
Instructies voor het gebruik van 
SleepPro antisnurk kinband

Voordat u de tabletten gaat gebruiken
lees eerst goed deze gebruiksaanwijzing
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Inhoud van de verpakking:
• SleepPro	antisnurk	kinband
• Handleiding

De SleepPro kinband, hoe werkt het?

De SleepPro antisnurk kinband wordt aan-
gebracht onder de kin en aan de achterzijde en 
bovenkant van uw hoofd, en helpt u om uw mond 
gesloten te houden tijdens uw slaap. Het is simpel 
apparaat, gemakkelijk in gebruik en gemakkelijk 
schoon te houden(hand- of machinewas).
Opgevouwen is de kinband klein en makkelijk mee 
te nemen op reis.
De kinband is zo ontworpen dat het gedurende 
de nachtrust comfort biedt en goed in positie blijft 
zitten. 

We hebben diverse modellen kinbanden 
onderzocht, en dit model gekozen omdat het 
volgens onze kwaliteitsstandaard geproduceerd 
wordt, betaalbaar is, makkelijk schoon te houden 
en comfortabel te dragen is. 

Gebruikerservaringen wijzen uit dat  het effect op 
snurken positief is en de meeste gebruikers melden 
dat ze na een paar nachten niet meer merken 
dat ze de kinband nog dragen. De SleepPro 
antisnurk kinband zal in veel gevallen meteen 
een verlichting van het snurken teweegbrengen, 
zonder ingrijpende en dure apparaten.

Hoe gebruikt u de SleepPro kinband?

Positioneer de SleepPro antisnurk kinband 
als op de foto. Voor het geval uw mond nog 
openvalt tijdens de slaap kunt u door middel van 
de klittebandsluiting de kinband strakker maken 
door ze verder naar voren vast te zetten. U kunt 
de achterste banden ook kruislings vastmaken op 
de voorste band. Experimenteer met verschillende 
posities met ons exclusieve 2-bands systeem met 
instelbare spanning en positioneer systeem. 

Als u een comfortabel werkende positie hebt 
gevonden, kunt u de kinband makkelijk afdoen 
zonder de banden los te hoeven halen. Later kunt 
u altijd de banden loshalen en opnieuw instellen. 
Het instelbare 2-bands systeem verzekerd u van 
een comfortabele spanning en zorgt ervoor dat de 
kinband in positie blijft gedurende uw slaap. 




