De LOTUSshop
Dé webshop voor LOTUSslachtoffers!

Beste LOTUSkringen,
U heeft het misschien al eerder vernomen. Sinds
enkele maanden ben ik de trotse eigenaar van de
LOTUSshop. Inmiddels is de website geheel
vernieuwd en uitgebreid met een groot aantal
nieuwe producten.
Wekelijks komen er nieuwe artikelen bij en wordt
de website uitgebreid met nieuwe
productinformatie en tips. Ook komen er
regelmatig nieuwe producten in de aanbieding.
Het loont de moeite de website in de gaten te
houden voor interessante nieuwtjes en
informatie!
Basis LOTUS pakket met koffer

KORTING voor kringen!
Standaard krijgen LOTUSkringen bij de LOTUSshop
korting! Bij bestellingen vanuit een LOTUSkring
doet de LOTUSshop nét dat beetje extra.
Bij grote bestellingen voor nieuwe opleidingen
kan dit oplopen tot honderden euro’s korting.
Ook bij grote bestellingen vanuit particulieren
zijn er mogelijkheden voor extra korting of gratis
producten.
Neem hiervoor even contact op met mij: per
email via info@delotusshop.nl.
De LOTUSshop is sinds 2020 preferred supplier van
organisatie LOTUS. Ook op de website van
Vereniging LOTUS Nederland wordt de LOTUSshop
als partner vermeld.
Dat de twee overkoepelende organisaties dit
aangeven, zegt genoeg!

Handige producten voor het ensceneren van wonden en
letsels

Nieuwe materialen
De LOTUSshop streeft ernaar om altijd de nieuwste
materialen aan te bieden, voorzien van de juiste
werkwijze en tips.
Aangezien ik instructeur eerste hulp en instructeur
LOTUS ben, kan ik je prima adviseren bij de
aanschaf van producten.

Siliglass en Thermoplastische
bolletjes
Nepglas wat veilig te gebruiken is ideaal voor het
acteren van actieve bloedingen. En met de
thermoplastische bolletjes kun je zelf wortels aan
kiezen maken of bijvoorbeeld botsplinters voor een
flinke wond.

Unieke sets
Nieuw! Alleen bij De LOTUSshop verkrijgbaar: een
set van 4 kwalitatief hoogwaardige artikelen om een
doordringende verwonding mee te acteren. Check
de website voor meer info en accessoires!

Bestellijst
Naast het bestellen via de website is er ook
een bestellijst op te vragen (in excel) voor
kringen, zodat het gezamenlijk bestellen
tijdens een kringavond nóg makkelijker
wordt.
Ook het bestellen van grote flessen bloed of
latex is mogelijk. Handig om te verdelen
tijdens een kringavond! En uiteraard
goedkoper dan losse flesjes bestellen...
Tot 31-3-2021 is de code ‘10% KORTING’ nog
geldig voor 10 procent extra korting!

