
Hallo beste lezers,  

Mijn naam is Ariane en ik werd ongeveer 14 maanden geleden gediagnosticeerd met de ziekte 

"systemische sclerodermie".  Deze ziekte is een zeldzame systemische auto-immuunziekte die 

progressieve verdikking van het bindweefsel en veranderingen in de bloedvaten met 

circulatiestoornissen veroorzaakt. Dit is bijzonder pijnlijk bij koud weer - de vingers en tenen 

verkleuren en de vingertoppen kunnen afsterven - het zogenaamde Morbus-Reynoud Syndroom. 

Daarom ben ik in de winter en bij lage temperaturen afhankelijk van zeer warme kleding. Mijn ziekte 

bracht me vooral naar het fietsen, ik fiets inmiddels 12 uur per week en wil graag deelnemen aan 

vele wielerevenementen en mijn grote doel is om de Großglockner te veroveren met mijn fiets. Ik 

train veel en natuurlijk wil ik ook in de winter buiten fietsen.  

Afgelopen winter vertelde een goede vriend van me dat ik deze verwarmde handschoenen Thermo 

Handschoenen moet proberen en ik kan alleen maar zeggen: "ze werken geweldig". Helaas bleven 

mijn andere lichaamsdelen te koud. 3 maanden geleden kreeg ik het verwarmde ondergoed voor het 

testen, hoewel het in de eerste weken behoorlijk warm was, gebruikte ik het verwarmde ondershirt. 

Nu met temperaturen rond de 5 graden Celsius tot 0 graden gebruik ik ook de verwarmde 

onderbroek. En ik kan je maar één ding vertellen en bevestigen, deze onderdelen besparen mijn 

training! Ik voel de warmte heel actief, niet meer bevriezen en ik fiets veel langer dan vorig jaar. 

Op dit moment train ik 3 keer per week gedurende 4 uur elk en gebruik ik altijd het verwarmde 

ondergoed. Zonder hen zou dit voor mij niet meer mogelijk zijn. Bedankt voor het laten testen van 

deze ondergoed zo vroeg. Ik kan ze alleen maar van harte aanbevelen aan iedereen. 

Zoals wij fietsers altijd zeggen: Er is geen slecht weer, er is alleen slechte kleding - maar voor mij, 

dankzij thermo-ondergoed, heb ik altijd de RIGHT kleding! 
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