
 

Beverwijk, 7 december 2011 

Persbericht 

Freshim verkrijgbaar bij landelijke keten De Tuinen 

Het eerste penisverzorgende product ter wereld, Freshim, is vanaf 9 december 2011 te 

koop bij alle 102 winkels van De Tuinen. Met de verkoop van Freshim, ook wel de 

piemel-deo genoemd, is De Tuinen de eerste landelijke keten welke het product 

aanbiedt.  

Voor vrouwen bestaan al jaren verschillende producten voor de intieme verzorging. 

Maar in het brede aanbod van verzorgingsproducten voor mannen ontbrak nog een 

product speciaal voor de verzorging van de penis. Dat is ook de reden waarom De 

Tuinen Freshim heeft opgenomen in haar assortiment. Dit intieme verzorgingsproduct 

voor mannen, zorgt voor een schoon gevoel en frisse geur.  

Wassen met water is een goede manier om de penis te reinigen. Maar soms kan de 

penis wel wat extra verzorging gebruiken, bijvoorbeeld na seks, op een festival of als 

er simpelweg geen tijd is om te douchen. Deze alledaagse zaken kunnen extra vocht- 

en talgafscheiding veroorzaken. Met Freshim kan de penis op ieder moment verzorgd 

worden. Freshim neemt actief geur weg, het reinigt en verfrist. 

Freshim is ontwikkeld in samenwerking met dermatologen en bevat actieve 

zuiverende bestanddelen. Deze zorgen voor een optimale hygiëne en door 

toevoeging van Pro-Vitamine B5, Vitamine E-acetaat en Aloë Vera wordt de huid 

verrijkt.  

De Freshim zit in een handige meeneemflacon (25ml) die je gemakkelijk in je broek- of 

jaszak stopt. De spray heeft een prettige, niet overheersende geur en is eenvoudig 

aan te brengen door de handige pompverstuiver. De kleurloze spray trekt snel in en 

voelt niet vet aan. Twee keer per dag aanbrengen is voldoende voor de hele dag, je 

kunt het zo vaak gebruiken als je wilt.  

Freshim is vanaf 9 december te verkrijgen bij alle 102 winkels van De Tuinen en in de 

webshop via www.detuinen.nl.  
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