
 
 

 

Algemene informatie betreffende Airmax® BV en haar product Airmax®. 
 
Airmax® BV 
 
Bedrijfsprofiel 
Airmax® BV is een onderneming met verschillende producten ten behoeven van de 
gezondheid en het welzijn van de mens. Airmax® BV is gericht op het verbeteren van de 
kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. 
 
Visie 
Airmax® BV wil over de hele wereld producten leveren met een hoge standaard, zodat men 
ervan overtuigd is dat Airmax® BV de marktleider is op het gebied van ademhalen door de 
neus. 
 
Missie 
Airmax® BV wil een belangrijke speler worden op het gebied van ademhalen door de neus. 
Airmax® BV wil mensen ervan overtuigen dat haar producten het beste helpen om mensen 
vrijer te laten ademen door de neus. Alleen als onze service op hetzelfde niveau is als de 
kwaliteit van onze producten zullen wij hierin slagen. 
 
Geschiedenis 
Airmax® BV is gestart als onderneming in 2002. Na drie lange jaren van onderzoek en 
ontwikkeling werd in 2005 het eerste product in de markt gezet, Airmax®. Airmax® is een 
medisch hulpmiddel dat ervoor zorgt dat men vrijer kan ademen door de neus. Wat Airmax® 
zo bijzonder effectief maakt is de werking van binnenuit. Het product verwijdt van binnenuit 
het smalste gedeelte van de neus, zonder dat dit opvalt aan de buitenkant. Sinds de 
oprichting houdt de onderneming zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe ‘tools’ op het 
gebied van Keel, Neus en Oorkunde (KNO). Zo is er samengewerkt met Prof. Dr. Dr. K. Vogt 
uit Duitsland aan een ‘tool’ voor specialisten dat de kracht van de ademhaling door de neus 
meet op vier verschillende manieren, de Rhinomanometer.  
 
Toekomst 
In de toekomst wil de onderneming zich nog meer gaan specialiseren op het gebied van 
ademhalen door de neus. Airmax® BV is een onderneming die meedenkt met specialisten 
en zich ook richt op de consument. 
 
Raad van advies 
Airmax® BV beschikt over een raad van advies. In deze raad van advies zitten op dit 
moment drie professoren op het gebied van Keel, Neus en Oorkunde (KNO), namelijk: 

- Prof. Nolst Trenité (Amsterdam, Nederland) 
- Prof. Dr. Dr. K. Vogt (Rendsburg, Duitsland 
- Prof. Merkulov (St. Petersburg, Rusland)  

  
Een ieder van deze professoren beveelt de producten van Airmax® BV ten zeerste aan als 
oplossing om vrijer te ademen door de neus. 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
Airmax® 
 
Het product algemeen 
Airmax® is vervaardigd van een zachte, reukloze en medisch gecertificeerde kunststof 
(S.E.B.S.). Eén Airmax® kan tot maximaal drie maanden gebruikt worden.  
 

 
 
Het product verwijdt het smalste gedeelte van de neusingang, zonder dat dit zichtbaar is aan 
de buitenkant van de neus. De duwkracht van het product werkt bewezen effectief en 
vergroot de instroomruimte voor lucht. Dit zorgt voor een betere luchtdoorstroming waardoor 
er meer zuurstof tot dieper in de longen naar binnen komt. Het product is zo ontworpen en 
ontwikkeld dat het dragen ervan uiterst comfortabel is. Tot op heden zijn er nog geen 
gevallen van allergische reacties ten gevolge van gebruik van het product bekend. 
 

 
 

Airmax® is verkrijgbaar in twee maten (maat S en maat M) en twee soorten (Classic & 
Sport). Hiernaast is het product ook verkrijgbaar in kleur of transparant. Beide maten 
passen in elke neus. Airmax® maat M heeft nog meer duwkracht dan maat S en zorgt voor 
een nog betere luchtdoorstroming. 80% van de gebruikers gebruikt maat M. 

 
 

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 



 
 

 

Het gebruik 
Het gebruik van Airmax® vergemakkelijkt en verbetert het inademen door de neus. Daarmee 
wordt de luchtstroom verbetert met als resultaat: 

- minder last van snurken; 
- minder benauwdheid bij verkoudheid; 
- minder behoefte aan neusdruppels; 
- meer lucht tijdens het sporten; 
- betere after burn na het sporten. 

 
 
Airmax® kunt u voor het gebruik afspoelen met water. Airmax® is 
goed geplaatst als de ‘pootjes’ de neusingang verwijden en het 
onderste beugeltje het tussenschot van de neus aan de buitenkant 
raakt. Dit zorgt ervoor dat er een betere luchtdoorstroming 
plaatsvindt. Dit merk je meteen! Hoe beter de luchtdoorstroming, 
hoe optimaler je ademhaling en je prestaties. Maar zeker ook betere 
ontspanning en minder kans op snurken.  
 

 
 
Gebruikerservaringen 
Hieronder vindt u enkele gebruikerservaringen van verschillende personen die Airmax® 
gebruiken tijdens het sporten. 
 
~Wiecher Dalsem~ 
“In de zomer begon ik met het gebruiken van Airmax®. Ik doe één keer per week 5000 meter 
op mijn concept2 ergometer met een max van 90% hartslag. Van de ene op de andere week 
ging ik dus iets sneller. Ongeveer iets minder dan 1 seconde per 500 meter. Eerst dacht ik 
dat het verschil met een goede dag te maken had, maar ik merk dat ik vrijwel altijd toch iets 
sneller roeide op 90%-trainingen. Gemiddeld denk ik ongeveer 0.5 seconden per 500 meter. 
Als je echt voluit gaat, weet ik het eerlijk gezegd niet. Dat doe ik natuurlijk alleen in 
wedstrijden. Mijn wedstrijden gingen dit jaar erg goed dus ik zou zeggen dat het daar ook 
werkt!”  

 
 



 
 

 

~Armand Laven~ 
“De trainingen dit jaar voor Alpe d’HuZes gaan beter als een jaar ervoor. Ik loop minder 
kilometers (gemiddeld 100 tot 130 per week), maar daarin zit ook tussen de 20 en 30 
kilometers per week op de loopband (gemiddeld klimmen a 9%). Het plan voor de marathon 
was een tijd onder de 3 uur (nieuw record). Gezien de trainingen moest het kunnen. 
  
Tijdens de marathon na consolideren rond de 3 kilometer (tempo 4 min/km) heb ik Airmax® 
ingedaan. Bewust “het gas” er wat van af en lekker gaan lopen. Starten met een Airmax® 
kan resulteren in te hard starten. Tot en met de 30 kilometer ongeveer het zelfde schema 
gelopen. Verval was nihil (normaal heb ik een oplopend schema). Na 31 kilometer bewust 
ietsje rustiger gelopen, omdat de weg scheef was kreeg ik last van mijn linker hamstring. Ik 
ben erg gevoelig als ik op scheef wegdek loop. Rond de 30 kilometer zat ik op een schema 
van 2.49:50 en uit eindelijk werd het 2.51:59. Op een paar blaren na, linker voet o.a. door het 
scheve lopen, was en ben ik nu ook enorm fris. Morgen weer trainen. 
Het schema: Je ziet nagenoeg geen verval. De 21:13 had ik enorm veel over, alleen de 
kramp in beide benen sloeg soms toe. Maar goed.” 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

~André Collavino (JdR Cycling)~ 
“Wij hebben Airmax® getest op Mallorca in het najaar van 2008. Voorheen gebruikte men 
pleisters tijdens duursporten als hardlopen en wielrennen. Echter was dit niet altijd een 
succes omdat de pleister losliet vanwege transpiratie.  
 
Met Airmax® is dit probleem opgelost! Tijdens het fietsen is het gevoel dat je meer lucht 
krijgt meteen merkbaar, een bijkomend voordeel is dat er een betere concentratie is om goed 
in en uit te ademen. 
 
Onze gasten waren overwegend positief. Ik merkte bij sommige enige weerstand om 
Airmax® in de neus te stoppen, het is toch even wennen… Maar als er één schaap over de 
dam is…….. 
 
Opvallend vond ik wel dat zowel recreatieve- als sportieve- en wedstrijdfietsers graag 
gebruik maakte van Airmax®.  
Een ander opvallende gebeurtenis is dat twee van onze gasten die meededen aan de 
bekende internationale vijfdaagse wielerwedstrijd in hun leeftijdsklasse de snelste waren 
tijdens de tijdrit, hieraan deden meer dan 150 deelnemers mee.”  
 
~Jason Schreurs~ 
“Een tijdje geleden heb ik Airmax® gekregen om een keer uit te proberen. Na enkele weken 
van uitproberen kan ik zeggen dat ik tevreden ben over Airmax®. Eenmaal goed ingebracht 
(eerste keer is het handig om een spiegel te gebruiken), heb je totaal geen last van de clip. 
Tijdens de inspanning zelf merk je dat je door Airmax® vrijer door je neus kunt ademhalen. 
Het ademhalen door de neus kost minder moeite. Ook al haal je tijdens een inspanning meer 
zuurstof via de mond binnen dan via je neus, toch merk je dat je door middel van Airmax® 
meer lucht dus ook zuurstof binnenkrijgt. Airmax® is een goed product. Het is een aanrader 
voor mensen die last hebben van kortademigheid bij een inspanning.” 
 

 



 
 

 

 
~Floor van der Valk~ 
“Vandaag voor het eerst met de Airmax gelopen tijdens Bootcamp. Het is even wennen maar 
je merkt direct verschil! Bedankt!” 
 
~Anouk van den Heuvel~ 
“Zelf heb ik astma en chronische bronchitis, dus altijd verstopt eigenlijk en de Airmax® gaf 
mij veel meer lucht! Ik gebruik hem zelfs buiten de Bootcamp trainingen om. Even wennen 
met het gevoel, maar ik blijf ‘m dus zeker gebruiken!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~Erwin van der Meij~  
“Vandaag eerste keer training met Airmax® hier volgen mijn bevindingen: het instoppen ging 
vrij simpel Airmax® zat meteen goed op zijn plaats in de neusholte. Eerste oefening was de 
deadlift met 160kg. Ik moest meer dan 5 herhalingen maken en het werden er 7, positief dus! 
Ik merkte voornamelijk dat mijn herstel na de oefening sneller ging doordat ik meer zuurstof 
binnen kreeg! De rest van de beentraining ging ook beter dan vorige week!” 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
~Gerco de Koning~ 



 
 

 

“Super die Airmax®! Gisteren 90 minuten mee ingespeeld na een paar weken ermee 
getraind te hebben. Resultaat: sneller herstel na een sprint, ook ben ik in staat om langere 
sprints te trekken. Na 90 minuten geen last van vermoeidheid of lichte verkrampingen. 
Oftewel super resultaat! Zelfs mijn directe tegenstander vroeg er naar toen hij door had dat ik 
er conditioneel een stuk beter aan toe was na de wedstrijd. Ik gebruik Airmax® nu ook in de 
sportschool tijdens bijvoorbeeld cross-fit en overige hoge intensiteit trainingen.  
 

 


