
Een wereldprimeur.

Lang leven

Toekomstmuziek wordt 
werkelijkheid!

Healthable™



Een gezond gehoor heeft  
invloed op de levensduur

Wanneer gehoorverlies onbehandeld  
blijft, kan dit leiden tot depressie, wat  
bij zowel mannen als vrouwen in verband 
wordt gebracht met een verhoogd risico op 
vroegtijdig overlijden.

Onderzoek wijst uit dat oudere 
volwassenen met onbehandeld 
gehoorverlies korter leven dan 
slechthorende leeftijdsgenoten die 
hoortoestellen dragen.

Oudere volwassenen die met gehoorverlies 
te maken krijgen, lopen meer risico op de 
ziekte van Alzheimer of dementie, wat tot een 
kortere levensduur kan leiden.

Wanneer gehoorverlies niet wordt 
behandeld, draagt dit bij aan een gevoel 
van afzondering, wat de verwachte 
levensduur kan verkorten. Het behandelen 
van de slechthorendheid helpt u om 
betrokken te blijven.

RIP



Leef langer
Door met Livio® AI de mentale 
gezondheid te volgen, kan uw 
levensduur worden verlengd. 
Zo worden hechte relaties en 
sociale verbondenheid gemeten 
– de twee belangrijkste pijlers 
voor een langere levensduur.

Communicatie kan eraan 
bijdragen dat u langer leeft*

Hechte relaties

Sociale verbondenheid

Stoppen met roken

Stoppen met alcohol

Griepprik

Hartrevalidatie

Lichaamsbeweging

Lichaamsgewicht

Bloeddruk

Frisse lucht
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AANWIJZINGEN VOOR HOE LANG U ZULT LEVEN

* Aanbevolen door: Susan Pinker is psycholoog en auteur. Ze schrijft columns over sociale wetenschap voor The Wall 
Street Journal. Onlangs opperde zij in een TED Talk dat het geheim voor een lang leven schuilt in het onderhouden 
van hechte relaties en persoonlijke interactie. Haar presentatie werd gebaseerd op een 7-jarig onderzoek van Julianne 
Holt-Lunstad aan de Brigham Young Universiteit.
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Een uniek hoortoestel dat het oor -  
voor méér dan geluid alleen - gebruikt als 

instrument om informatie aan de hersenen door 
te geven, om mensen langer te laten leven, 

gezonder te blijven en beter te laten presteren.

Livio AI is niet alleen het beste hoortoestel ter 
wereld – Livio AI helpt mensen het beste uit 

zichzelf te halen.


