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PRODUKTOVÝ LIST
8095M, tejpovací pásky
Objednací číslo: 2200733
Prodejní cena s DPH: 99 Kč
DPH: 15%

Popis
Maxtaping je vyroben ze 100% bavlny bez přidání latexu. Tloušťka a hmotnost Maxtapingu je tak nízká, že budí dojem druhé
kůže, čímž se výrazně zvyšuje komfort při používání. Akrylové lepidlo je aktivováno teplem a způsobuje vznik zvlněné,
perforované a dobře větrané plochy. Maxtaping je vodotěsný (ani ponoření do vody neztratí na účinnosti a kvalitě) a může
být použit v průběhu cvičení. Obvykle Maxtaping může zůstat na kůži po dobu 2-3 dnů po aplikaci. Maxtaping je velmi
ﬂexibilní a může se natáhnout až do 140 % původní délky, takže nijak neomezuje v pohybu měkkých tkání.
Díky unikátní technologii správně použitý systém Maxtaping zpevňuje kůži, zlepšuje krevní oběh, zlepšuje metabolismus a
zmírňuje otoky. Přispívá také k zlepšení propriocepce. Během provádění cviků Maxtaping podporuje a roztahuje měkké tkáně
a tímto zrychluje proces léčby, zamezuje vzniku zranění a pomáhá zvýšit celkový výkon organismu.
Používají se na odbourání bolesti ve svalech i kloubech, na zlepšení funkce svalů, šlach a kloubů. Podporují krevní oběh a
mízní oběh a mají blahodárný vliv na hojení svalových ruptur. Použití Maxtapingu je vhodné v následujících případech:
- potlačení bolesti
- zmenšení otoků a zánětlivých stavů
- vyrovnávání nadměrného svalového napětí a fascie
- prevence nadměrného roztažení a zatížení oslabeného svalstva
- zmenšení tuhosti svalstva a svalových křečí
- zvětšení rozsahu pohybů
- rehabilitace svalů
- zlepšení držení těla a obnova mezisvalové rovnováhy
- zachování správné struktury tkání
- zamezení vzniku úrazů
- zlepšení pohybových možností
Doporučován na lokty, ramena, kolena. 10 ks (pásků) v balení.
Doprodej - poslední ks.

Parametry
technické parametry
Velikost

M

Celková šířka [cm]

5

Celková délka [cm]

18

Počet kusů v balení [ks]

10

Barva

modrá; růžová

