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Decompression Sleeve

BASE LAYER BRACING

Plantaarifaskiitin sekä kantapään ja jalan
kaaren kiputilojen hoitoon levossa.
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No Show
Matala

Plantar Fasciitis Socks

Plantaarifaskiitin, kantapään ja jalan kaaren
kiputilojen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.
Soveltuu aktiivikäyttöön niin arkeen kuin
liikuntaan. Hoitaa ja tukee jalkapohjan
kalvojännettä sekä tehostaa nestekiertoa
asteittaisella 4 vyöhykkeen kompressiolla.
Crew
Korkea

Kaksi mallia: matala ja korkea nilkkasukka.
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Compression Bracing Socks

Plantaarifaskiitin, akillesjänteen ja pohkeen
kiputilojen sekä penikkaoireiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon niin arkeen kuin liikuntaan.
Hoitaa ja tukee jalkapohjan kalvojännettä,
akillesjännettä sekä pohjelihasta. Tehostaa
nestekiertoa asteittaisella kompressiolla
(4 vyöhykettä + pohkeen alueen vyöhykkeet).

Hoitaa ja tukee jalkapohjan kalvojännettä
kinesioteippauksen periaatteita hyödyntäen
sekä tehostaa nestekiertoa asteittaisella 6
vyöhykkeen kompressiolla. Sopii käytettäväksi
sukkien alla. Avoin kärki.
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Bunion Relief Socks

Vaivaisenluun, kovettumien ja isovarpaan
alueen hiertymien hoitoon.
Erottaa isovarpaan muista varpaista.
Erityispehmuste suojaa ihoa jalkineita
käytettäessä.

AF 7

Ankle Bracing Sleeve

Nilkan ja jalkaterän tukemiseen sekä kantapään, jalan kaaren ja akillesjänteen oireisiin.
Auttaa stabiloimaan nilkkaa liikkuessa ja
tehostaa myös nestekiertoa nilkan alueella.
Mahtuu hyvin varusteiden alle ja jalkineiden
kanssa käytettäväksi.
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Performance Knee Sleeve

Erilaisiin polven kiputiloihin (juoksijan, hölkkääjän
ja hyppääjän polvi), nivelkipuun ja kuntoutuksen
tueksi vamman tai leikkauksen jälkeen.

Plantaarifaskiitin sekä kantapään ja jalan
kaaren kiputilojen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.
Soveltuu aktiivikäyttöön niin arkeen kuin
liikuntaan. Hoitaa ja tukee jalkapohjan
kalvojännettä sekä tehostaa nestekiertoa
asteittaisella 6 vyöhykkeen kompressiolla.
Sopii käytettäväksi sukkien alla. Avoin kärki.
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Performance Foot + Calf Sleeve

Plantaarifaskiitin, kantapään, jalan kaaren,
akillesjänteen ja pohkeen kiputilojen sekä
penikkaoireiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.
Soveltuu aktiivikäyttöön. Hoitaa ja tukee
jalkapohjan kalvojännettä, akillesjännettä sekä
pohjelihasta. Tehostaa nestekiertoa
asteittaisella 11 vyöhykkeen kompressiolla.
Tehostaa myös lihasten toimintaa ja auttaa
palautumaan nopeammin. Avoin kärki.

Stabiloi polvea liikkuessa, tehostaa nestekiertoa
ja nopeuttaa kuntoutumista. Mahtuu
varusteiden alle ja pysyy hyvin paikallaan.
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Bunion Bracing Sleeve

Vaivaisenluun oireisiin sekä hiertymien ja
turvotuksen hoitoon.
Erottaa isovarpaan muista varpaista.
Sukassa oleva lasta ohjaa isovarpaan asentoa
ja ennaltaehkäisee hiertymiä. Voidaan käyttää
tavallisen sukan alla sekä jalkineessa.
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Performance Patella Sleeve

Polven kiputiloihin, etenkin juoksijan ja
hyppääjän polven hoitoon.
Tukee polvijänteitä ja lievittää kipuoireita
liikkuessa. Sopii käytettäväksi varusteiden alla.
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BASE LAYER BRACING

Elbow Bracing Sleeve

Erilaisiin kyynärpään kiputiloihin
(tenniskyynärpää, golffarin kyynärpää)
ja nivelkipuun.
Stabiloi kyynärpäätä liikkuessa, tehostaa
nestekiertoa ja nopeuttaa kuntoutumista.

®

Performance Calf Sleeve

Akillesjänteen, pohjelihasten ja penikoiden
tukemiseen liikkuessa.
Stabiloi lihaksia ja tehostaa niiden toimintaa.
Auttaa palautumaan nopeammin.
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Erilaisiin kyynärpään, kyynär- sekä olkavarren
kiputiloihin (tenniskyynärpää, golffarin
kyynärpää) ja nivelkipuun.
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Stabiloi ranteen, kyynärvarren ja olkavarren
lihaksia ja jänteitä. Tehostaa koko yläraajan
nestekiertoa, auttaa lihaksia jaksamaan ja
nopeuttaa kuntoutumista.

Performance Quad Sleeve
TM

Reiden ja polven ulkosyrjän kiputilojen hoitoon
ja ennaltaehkäisyyn.
Tukee reiden takaosan ja ulkosivun lihaksia sekä
tehostaa nestekiertoa reiden alueella. Mahtuu
varusteiden alle ja pysyy hyvin paikallaan.
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Performance Wrist Sleeve

Erilaisiin ranteen ja peukalon kiputiloihin
(rannekanavan oireet, hiirikäsi, hiiriranne)
ja nivelkipuun.
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Performance Elbow Sleeve

Hoitaa ja tukee rannetta kinesioteippauksen
periaatteita hyödyntäen sekä tehostaa
nestekiertoa asteittaisella 6 vyöhykkeen
kompressiolla.

Tenniskyynärpään ja golffarin kyynärpään
hoitoon.
Tukee kyynärpään alueen jänteitä ja lievittää
kipuoireita liikkuessa. Sopii käytettäväksi
varusteiden alla.
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TUOTTEIDEN HYÖDYT

®

7
KIVUNLIEVITYS: Asteittainen tuki ennaltaehkäisee
ja lievittää kipuoireita.
TUKI: Erityiset tukialueet edesauttavat lihasten
ja jänteiden toimintaa.
KOMPRESSIO: Tehostaa nestekiertoa ja nopeuttaa
lihasten palautumista rasituksesta.
MUKAVUUS: Antibakteerinen ja hengittävä, istuu
täydellisesti ja ennaltaehkäisee hiertymiä.
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Tuotteiden käyttöaikasuositus enintään 8 tuntia,
jonka jälkeen suositellaan vähintään 2 tunnin taukoa.
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