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yellowBAND
BANDAŻ KOHEZYJNY
ZASTOSOWANIE:
mocowanie opatrunku, zwłaszcza w miejscach,
w których tradycyjny bandaż mógłby się zsuwać
mocowanie szyn unieruchamiających
tworzenie opatrunku kompresyjnego
zmniejszanie zakresu ruchu w stawie po urazie

WŁAŚCIWOŚCI:
jednowarstwowa, włókninowa opaska
kohezyjna - przyczepi się sama do siebie,
nie przyczepia się do skóry, włosów itp.
oddychająca
może być dzielona na mniejsze odcinki bez użycia nożyczek
nie zawiera lateksu
Dostępne rozmiary i kolory:

YCB-545-X

YCB-545-R

YCB-545-B

YCB-545-BC

2.5cm x 4.5m

YCB-2545-X

7.5cm x 4.5m

YCB-7545-S YCB-7545-Y YCB-7545-G YCB-7545-X

YCB-7545-R

YCB-7545-B YCB-7545-W YCB-7545-BC

15cm x 4.5m

YCB-1545-X

10cm x 4.5m

YCB-1045-S YCB-1045-Y YCB-1045-G YCB-1045-X

YCB-1045-R

YCB-1045-B YCB-1045-W YCB-1045-BC

5cm x 4.5m

YCB-545-S

YCB-545-Y

YCB-545-G

YCB-545-W

yellowTAPE
TAŚMA DO KINESIOTAPINGU
ZASTOSOWANIE:
do wykonywania oklejeń zgodnie z zasadami techniki kinesiotapingu
zapewnia lepsze odżywienie tkanek i ich szybszą regenerację
poprawia biomechanikę ruchu bez zmniejszenia
ruchomości stawu
działa na receptory czuciowe w skórze, zmniejszając ból

WŁAŚCIWOŚCI:
JUŻ
WKRÓTCE
W OFERCIE!!!

Dostępne rozmiary i kolory:

5cm x 5m

YT-55-S

7.5cm x 5m

YT-755-S

YT-55-Y

YT-55-X

YT-55-B

YT-55-P

bawełniana, oddychająca taśma
rozciąga się do ok. 140% swojej długości początkowej
pokryta akrylowym, bezlateksowym, nałożonym faliście klejem
może być noszona od 3 do 7 dni

YT-55-RZ

YT-755-X
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WYTWÓRCA: ZARYS INTERNATIONAL GROUP

yellowRIGID TAPE
TAŚMA DO TAPINGU SPORTOWEGO,
KLEJ NAKŁADANY WZDŁUŻNIE
ZASTOSOWANIE:
prewencja kontuzji podczas aktywności sportowej
zabezpieczenie stawu przed nadmierną ruchomością
mogącą pogorszyć stan po urazie
ochrona miejsc narażonych na otarcia

WŁAŚCIWOŚCI:
Dostępne rozmiary i kolory:
YRT-2591-W

YRT-3891-W

YRT-591-W

2.5cm x 9.1m

3.8cm x 9.1m

5cm x 9.1m

taśma wykonana z bawełny, pokryta hipoalergicznym klejem
klej nałożony jest wzdłużnie w pasy
fragmenty nie pokryte klejem tworzą rowki, które ułatwiają
odprowadzanie wilgoci, zwiększając wytrzymałość aplikacji,
nawet w miejscach narażonych na intensywne pocenie lub
podczas aktywności fizycznej
ząbkowane brzegi taśmy ułatwiają odrywanie kawałków
potrzebnej długości nie ma potrzeby stosowania w tym celu
nożyczek

yellowSPORTS TAPE
TAŚMA DO TAPINGU SPORTOWEGO
ZASTOSOWANIE:
prewencja kontuzji podczas aktywności sportowej
zabezpieczenie stawu przed nadmierną ruchomością
mogącą pogorszyć stan po urazie
ochrona miejsc narażonych na otarcia
zabezpieczenie sprzętu sportowego przed
przemieszczaniem się podczas aktywności

WŁAŚCIWOŚCI:
bawełniana taśma pokryta hipoalergicznym klejem
ząbkowane brzegi taśmy ułatwiają odrywanie odcinków
taśmy odpowiedniej długości, bez użycia nożyczek
jest odporna na rozciąganie

Dostępne rozmiary i kolory:
YST-2591-W

YST-3891-W

YST-591-W

2.5cm x 9.1m

3.8cm x 9.1m

5cm x 9.1m

yellowWRAP
PODKŁAD POD TAPING
ZASTOSOWANIE:
ochrona skóry podczas stosowania tapingu sportowego
zapewnienie właściwego podłoża pod taping
w miejscach owłosionych
zabezpieczenie przed otarciami przez ortezy / sprzęt sportowy

WŁAŚCIWOŚCI:
Dostępne rozmiary i kolory:
YW-07-S

7cm x 27m

wykonana z pianki poliuretanowej
porowata struktura pianki pozwala na dopływ powietrza,
zapewniając oddychanie skóry w miejscu aplikacji
oraz odprowadzanie wody i potu, zwiększając wytrzymałość
tapingu i zmniejszając ryzyko podrażnień skóry

yellowFOAM
TAŚMA PIANKOWA PRZECIW OTARCIOM
ZASTOSOWANIE:
do stabilizacji, zabezpieczania i mocowania opatrunków
pierwotnych, nieprzylepnych nałożonych bezpośrednio
na rany lub uszkodzony naskórek
jako ochrona przed otarciami, stosowany na nieuszkodzoną
skórę w miejscu narażonym na tarcie

WŁAŚCIWOŚCI:
Dostępne rozmiary i kolory:
YF-55-S

5cm x 5m

wykonana z pianki poliuretanowej, pokryta hipoalergicznym
klejem akrylowym
dzięki swojej elastyczności dopasowuje się do ruchów ciała,
zapewniając przyleganie nawet w miejscach o dużej ruchomości
wodoodporna
bezlateksowa

nożyczki
DO TAŚM SPORTOWYCH
ZASTOSOWANIE:
do docinania taśm do taśm sportowych oraz innych produktów
pokrytych klejem

WŁAŚCIWOŚCI:
wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
ergonomiczny uchwyt sprawia, że nawet długotrwałe
korzystanie z nożyczek jest komfortowe
ostrza pokryte materiałem zapobiegającym przywieraniu kleju
ułatwiają precyzyjną pracę bez konieczności czyszczenia
ostrzy z resztek kleju po każdym użyciu

numer katalogowy: YC-X

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami!
info@yellowsport.pl
www.yellowsport.pl
www.zarys.pl
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