Pro Terapi
Pino Standard Kinesiology Tape er laget av et pustende
bomull-materiale og akryl lim.
Kinesiology Tape brukes til å behandle såre muskler, senebetennelser
og bidrar til å aksellere lymfedrenasje. Kan også brukes til å hindre skader,
samt håndtere smerte og hevelse fra et ødem. Kinesiology Tape er designet
for å gi brukeren bevegelsesfrihet uten å begrense muskler eller blodstrøm.

HAMP - 45148

Beige - 45032

Blå - 45030

Rosa - 45045

Sort - 45033

Rød - 45031

Pro Sport
Pino Pro Sport Kinesiology Tape er laget
av semi-syntetisk stoff og akryl-lim med
høy hefte evne. Meget god hudkompatibilitet
og ekstremt pålitelig.Revolusjonerende
vannavstøtende viskose og med et sterk
lim som oppfyller alle sportslige krav.

Blomster - 45098

Beige - 45081

Rosa Leopard - 45127

Yoga - 45112

Dotter - 45128

Sølv - 45086

Rosa - 45082

Sensetiv

Kontakt Spray

Pino Sensitiv Kinesiology
Tape er laget av ufarget
bomull og har et mildere
lim for personer med
følsom og sensitiv hud.

Sprayen renser
huden og gjør at
limet på tapene
hefter bedre.
Terapi - 45029

Sport - 45029

Kontakt Spray
4468183

Reinsdyr - 45126

Sort - 45089

Sommerfugler - 45124

Kamuflasje - 45093

Remover
Spray

Remover Spray
31748

Blå - 45022

Kinesiologi
Saks

Saks - 1014148

Cross-Patch
Cross-Patch er for behandling av triggerpunkter, smerte, refleks eller akupunktur-punkter.
De aktiverer energi til å strømme bort fra blokkeringer mer effektivt og sørger for at
energien flyter jevnt. Selv etter korte eksponeringstider merker mange en bedring
i deres mobilitet og en reduksjon av smerte. Materialet er laget av bomull,
har et termoplastisk akryl-klebemiddel. Det er godt tolerert av huden,
er vanntett, pustende og lett å fjerne.

Stor - 49855

Medium - 49854

Liten - 49853

Bli forhandler og få opptil 30% rabatt !
Kjøp 12 ruller og få rabatter, bland gjerne farger og typer

