INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Instrukcja dotyczy następujących wyrobów medycznych: Bezpalcowe rękawiczki poprawiające krążenie, Nogawka, Nogawki (para),
Opaska na kolano, Opaska na korpus, Opaska na kostkę, Opaska na łokieć, Opaska na łydkę, Opaska na nadgarstek, Opaska na
rękę, Pas barkowy, Pas biodrowy, Pas lędźwiowy, Skarpety poprawiające krążenie, Taśma elastyczna (bandaż).
SPOSÓB DZIAŁANIA INCREDIWEAR
Tkanina Incrediwear jest wzbogacona elementami półprzewodnikowymi w postaci karbonizowanego węgla drzewnego i germanu.
Podczas kontaktu tkaniny Incrediwear ze skórą ciepło wydzielane przez ciało aktywuje elementy półprzewodnikowe, powodując
zwiększony i szybszy przepływ krwi. Zwiększony przepływ krwi dostarcza więcej tlenu do tego obszaru, przyczyniając się do
zmniejszenia opuchlizny, bólu, zmęczenia i sztywności.
Produkty Incrediwear zostały stworzone przez lekarzy, a efekt zwiększonego i szybszego przepływu krwi został udowodniony w
badaniach z użyciem przepływomierza laserowego. Lekarze na całym świecie zalecają korzystanie z produktów Incrediwear w celu
przyspieszenia rekonwalescencji po urazach lub operacjach, zapobiegania urazom oraz szybszej regeneracji podczas ćwiczeń i po
ich zakończeniu.
Po urazach: Można nosić 24 godziny na dobę do czasu ustąpienia opuchlizny i bólu.
W przypadku bólu i stanów zapalnych: Można nosić 24 godziny na dobę lub zgodnie z potrzebami, gdy pojawi się ból lub stan
zapalny.
W przypadku rekonwalescencji i w celu zapobiegania urazom: Można nosić 24 godziny na dobę przed ćwiczeniami, w trakcie
ćwiczeń i po ich zakończeniu.
W celu aktywnej regeneracji: Nosić w trakcie wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz co najmniej 2 godziny po treningu.
Wszystkich produktów Incrediwear można używać także podczas snu, aby przyspieszyć regenerację po ćwiczeniach, wspomóc
leczenie urazów oraz zmniejszyć opuchliznę i ból.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Jeśli ból nie będzie ustępował, należy skonsultować się z lekarzem.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Nie są znane.
INSTRUKCJA PRANIA
Produkty Incrediwear można prać w ciepłej lub zimnej wodzie (do 40⁰C) w pralce lub ręcznie oraz suszyć w suszarkach bębnowych
w niskiej temperaturze. Przed wypraniem w pralce produkty zawierające rzepy (pas lędźwiowy, opaska na ramię, pas biodrowy i
bandaże) należy umieścić w worku do prania. Po upraniu produkt należy pozostawić do wyschnięcia.

Nie czyścić chemicznie ani nie prasować.
Brak specjalnych instrukcji dotyczących przechowywania.
Nazwa i adres Wytwórcy:
Increadiwear – a Chico, California Company
3120, Thorntree Drive,
Chico, CA 95793, Stany Zjednoczone
Nazwa i adres autoryzowanego Dystrybutora w Polsce:
Sirowa Poland Sp. z o.o.
ul. Poselska 11
03-931 Warszawa
Tel.: +48 666 886 717
Data wydania instrukcji używania: 01-07-2017
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