
Kros tape může pomoci vyřešit nejen svalové, ale i cévní problémy. 
Trigger points – spoušťové body se dají definovat jako malé uzlíky uvnitř svalu, které bývají bolestivé. Často vyvolávají 
přenesenou bolest i do vzdálenějších míst v organismu. Jednou z možností jejich odstranění je hloubková masáž, kdy se 
vyvíjí tlak přímo na spoušťový bod.

Použití

Kros tape je skladný až 3 roky, při 10-25 °C a 40-70% vlhkosti. 

Skladování

Dodáváme ve 3 velikostech nebo jako sadu.

ME100006Kros Tape, 27 x 22 mm, 180 ks
ME100009Kros Tape, 27 x 22 mm, 90 ks
ME100012Kros Tape, 27 x 22 mm, 45 ks

ME100008Kros Tape, 52 x 44 mm, 40 ks
ME100011Kros Tape, 52 x 44 mm, 20 ks
ME100014Kros Tape, 52 x 44 mm, 10 ks

ME100007Kros Tape, 36 x 28 mm, 120 ks
ME100010Kros Tape, 36 x 28 mm, 60 ks
ME100013Kros Tape, 36 x 28 mm, 30 ks

ME100015Kros Tape, sada 3 velikostí

Objednací  číslo

Popis

Kros Tape

Kros tape značky Meridius , je malá, neelastická mřížka, kterou 
přikládáme na tzv. spoušťové body. Svaly jsou ovládány nejen 
somatomotorickými a somatosenzitivními nervy, ale také 
vegetativními nervy, mající vliv na svaly a kůži. Kůže a svaly jsou 
tedy ústřední tkáně pro přenos nervových vzruchů. 
Kros tape může pomoci vyřešit nejen svalové, ale i cévní 
problémy. Obsahuje hypoalergenní lepidlo, neobsahuje latex, je 
voděodolný.
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