
Specifické vlastnosti Temtex Tape Classic (tloušťka, hmotnost, elasticita) jsou srovnatelné s lidskou kůží, po nalepení 
dochází k navození pocitu druhé pokožky, kdy je tkáním umožněno aktivně pracovat, zároveň je zajištěna ochrana 
měkkých tkání v celém jejich průběhu, což výrazně zvětšuje komfort a léčebné účinky během terapie. Lepidlo z pryskyřice 
je aktivováno teplem. Díky speciálním vlastnostem lze ponechat Temtex Tape Classic na kůži po dobu 2–4 dnů. 
Kineziologické tejpy Temtex Classic podpoří vaše svaly v pohybu a zbaví vás bolesti.

Nezapomeňte na Tejpovací nůžky. 

– Akutní a chronická onemocnění muskuloskeletárního systému (bolestivé stavy páteře, akutní ústřel, vertebrogenní 
algický syndrom, osteoartróza, artritida, bolest kolenního kloubu z přední strany (tedy v místě čéšky), impigement 
syndrom, syndrom karpálního tunelu, Osgoodova-Schlatterova nemoc, tinitus).

– Pooperační stavy pohybového aparátu (tonizační efekt elastického tejpu na hypotonické svalové skupiny).

– Kloubní instabilita.

– Svalová přetížení (tenisový loket, golfový loket, skokanské koleno, entezopatie, tendinitidy, burzitidy, torticollis).

– Vrozené/získané vady hybného systému (vadné držení těla, skoliózy, pes equinovarus, hallux valgus, 
genua vara/valga).

– Menstruační bolesti.

– Inkontinence.

– Periferní parézy.

– Lymfatické otoky.

Účinky Temtex Tape Classic

– Zmírňuje citlivost vůči bolesti.

– Zvyšuje lymfatickou drenáž.

– Urychluje léčení zranění.

Popis

Popis

Výrobce: TOWATEK Korea Co., Ltd.

Rozměr: 5 cm x 5 m

Barva: žlutá

Materiál: 100% bavlna

Datum výroby: viz krabička

Spotřebujte do: 36 měsíců
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Kdy používat Temtex Tape Classic

Temtex Tape Classic, 5 cm x 5 m – oranžový set 5+1 zdarma



Temtex oranžový set 5 + 1 zdarma.
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Často se nás zákazníci ptají na funkci jednotlivých barev tejpů pro kinesiotaping. Pokud k této otázce budeme přistupovat 
názorem většiny, tak můžeme říci, že na funkci tejpu jeho barva žádný vliv nemá. Bezpochyby ale existuje názor čerpající 
z psychologie barev nebo barevné terapie, který prezentuje rozdílný účinek podle zvolené barvy tejpů. Jako přední 
dovozci a prodejci tejpů bychom rádi zůstali nestranní, a proto vám prezentujeme oba přístupy k funkci jednotlivých barev 
pro kinesiotaping. Je to jen na vás!

Pochopitelně si můžete vybrat barvu, která je vám blízká a která se vám líbí. Nebo která se jednoduše hodí k vašemu 
dresu. Zde však přikládáme případný účinek barvy tejpu z pohledu psychologie barev nebo barevné terapie na aplikace 
při jednotlivých poraněních:

bílá – působí neutrálně, je to optimistická barva vyjadřující čistotu a nevinnost;

béžová – je neutrální jako bílá;

žlutá – působí příznivě na nervy tím, že rozjasňuje a povzbuzuje mysl, harmonizuje, vyčistí hlavu, dodává energii a 
posiluje oslabené tělesné pochody, působí pozitivně na funkce, jejichž činnost je zvýšená;

oranžová – zlepšuje dobrou náladu a napomáhá k uzdravení, působí hřejivě a stimulačně, má citlivější účinek než 
červená a dodává energii postupně, harmonizuje zpomalené tělesné pochody;

růžová – jako teplá barva podporuje v souladu s energiemi barev lepší prokrvení, posiluje energii, je uklidňující, 
relaxační;

červená – je to teplá vitální barva, dodává energii, dynamiku a výraz, uvolňuje energii zadržovanou uvnitř organismu, 
dává nové impulzy tělesným pochodům, které jsou zpomalené a oslabené, uvolňuje adrenalin;

fialová – přináší klid, působí pozitivně na duševní a nervové problémy;

modrá – je studená barva, která má chladivý účinek, tlumí a utišuje bolest, uklidňuje, podporuje soustředění, zklidňuje a 
pomáhá uspořádat rozbouřenou energii v organismu, přináší klid a vyrovnanost;

zelená – je vyvažující léčivá barva, používaná k tomu, aby soustředila síly a podpořila regeneraci, působí pozitivně na 
unavené nervy, ozdravuje ducha, je harmonická, má relaxační a zklidňující účinek;

černá – je to barva elegance, která dodává sílu a energii pro sportovní výkony.

U mnohých tradičních i alternativních léčivých metod dosud není podle západního standardu k dispozici žádný vědecký 
důkaz o jejich účinnosti. To platí i pro tento výrobek. 

PopisJakou barvu tejpů zvolit

Temtex Tape Classic, 5 cm x 5 m – oranžový set 5+1 zdarma


