
 

 

 

Hyppige spørgsmål  
 

- forklaret af Incrediwear Inc.  
 
 
 
 
 
Hvad er en minimumstemperatur, der er nødvendig for at aktivere stoffet? 

20 gr Celcius 

 
 
Hvordan fungerer Incrediwear-teknologi? 

Incrediwear-teknologien (både til menneske og hest) er baseret på negative ioner. Incrediwear 

stoffet er indlejret med halvledere Germanium og Carbon. Når stoffet berører huden og aktiveres 

af kropsvarmen, frigøres negative ioner. Negative ioner vibrerer cellerne, øger 

blodgennemstrømningen og lymfedræningen, skubber hævelse ind i lymfesystemet og bringer 

mere ilt og næringsstoffer til området. På grund af Germanium og Carbon’s egenskaber, køler 

Incrediwear vævet og forhindrer varme at bygge up under det tildækkede område. 

 

 
Hvordan fungerer de negative ioner? 

Carbon og Germaniumoxid har en tilgængelig elektron i det ydre skalmolekyle. Når det 

kombineres med en temperatur på mindst 20 grader celsius, aktiveres molekylet og frigives der 

en infrarød bølge, hvilket skaber mikrofibrationer i vævet. Denne øgede energi og bevægelse 

resulterer i bevægelse af hævelse eller ødem. 

 

Eller med andre ord: 

 

Incrediwear-teknologien fungerer ligesom et jordskælv på bunden af havet. Det vibrerer og 

skaber en tsunami-bølge, der aldrig stopper. Negative ioner fungerer på samme måde – de 

vibrerer cellerne og stopper aldrig, mens Incrediwear-produktet er på. Det er så vibrationen der 

øger blodcirkulation, og ikke kompression. 

 

 
Hvor vibrerende celler øger blodgennemstrømningen og lymfedræningen? 

Blodkar er rørformede. Ligesom under en træning skaber muskelsammentrækninger energi, der 

øger blodgennemstrømningen, så gør Incrediwear det - det efterligner sammentrækningerne og 

øger blodgennemstrømningen. 

 

Der er to processer i gang, når Incrediwear bruges: 

 

1. Primær - det mindsker hævelse ved at vibrere vævet, hvor hævelsen sidder - dette kan være 

inde i vævet, i musklen eller i leddet. Som et resultat skubbes hævelsen ind i lymfesystemet, 

hvilket er en unik egenskab ved Incrediwear-teknologien. 

 

2. Sekundær - blodkarrene vibrerer og skaber øget blodgennemstrømning og hastighed for at 

bringe mere ilt, næringsstoffer og makrofag til de beskadigede områder. Desuden 

termoregulerer det vævet ved at holde vævstemperaturen nede. Dette er en væsentlig fordel, da 

nylige undersøgelser viser, at øget vævstemperatur kan forårsage vævsskader. 

 



 

 

 

Hvorfor ligner Incrediwear-teknologien IKKE kompression? 

Kompression er baseret på tryk på blodkarrene, med som resultat at lymfatisk dræning sænkes. 

Kompression stopper faktisk vibrationer i vævet og væskernes bevægelse. Hvilket i nogle særlige 

tilfælde kan være gavnligt, men hvis det ikke bruges korrekt, kan det forårsage vævsskader. 

 

Dette er grunden til, at kompression ikke kan bruges i længere perioder, mens Incrediwear og 

Incrediwear Equine-produkter kan bruges i lange perioder, også om natten og endda 24/7, hvis 

det er nødvendigt. 

 

 
Hvilken undersøgelser ligger bag Incrediwear-teknologien? 

Incrediwear Inc. gennemfører primært undersøgelser på virkning på mennesker, i samarbejde 

med verdens førende forskningsklinikker og institutter. Undersøgelserne viser, at Incrediwear-

teknologien er en ægte game-changer inden for træning, sundhed og trivsel. Nogle af de 

undersøgelser, der er gennemført er: 

• Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS) Study 

Pain relief, accelerated recovery and eliminated symptoms of DOMS 
• MLS Injuries 

Accelerated recovery from lower extremity injuries 
• Knee – Post ACL 

Pain relief and reduced swelling post-surgery, increased range of motion 
• Osteoarthritis of the Knee 

Pain reduction 
• Sleep study on baseball players - injury prevention and performance 

Improved sleep and diminished post workout swelling to help prevent injury and improve 

performance 
• Effects of Incrediwear Recovery Sleeves on time-loss for Major League soccer players 

Reduced time-loss after lower extremity injuries and lower extremity soft tissue injuries 

Find dem her: https://incrediwearequine.com/pages/studies 

 

 
Hvordan reducerer Incrediwear hævelse? 

Incrediwear mindsker hævelse ved at vibrere vævet, hvor hævelsen er placeret - dette kan være 

inde i vævet, i musklen eller i leddet. Som et resultat skubbes hævelsen ind i lymfesystemet, 

hvilket er en unik egenskab ved Incrediwear-teknologien. 

 

 
Hvorfor kaldes Incrediwear verdens første bærbare antiinflammatoriske og 
smertelindrende? 

Da Incrediwear Equine øger blodcirkulationen, bringer ilt og næringsstoffer til de skadede 

områder og skubber hævelse og biprodukter ind i lymfesystemet, virker det antiinflammatorisk. 

Når du fjerner betændelse, fjerner du prostaglandiner (smertefremkaldende receptorer) hvilket 

resulterer i færre smerter. 

 

 

 

 

 

https://incrediwearequine.com/pages/studies


 

 

Har Incrediwear Equine-produkter negative bivirkninger? 

I sjældne tilfælde kan mennesker og heste overstimuleres - produktet kan være for "aktivt" og 

skabe følelse af ubehag. Men bortset fra det, er der ingen negative bivirkninger påvist under 

undersøgelser eller modtaget fra vores kunder. 

 

 
Hvordan adskiller Incrediwear sig fra alternative teknologier? 

- øger ikke kun blodgennemstrømningen, men også lymfedræning 

- Incrediwear er ikke-invasiv teknologi og forårsager ikke negative bivirkninger; 

- fungerer kølende, især når produktet er vådt 

- er et bærbar antiinflammatorisk produkt; 

- kan bruges 24/7  

- virkningen understøttes af mange undersøgelser 

Og sidst men ikke mindst - Incrediwear er testet på mennesker og godkendt af heste. 

 

 
Hvorfor fungerer Incrediwear-produkter endnu bedre på heste end på mennesker? 

På grund af det faktum, at heste ingen muskler har under knæet,  er mindre modstand mod at 

skubbe hævelsen ind i lymfesystemet. 

 

 
Hvordan og hvorfor fungerer Incrediwear-produkter kølende, når de er våde? 

Når de negative ioner aktiveres af kropsvarmen óg vand (som fungerer som transducer), skaber 

det transduktion af den infrarøde bølge i mellemniveau ind i vævet og forårsager og endoterm 

respons inde i vævet. Som et resultat afkøles vævet og varme trækkes ud af vævet. Bemærk at 

produkterne vil føles varme udenpå, selvom de køler indvendigt. Det skyldes at varmen trækkes 

væk fra kroppen og lægger sig udenpå materialet. Denne effekt kan testes med infrarødt 

kamera. 
 

Eller med andre ord: 

 

Negativ ion går ind i kroppen, møder positiv ion og sparker den ud af kroppen. Som et resultat - 

varmen trækkes ud af kroppen, og den køler ned. Selv når produktet er tørt, og kroppen 

begynder at varme op og svede (under træning), aktiveres den samme proces med samme 

effekt. Når der tilsættes vand (koldt eller varmt), bliver køleeffekten endnu mere mærkbart. Køle-

effekten varer 45 minutter til en time. 

 

Dette er et praktisk og innovativt alternativ til traditionel køling. 

 

 
Hvorfor er Incrediwear bedre end alternative kølemetoder? 

Regelmæssig køling med is forårsager vasokonstriktion, som nedsætter blodhastigheden og 

blodgennemstrømningen, hvilket ikke tillader ilt, næringsstoffer og mikronæringsstoffer at 

komme ind i området og hjælpe med genopretningsprocessen. Når Incrediwear Equine er vådt 

køles det vævet, men fortsætter med at øge blodgennemstrømningen samtidig, hvilket bringer ilt 

og næringsstoffer til området og hjælper med at komme sig hurtigere. 

 

 

 

 

 



 

 

Er Incrediwear-produkter til behandling eller til forebyggelse af skader? 

Både og! 

 

- Da Incrediwear Equine-produkter bringer mere ilt og næringsstoffer til områderne og reducerer 

træthed og ømhed, hjælper de med at forhindre skader forbundet med træthed og svækket væv. 

 

- I tilfælde af skade, fremskynder, reduceret hævelse, mere ilt og næringsstoffer og øget lymfatisk 

dræning,  heling og restituering. 

 

 
Kan Incrediwear-produkter bruges 24/7? 

Eftersom  produkterne ikke er baseret på kompression og ikke forårsager vasokonstriktion, kan 

Incrediwear og Incrediwear Equine-produkter bruges døgnet rundt og også bruges om natten. 

 

 
Er Incrediwear-produkter genanvendelige? Vasker eller slides Germanium og Carbon ud? 

Det Germanium og Carbon, der er indlejret i Incrediwear-fiberen, vaskes ikke ud (følg 

vaskeanvisningen!) og mister ikke deres egenskaber over tid. Produkter "fungerer", så længe 

stoffet ikke er slidt. 

 

 

Find mere info her: 

 

https://incrediwearequine.com/pages/our-story 

 

 
 

https://incrediwearequine.com/pages/our-story

