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Trekken ScheurenTrekkenScheuren

HOE DE TAPE AAN TE BRENGEN - UITEINDE HOW TO APPLY TAPE - MIDDLESTRETCHGIDS EN INDICATOR

Apply

Apply as shown. 

ANCHOR first 
2 inches without
stretch.

Apply stretch 
according to 
application

After applying, 
rub tape for
best adhesion.

ANCHOR last
2 inches without
stretch.

Aanbrengen zoals
afgebeeld

Aanbrengen

BEKIJK ONZE STAP-VOOR-STAP VIDEO'S

KT TAPE.COM/INSTRUCTIONS 

KT TAPE.COM

HOE DE TAPE TE VERWIJDEREN

Begin in een hoek met het trekken van de tape. Houd de 
huid op de plaats waar de tape wordt verwijderd met één 
hand vast, terwijl je met de andere hand de tape 
voorzichtig verwijdert. Langzaam verwijderen.

1 2 3

Read all cautions on box. Apply as needed. Can be worn up to 8 days. Lees op onze website de instructies voor het verwijderen van
sterk hechtende tape 

A.

B.

C.

D.

ANKER eerst 
2 inch (5 cm) zonder
stretch.

Pas stretch toe 
volgens de 
applicatie

After applying, 
rub tape for
best adhesion.

ANKER laatste
2 inch zonder
stretch.

A.

B.

C.

D.Draai en trek om het 
papier 2"  (5 cm) vanaf 
het einde te scheuren.

Verwijder 2"(5 cm) van 
het papier vanaf het 
einde.

Draai en trek om het 
papier in het midden 
te scheuren.

Trek het papier en 
laat aan beide zijden 
2" over voor 
verwerking. 

GEEN STRETCH

LICHTE STRETCH

MATIGE STRETCH

NIET OVERSTRETCHEN

ANKER> 

ANKER> 

PRO
ZUURSTOF> 



NIEUWE
GEBRUIKERSHANDLEIDING

SCAN VOOR ANDERE TALEN

VERWIJDER HAAR
Verwijder overtollig haar voor een betere hechting.

SCHONE HUID
Verwijder vuil, oliën en lotions van het gebied 
met ontsmettingsalcohol.

AANBRENGEN VOOR ACTIVITEIT
Breng de tape een uur voor de 
start van een activiteit aan voor de beste hechting.

TIPS FOR BEST RESULTS

NIET OVERSTRETCHEN
Overstretchen van de tape kan 
huidirritatie en/of schaafwonden tot
gevolg hebben.

UITEINDE OP DE HUID, NIET OP TAPE
Indien mogelijk direct op de huid aanbrengen, 
vooral de uiteinden.

NIET ERAF TREKKEN!
Verwijder de tape voorzichtig van de huid, 
gebruik indien nodig babyolie en 
langzaam verwijderen.

LICHTE
ACTIVITEIT 

MATIGE
ACTIVITEIT

INTENSE
ACTIVITEIT

LICHTE
ACTIVITEIT 

MATIGE
ACTIVITEIT

INTENSE
ACTIVITEIT

EENVOUDIG TE
VERWIJDEREN

ADEMEND

GROTE
GEBIEDEN 

VOCHTIGE
OMSTANDIGHEDEN

VERHOOGDE
CELLULAIRE
OXYGENATIE

VOLLEDIG
BIOLOGISCH

KATOEN

VOORNAAMSTE
VOORDEEL

VOORNAAMSTE
VOORDEEL

HOE KT TAPE VOOR ELK MOMENT TE KIEZEN

       PREPARE           PERFORM           RECOVER

BEKIJK ONZE ANDERE PRODUCTEN OP KTTAPE.COM

TM

PRO®
 OXYGEN

PRO
EXTREME®

PRO®
WIDE

PRO®

ZACHT

KATOEN

PRO®

PREPARE. PERFORM. RECOVER.Gebruik KT-producten tijdens het 
trainen voor je langetermijndoelen, 
warming-ups voor work-outs en 
voor de dagelijkse ondersteuning 
om je spieren, pezen en ligamenten 
startklaar te houden.

VOORBEREIDING

Kwaliteitsproducten van KT bieden 
de flexibele, lichtgewicht 
ondersteuning die je lichaam 
nodig heeft om te presteren 
zonder je te belemmeren.

PRESTEREN

Herstel is een prioriteit voor elke 
fitnessroutine. KT-producten 
versterken het herstelproces van je 
lichaam, zodat je je kan concentreren 
op de volgende trainingssessie.

HERSTELLEN

WAARSCHUWING: Onjuiste toepassing, overstretchen of aanbrengen op gevoelige delen van de huid en onjuiste of 
snelle verwijdering kan leiden tot huidirritatie, blaren of schaafwonden. Plaats KT TAPE® niet direct op snijwonden of 
open wonden. Een of meer van de componenten van dit product is een geverfd materiaal. Het is mogelijk dat tijdens 
het gebruik enige kleurmigratie kan optreden. De verstrekte instructies zijn alleen voor educatief gebruik. KT TAPE® is 
geen vervanging voor professionele medische zorg.  Garanties en oplossingen zijn beperkt tot de vervangingskosten 
van het product.
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PRODUCT
NAAM

PREPARE

VOORBEREIDEN PRESTEREN  HERSTELLEN

GEL VOOR
PIJNVERLICHT-

ING

TAPE VOOR 
PREVENTIE 

VAN BLAREN


