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ANCHOR first 
2 inches without
stretch.

Apply stretch 
according to 
application

After applying, 
rub tape for
best adhesion.

ANCHOR last
2 inches without
stretch.

Εφαρμόστε όπως
απεικονίζεται

Εφαρμόστε όπως
απεικονίζεται

Εφαρμογή Εφαρμογή

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

KT TAPE.COM/INSTRUCTIONS 

KT TAPE.COM

ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ

Ξεκινήστε ξεκολλώντας την ταινία από μια γωνία. Κρατήστε το 
δέρμα κάτω από το σημείο που αφαιρείται η ταινία με το ένα χέρι, 
ενώ με το άλλο χέρι τραβάτε απαλά την ταινία. Αφαιρέστε αργά.

1 2 3

Read all cautions on box. Apply as needed. Can be worn up to 8 days. Δείτε οδηγίες για την αφαίρεση της ισχυρής κολλητικής ταινίας στην ιστοσελίδα μας.

A.

B.

C.

D.

Πρώτα η ΑΓΚΥΡΑ
5 cm χωρίς
τέντωμα.

Τεντώστε
ανάλογα με
την εφαρμογή

Μετά την εφαρμογή,
τρίψτε την ταινία για
καλύτερη
επικόλληση.

ΑΓΚΥΡΑ τελευταία
5 cm χωρίς
τέντωμα.

A.

B.

C.

D.Στρίψτε και τραβήξτε
για να σκιστεί το
χαρτί 5 cm από
την άκρη.

Αφαιρέστε 5 cm
χαρτί από την άκρη.

Στρίψτε και τραβήξτε για να 
σκιστεί το χαρτί στο κέντρο.

Ξεφλουδίστε το χαρτί
αφήνοντας 5 cm και στα
δύο άκρα για χειρισμό.

ΧΩΡΙΣ ΤΕΝΤΩΜΑ

ΕΛΑΦΡΥ ΤΕΝΤΩΜΑ

ΜΕΤΡΙΟ ΤΕΝΤΩΜΑ

ΜΗΝ ΤΕΝΤΩΝΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ

ΑΓΚΥΡΑ> 

ΑΓΚΥΡΑ> 

PRO
OXYGEN > 



ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 

ΣΑΡΩΣΤΕ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΚΟΥΡΕΨΤΕ ΤΙΣ ΤΡΙΧΕΣ
Κουρέψτε τις υπερβολικές τρίχες για καλύτερη επικόλληση.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
Καθαρίστε τη βρομιά, τα έλαια και τις λοσιόν από την 
περιοχή με αλκοολούχο υγρό.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εφαρμόστε την ταινία μία ώρα πριν
αρχίσετε τη δραστηριότητα για καλύτερη επικόλληση.

TIPS FOR BEST RESULTS

ΜΗΝ ΤΕΝΤΩΝΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ
Το υπερβολικό τέντωμα της ταινίας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα τον ερεθισμό του δέρματος και/ή εκδορές.

ΤΑ ΑΚΡΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ
Εφαρμόστε απευθείας στο δέρμα
όταν είναι δυνατό, ειδικά τα άκρα.

ΜΗΝ ΤΟ ΣΚΙΖΕΤΕ!
Αφαιρέστε απαλά την ταινία από το δέρμα
χρησιμοποιώντας λάδι για μωρά εάν χρειάζεται
και αφαιρέστε αργά.

ΕΛΑΦΡIA
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΤΟΝΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΛΑΦΡIA
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΤΟΝΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΥΚΟΛΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΑΝΑΠΝΟΗ

ΜΕΓΑΛΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΑΥΞΗΣΗ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ

ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΥΣΙΚΟ
ΒΑΜΒΑΚΙ

ΒΑΣΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
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PRO®
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EXTREME®

PRO®
WIDE

PRO®

GENTLE

COTTON
ΤΑΙΝΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΦΟΥΣΚΑΛΩΝ

ΤΖΕΛ
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

PRO®

PREPARE. PERFORM. RECOVER.Χρησιμοποιήστε τα προϊόντα KT κατά την 
προπόνηση για τους μακροπρόθεσμους 
στόχους σας, κατά την προθέρμανση για τις 
προπονήσεις, αλλά και για καθημερινή 
υποστήριξη, ώστε να διατηρείτε τους μύες, 
τους τένοντες και τους συνδέσμους σας 
πάντα σε ετοιμότητα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Τα ποιοτικά προϊόντα της KT παρέχουν την 
ευέλικτη, ελαφριά υποστήριξη που 
χρειάζεται το σώμα σας για να αποδίδει, 
χωρίς να σας εμποδίζουν.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Η αποκατάσταση αποτελεί προτεραιότητα 
σε κάθε πρόγραμμα γυμναστικής. Τα 
προϊόντα KT ενισχύουν τη διαδικασία 
αποκατάστασης του σώματός σας, ώστε να 
μπορέσετε να επικεντρωθείτε στην 
επόμενη προπόνηση.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ακατάλληλη εφαρμογή, το υπερβολικό τέντωμα ή η εφαρμογή σε περιοχές με ευαίσθητο δέρμα, 
καθώς και η ακατάλληλη ή γρήγορη αφαίρεση μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος, φουσκάλες ή 
δερματικές εκδορές. Μην τοποθετείτε το KT TAPE® απευθείας πάνω σε κοψίματα ή ανοιχτές πληγές. Ένα ή 
περισσότερα από τα υλικά αυτού του προϊόντος είναι βαμμένα. Υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί κάποιο 
αποτύπωμα χρώματος κατά τη διάρκεια της χρήσης. Οι οδηγίες που παρέχονται είναι μόνο για εκπαιδευτική 
χρήση. Το KT TAPE® δεν αντικαθιστά την ιατρική φροντίδα από επαγγελματία. Οι εγγυήσεις και αποζημιώσεις 
περιορίζονται στο κόστος αντικατάστασης του προϊόντος.

ΟΝΟΜΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


