
CUM SE ÎNDEPĂRTEAZĂ SUPORTUL DE
HÂRTIE – CAPĂT

CUM SE ÎNDEPĂRTEAZĂ SUPORTUL DE
HÂRTIE – MIJLOC

Desprindeți

Răsuciți și trageți
pentru a rupe
hârtia în centru.

Desprindeți hârtia lăsând
câte 2 inchi (5 cm)
de hârtie pe fiecare
parte pentru manipulare.

RupețiDesprindețiRupeți

MODUL DE APLICARE A BENZII – CAPĂT HOW TO APPLY TAPE - MIDDLEGHID ȘI INDICATOR DE STRETCHING (ÎNTINDERE)

Aplicați

Aplicați așa cum
se arată

ANCHOR first 
2 inches without
stretch.

Apply stretch 
according to 
application

After applying, 
rub tape for
best adhesion.

ANCHOR last
2 inches without
stretch.

Aplicați așa cum
se arată

Aplicați

URMĂRIȚI VIDEOCLIPURILE NOASTRE
PAS CU PAS

KT TAPE.COM/INSTRUCTIONS 

KT TAPE.COM

CUM SE ÎNDEPĂRTEAZĂ BANDA

Începeți prin a desprinde banda în sus, de la un colț. Țineți 
cu o mână pielea în jos, în locul unde se îndepărtează 
banda, în timp ce trageți ușor de bandă cu cealaltă mână. 
Îndepărtați încet.

1 2 3

Read all cautions on box. Apply as needed. Can be worn up to 8 days.
Consultați instrucțiunile pentru îndepărtarea benzii adezive
puternice pe site-ul nostru web

A.

B.

C.

D.

ANCORAŢI mai întâi 
2 inchi (5 cm) fără
întindere.

Aplicați întinderea 
în conformitate cu 
aplicatorul

După aplicare, frecați
banda pentru a obţine
cea mai bună aderență.

ANCORAŢI ultimii
2 inchi (5 cm) fără
întindere.

A.

B.

C.

D.
Răsuciți și trageți 
pentru a rupe
hârtia la 2 inchi 
(5 cm) de la capăt.

Îndepărtați 2 inchi
(5 cm) din hârtie de 
la capăt.

FĂRĂ ÎNTINDERE

ÎNTINDERE UȘOARĂ

ÎNTINDERE MODERATĂ

NU VĂ ÎNTINDEȚI PREA MULT

ANCORĂ> 

ANCORĂ> 

PRO
OXYGEN > 



NOUL GHID DE UTILIZATOR

SCANAŢI PENTRU ALTE LIMBI

TĂIAȚI PĂRUL
Tăiați părul în exces pentru o mai bună aderență.

CURĂȚAȚI PIELEA
Curățați murdăria, uleiurile și loțiunile de pe
zonă cu alcool de frecat.

APLICAȚI ÎNAINTE DE ACTIVITATE
Aplicați banda cu o oră înainte 
începerea activității pentru cea mai bună aderență.

TIPS FOR BEST RESULTS

NU ÎNTINDEȚI PREA MULT
Întinderea excesivă a benzii poate duce la 
iritarea pielii și/sau abraziuni.

CAPĂTUL SĂ FIE PE PIELE,
NU PE BANDĂ
Aplicați direct pe piele atunci când este posibil, 
în special capetele.

NU SMULGEŢI!
Îndepărtați ușor banda de pe piele, utilizați 
ulei pentru bebeluşi dacă este necesar
și îndepărtați încet.

ACTIVITAT
UȘOARĂ 

ACTIVITATE
MODERATĂ

ACTIVITATE
INTENSĂ

ACTIVITAT
UȘOARĂ 

ACTIVITATE
MODERATĂ
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ÎNDEPĂRTARE
UŞOARĂ

RESPIRABILITATE

ZONE
MARI 

CONDIȚII
UMEDE

OXIGENARE
CELULARĂ
CRESCUTĂ

BUMBAC COMPLET
NATURAL

BENEFICIUL
PRINCIPAL

BENEFICIUL
PRINCIPAL

CUM SĂ ALEGEȚI BANDA KT PENTRU FIECARE MOMENT
VIZUALIZAȚI CELELALTE PRODUSE ALE NOASTRE
LA KTTAPE.COM

TM

PRO®
 OXYGEN

PRO
EXTREME®

PRO®
WIDE

PRO®

BLÂNDĂ

BUMBAC
BANDĂ DE

PREVENIRE A
BĂȘICILOR

GEL DE
AMELIORARE

A DURERII

PRO®

PREPARE. PERFORM. RECOVER.Folosiți produsele KT în timpul 
antrenamentelor pentru obiectivele 
dumneavoastră pe termen lung, în timpul 
încălzirii pentru antrenamente și pentru 
susținere zilnică ca să vă mențineţi 
mușchii, tendoanele și ligamentele 
pregătite.

PREGĂTIREA

Produsele de calitate de la KT oferă 
suportul flexibil și ușor de care corpul 
dumneavoastră are nevoie pentru a obţine 
performanţe, fără a vă reține.

ACTIVITATEA

Recuperarea este o prioritate în orice 
rutină de fitness. Produsele KT amplifică 
procesul de recuperare al corpului 
dumneavoastră, astfel încât să vă puteți 
concentra pe următoarea sesiune.

RECUPERAREA

AVERTSIMENT: Aplicarea necorespunzătoare, întinderea excesivă sau aplicarea pe zone de piele sensibilă și 
îndepărtarea necorespunzătoare sau rapidă pot duce la iritarea pielii, apariția de bășici sau abraziuni ale pielii. Nu 
aplicați banda KT TAPE® direct peste tăieturi sau răni deschise. Una sau mai multe dintre componentele acestui 
produs este un material vopsit. Există posibilitatea ca o anumită migrare a culorii să apară în timpul utilizării. 
Instrucțiunile furnizate sunt doar pentru uz educațional. KT TAPE® nu înlocuiește îngrijirea medicală profesională. 
Garanțiile și căile de atac sunt limitate la costul de înlocuire a produsului.

DENUMIREA
PRODUSULUI

DENUMIREA
PRODUSULUIPREGĂTIREA ACTIVITATEA RECUPERAREA


