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ELEMENTS on sarja moderneja ja joustavia 

tukia nivelien ja lihasten lieviin vaivoihin. Ne on 

tarkoitettu kaikenikäisille ja kaikkiin tilanteisiin - 

töihin ja vapaa-aikaan, kotiin tai matkalle. Älä 

anna kivun estää sinua. Suo itsellesi vapaapäivä 

kivusta. 

Tue vartaloasi. 
Töissä, kotona ja 
vapaa-ajalla

RANNE
PEUKALO
POLVI
NILKKA
SELKÄ       
KYYNÄRPÄÄ
TENNISKYYNÄRPÄÄ

Tekeekö
kipeää?

Älä anna 
kivun estää sinua

Elements-sarja on kehitetty ja suunniteltu Ruotsissa. 

Kaikki materiaalit on testattu ja päämateriaali on 

myös Öko-Tex-hyväksytty. Elements-sarja ei siis 

sisällä aineita, jotka ovat haitallisia käyttäjälleen tai 

ympäristölle. 

Elements on valmistettu polyamidista ja spandexista. 

Sisällä on polyuretaania, joka antaa toivotun stabili-

teetin. Kaikki muut tuet paitsi epikondyliittituki 

voidaan pestä koneessa 40°C:ssa. Tuet kuivuvat 

erittäin nopeasti pesun jälkeen.

Nivelien parhaaksi

34107 - Lievittää kipua
Rannetuki jonka tehtävä on estää ranneni-

velen taivutusta kivun alentamiseksi esim. 

tenniskyynärpään yhteydessä.

34108 - 

Mukavaa jalkapohjalle
Sukka jota käytetään iltaisin/öisin plantaarifasciitin hoitoon. 

Sukan tehtävä on venyttää jalkapohjan rakenteita ja 

keventää jalkapohjan jänteitä.



Tukea kaikkiin tilanteisiin
Elements on pehmeitä tukia sisältävä tuotesarja, 
joka tukee niveliäsi silloin, kun eniten tarvitset 
tukea. Kun selkä tarvitsee tukea nostoissa, kun 
ranne kipeytyy työskentelystä tietokoneella. 

Elements-sarjan tuet ovat hyvin istuvia ja ne 
antavat kevyen ja mukavan tuen nivelillesi. Ne 
on helppo pukea ja riisua. Siksi voitkin käyttää 
niitä silloin kun haluat, joka päivä, tarvittaessa, 
vuorokauden ympäri.  

34100 - 

Kävele turvallisesti
Mukava, jalkaan vedettävä 

tuki, joka lämmittää ja 

tukee nilkkaa. Stabiili 

sivuttain.

34101 - Rentouttaa
Yksinkertainen, käteen pujotettava malli, 

joka suojaa ja lämmittää kyynärpäätä.
34102 - Auttaa nostoissa
Selkää lämmittävä ja stabiloiva tuki.

34105 - 

Pitää paikallaan
Tukee ja lämmittää 

peukalon niveliä. 

34106 -

Ota askel eteenpäin
Yksinkertainen, jalkaan 

vedettävä malli, joka 

tukee polvea hyvin. 

34104 - Jakaa painetta
Tenniskyynärpäälle tarkoitettu tuki, 
joka vähentää käsivarren ulko- tai 
sisäpuolelle kohdistuvaa rasitusta. 

34103 -

Lepää rennosti
Joustava rannetuki, 

jossa on rannetta 

tukeva, muotoiltu 

lasta. 

Tukea silloin kun tarvitset


