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ELEMENTS er moderne og smidige bandager 

til lettere problemer med led og muskler. Til alle 

aldre og tilfælde - på jobbet og i fritiden, hjem-

me eller på rejse. Så lad ikke smerte hindre dig. 

Giv dig selv frihed i din hverdag.

KNÆ
FOD
RYG
ALBUE
HÅNDLED
TOMMEL 
TENNISALBUE

Ondt i 
kroppen?

Lad ikke 
smerte hindre dig

Elements er udviklet og designet i Sverige. Alle 

materialer er testet og hovedmaterialet er desuden 

ØKO-Tex-godkendt. Elements indeholder altså ingen 

stoffer der er skadelige for dig som bruger eller for 

miljøet.

Elements fremstilles af polyamid og spandex der 

lamineres mod en kerne af polyuretan for at opnå 

den ønskede stabilitet. Alle produkter foruden 

bandagen til tennisalbue kan maskinvaskes ved 

40 grader. De tørrer meget hurtigt efter vask.

Omtanke i alle led

Støtte til din krop. 
På jobbet, hjemme 
og i fritiden.

34107 - Mindske smerte
Håndledsbandage der har til opgave at 

hindre at håndleddet bøjes for at mindske 

smerter ved bl.a. tennisalbue.

34108 - 

Behageligt for fodsålen
Strømpe til anvendelse om aftenen/natten ved 

behandling af ”Plantar Fasciit”. Strømpen har til opgave

at strække fodsålens strukturer og aflaste senerne 

under foden.



Støtte til alle situationer 
Elements er en produktserie med bløde bandager der giver 

støtte når din krop har brug for det. Når ryggen skal aflastes 

for at kunne klare at løfte flyttekassen. Når håndleddet 

blliver ømt efter timerne ved PC’en.

Elements er smidige men giver samtidig en let og behagelig 

støtte til dine led. De er enkle at tage på og af. Derfor kan 

du anvende dem præcis når du vil. Hver dag ved lejligheds-

vise behov, døgnet rundt.

34100 - Gå trygt
Behagelig ankelstøtte 

der giver varme og 

stabilitet i siderne.

34101 - Slappe af
Enkel pull-on model der 

beskytter og varmer albuen. 34102 - Klare løftet
Støtte til ryggen som giver varme og stabilitet.

34105 - 

Holde på plads
Støtter tomme-

lens led og giver 

samtidig varme.

34106 - Tage fart

Enkel pull-on model 

der giver god støtte 

til knæet.

34104 -

Fordele trykket
Støtte til tennisalbue 
der aflaster musklerne 
på armens over- eller 
underside.

34103 -

Hvile afslappet
Smidig håndleds-

bandage med 

formet skinne der 

støtter håndleddet.

Aflaster når du har brug for det


