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Více kyslíku do vašich svalů
Dynamicky stupňovaná komprese dodá 
do vašich svalů více kyslíku - vylepší tak vaši
rychlost, výkonnost i výdrž.

Pevnost a kontrola
Tkanina Memory MX vylepší vaší stabilitu
a kontrolu pohybů tím, že se přesně zaměřuje
na namáhané svaly.

Rychlejší regenerace
Snížení vibrací svalů a zrychlení odplavování
kyseliny mléčné znamená méně únavy svalů
další den.

Lepší ochrana
Savost a funkčnost materiálu, trvaléantimikrobiální 
ošetření, UV ochrana 50+.

Propracované detaily
Elastické lemy, pružná síťovina v podpaží,
měkké lemy rukávů.

Kus vědy
U oděvů SKINS je vědecky dokázáno, že pomáhají 
k lepším fyzickým výkonům a urychlují regeneraci.

Pohodlí a ochrana
Ploché švy, unikátní velikosti, UV ochrana 50+, 
trvanlivé antimikrobiální ošetření, prodyšnost.

Praktické vychytávky
Strategicky umístěné díly ze síťoviny pro maximální 
prodyšnost.

Rychlejší regenerace
Dynamicky stupňovaná komprese dodá více 
kyslíku do vašich regenerujících se svalů, čímž sníží 
jejich bolestivost a eliminuje riziko svalové horečky.

To nejvyšší pohodlí
Technologie 400 fit zaručuje optimální stupně 
komprese a pohodlný střih.

Trochu jiné pyžamo
Noste oděvy po tréninku a zápasech nebo klidně 
během spánku.
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A400 ACTIVE

A200 ACTIVE

RY400 RECOVERY
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S400 Men‘s Long Sleeve Top

A200 Men‘s Thermal Long Sleeve Top

S400 Men’s Thermal Long Tight A200 Men’s Thermal Long Tights

VLASTNOSTI PRODUKTU
VLASTNOSTI PRODUKTU

S400 High-Tech kompresní oblečení pro zimní sporty.
Co by to bylo za zimu bez dnů strávených na sjezdovce?
Ale věřte Nám - Takový den je mnohem lepší bez křečí, bolesti 
svalů a klepáním se zimou. Mít dobrou spodní vrstvu je v zimě  
na svahu naprosto nezbytné.

Řada 200 je postavena na vědecky ověřené technologii stupňo-
vané komprese. Nabízí pevné obepínání a podporu svalů, čímž 
vylepšuje výkon. Ve stručnosti, oděvy z řady A200 jsou určeny pro 
lidi po celém světě, kteří jsou nadšení do sportu, pohybu a chtějí 
být aktivní – ať už si zvolí běhání, týmové sporty, nebo hodiny 
v tělocvičně. Pro lidi, kteří trénují a sportují proto, že se chtějí 
dobře cítit, být ve formě a proto, že pohyb milují.

SKINS Snow Thermal s dlouhým rukávem a zvýšeným 
límečkem, díky kterému si můžete užívat čas venku bez omezení.

Triko je tvořeno z lehkého a pružného materiálu z unikátní směsi 
dutých vláken a Spandexu, udrží vaši horní polovinu těla  
v optimální teplotě. Takže se nepřehřejete ani při té nejnáročnější 
aktivitě.

Vylepší váš výkon i výdrž díky tomu, že do vašeho těla a paží 
proudí více kyslíku. Funguje i jako prevence proti riziku zranění, 
omezuje vibrace svalů a urychluje odbourávání kyseliny mléčné. 
Díky tomu můžete být první venku hned další den.

Komfortní límec s elegantním vzhledem.

Tech-Materiály umístěné v ramenní oblasti zajišťují svobodu pohybu.

Stretch vložky v podpaží pro maximální pohodlí a odvětrání.

Optimální tělesná teplota v teplém i chladném prostředí.

Trvalé antimikrobiální složky pohlcují pachové látky.

Pružný materiál je tvořen z unikátní směsi dutých vláken 
a Spandexu, má tak o více než 190 % vyšší tepelnou účinnost 
než standardní oděvy SKINS.

Kalhoty slouží jako podpora pro vaše kolena, když jim na svahu 
dáváte zabrat.

Rychlejší odbourání kyseliny mléčné zabrání pálivé bolesti svalů, 
takže se bude cítit méně unavení a budete mít více energie 
do dalšího dne.

Pokročilá tepelná tkanina udržuje vaše svaly na optimální  
pracovní teplotě za všech podmínek.

Kompresní technologie zlepšuje krevní oběh a přináší více  
kyslíku do svalů, takže můžete sportovat lépe a po delší dobu, 
bez ohledu na váš sport.

Regulace vlhkosti
Všechny tkaniny SKINS vás udrží v suchu, protože jsou vysoce savé 
a výborně odvádějí pot - vlhkost je vedená pryč od pokožky, díky 
čemuž zůstanete v suchu a pohodlí. 

Tkanina s chlupem
Zimní oděvy SKINS jsou vyrobeny z tkaniny, která je z vnitřní strany 
opatřena jemným chlupem. Díky tomu jsou oděvy příjemné  
na dotek a chloupky navíc drží teplý vzduch blízko vaší pokožky 
a zvětšují tak teplotní účinnost oděvů.

Zacíleno na svaly
Oděvy SKINS jedinečným způsobem obepínají svaly a poskytují 
podporu klíčovým svalovým skupinám, čímž omezují zbytečné 
svalové tření - to znamená méně poškození měkkých tkání  
a menší svalovou únavu.

Stupňovaná komprese
Systém stupňované komprese je navržen tak, aby na povrch 
určitých částí těla působil správným tlakem, podporoval činnost 
krevního oběhu a urychloval distribuci kyslíku do aktivních svalů  
a tím zlepšoval váš výkon, rychlost a výdrž.

Už žádný nepříjemný odér, zápach, smrad ani puch
Trvalé antimikrobiální složky pohlcují pachové látky, díky čemuž 
zamezují množení bakterií a vzniku zápachu tak často  
spojovaného s elastickými sportovními oděvy. Jelikož jsou tyto 
složky přímo součástí tkaniny, jsou trvalé a nikdy se neoperou.

Přesné a cílené velikosti
SKINS používá unikátní systém rozdělení velikostí, který je založen 
na indexu tělesné hmotnosti (BMI) antropometrickém algoritmu, 
protože přínosy stupňované komprese se naplno projeví, pouze 
pokud vám oděvy SKINS dokonale padnou.

S400 SNOW A200 ACTIVE Thermal


