
Black Tattoo
Najbardziej popularna taśma Dynamic Tape, która zapewnia mocne odciążenie mięśni i mechaniczne wsparcie 
podczas ruchu. Doskonale nadaje się do elastycznych, także wielostawowych aplikacji. Umożliwiają poprawę 
biomechaniki i kontroli ruchu oraz sprawności funkcjonalnej, a także zmniejszenie dolegliwości bólowych. 

Biomechaniczny taping to nowe podejście do plastrowania – zupełnie inne niż klasyczny kinesiotaping. Taśma Dynamic 
Tape rozciąga się we wszystkich kierunkach i zachowuje jak lina bungee. Ułatwia ekscentryczne wyhamowanie 
ruchu, a zmagazynowaną energię wykorzystuje do wsparcia koncentrycznej pracy mięśni, dzięki czemu poprawia 
kontrolę ruchu i sprawność funkcjonalną. Biomechaniczna taśma zapewnia także mocne odciążenie tkanek – unosi 
skórę, powięź i mięśnie przez co skutecznie łagodzi dolegliwości bólowe.

• rozciągliwość we wszystkich kierunkach
• brak sztywnego oporu końcowego i ograniczenia ruchu
• aplikacje oparte na biomechanice
• mechaniczne wsparcie dla mięśni
• praca na funkcji

Dynamic Tape dostępny jest w 3 wariantach kolorystycznych, o różnych właściwościach i przeznaczeniu – Black 
Tattoo, Beige Tape i Eco Tape oraz w postaci gotowych wyciętych aplikacji PosturePals.

Dynamic Tape

Co wyróżnia Dynamic Tape:

Cennik Dynamic tape:

Tape 5 cm x 5 m
1 szt. w opak.
50.00 zł netto
54.00 zł brutto

Tape 5 cm x 5 m
6 szt. w opak.
270.00 zł netto / 45.00 zł szt.

291.60 zł brutto / 48.60 zł szt.

Tape 5 cm x 5 m
6 szt. w opak.
270.00 zł netto / 45.00 zł szt.

291.60 zł brutto / 48.60 zł szt.

Tape 7.5 cm x 5m
1 szt. w opak.
75.00 zł netto
81.00 zł brutto

Tape 7.5 cm x 5m
4 szt. w opak.
270.00 zł netto / 67.50 zł szt.

291.60 zł brutto / 72.90 zł szt.

Tape 7.5 cm x 5 m
4 szt. w opak.
270.00 zł netto / 67.50 zł szt.

291.60 zł brutto / 72.90 zł szt.
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Beige Tattoo

Eco Tape

Dyskretna i delikatna taśma o właściwościach zbliżonych do Dynamic Tape Black Tattoo. Doskonale sprawdzi się 
przy aplikacjach twarzy i wrażliwych okolic ciała oraz do tapingu u dzieci. 

Mniej rozciągliwa taśma, która zapewnia mocną, ale elastyczną stabilizację. To odpowiednik power band, czyli 
dwóch naklejonych na siebie taśm Black Tattoo. Polecana jest przy korekcji ustawienia elementów układu ruchu 
oraz przy aplikacjach o niewielkiej ruchomości, np. stawowych dla wsparcia więzadeł. Dynamic Tape Eco wykonane 
są z plastikowych butelek pochodzących z recyklingu.

Cennik Dynamic tape:

Tape 5 cm x 5 m
1 szt. w opak.
50.00 zł netto
54.00 zł brutto

Tape 5 cm x 5 m
1 szt. w opak.
50.00 zł netto
54.00 zł brutto

Tape 5 cm x 5 m
6 szt. w opak.
270.00 zł netto / 45.00 zł szt.

291.60 zł brutto / 48.60 zł szt.

Tape 5 cm x 5 m
6 szt. w opak.
270.00 zł netto / 45.00 zł szt.

291.60 zł brutto / 48.60 zł szt.

Tape 7.5 cm x 5m
1 szt. w opak.
75.00 zł netto
81.00 zł brutto

Tape 7.5 cm x 5m
1 szt. w opak.
75.00 zł netto
81.00 zł brutto

Tape 7.5 cm x 5m
4 szt. w opak.
270.00 zł netto / 67.50 zł szt.

291.60 zł brutto / 72.90 zł szt.

Tape 7.5 cm x 5m
4 szt. w opak.
270.00 zł netto / 67.50 zł szt.

291.60 zł brutto / 72.90 zł szt.
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PosturePals

OFICJALNY POLSKI DYSTRYBUTOR SKLEP ON-LINE DYNAMIC TAPE

Aplikacje pre-cut wykonane z taśmy Dynamic Tape Black Tattoo, gotowe do nałożenia. Zostały opracowane tak, aby 
można było stosować je na różne okolice ciała, np. odcinek piersiowy lub lędźwiowy kręgosłupa, brzuch, czy kolano. 
Skracają czas wykonania aplikacji, a  także pozwalają na ich naklejenie przez osobę, która nie ma doświadczenia 
w biodynamicznym tapingu.

STREFA REGENERACJI S.C.
ul. T. Boya-Żeleńskiego 25,
35-105 Rzeszów

+48 17 855 46 48
info@strefaregeneracji.pl
www.strefaregeneracji.pl

+48 17 855 46 48
+48 737 168 841

info@dynamictape.pl
www.strefaregeneracji.pl

Cennik Dynamic tape:

Kontakt z nami:

PosturePals X
5 szt. w opak.
97.13 zł netto / 19.43 zł szt.

104.90 zł brutto / 20.98 zł szt.

PosturePals Box
5 szt. w opak.
97.13 zł netto / 19.43 zł szt.

104.90 zł brutto / 20.98 zł szt.
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