De oplossing voor hamstring- en liesblessures!
Herzog Medical kent u ongetwijfeld als de grondlegger en MARKTLEIDER in de Benelux op het gebied van
compressietherapie in de sport. De werking van onze PRO compressiekousen is door medische studies ondubbelzinnig aangetoond. Gebruikers geven aan:
•
•
•
•
•

Alle voordelen op een rij:

53% heeft minder blessures aan achillespees, kuit en
scheenbeen
39% sport nu zelfs volledig blessurevrij
72% geeft aan weer met plezier te kunnen sporten
97% zal de Herzog kousen aanbevelen
34% is aangeschaft via de fysiotherapeut

Na jarenlang testen en onderzoek , met de input van
sportartsen en fysiotherapeuten, heeft Herzog Medical nu
Compression Shorts ontwikkeld die helpen om hamstring- en
liesblessures te voorkomen.

MINDER HAMSTRINGBLESSURES

• Minder liesklachten
• Minder spierpijn
• Sneller herstel

• Door het drukverloop wordt de veneuze
return versneld. Voetballers ervaren hierdoor
minder vermoeide benen.
• Door de gedoseerde compressie op het
bovenbeen blijft de spiermassa compact.
Laterale trekkrachten op pezen en aanhechtingen worden sterk gereduceerd.
• Schudkrachten en schokbelasting
hebben veel minder effect op de relatief
zware bovenbeen spieren, waardoor de kans
op spierschade aanzienlijk vermindert.
• Door tegendruk in de liesregio wordt het
risico op liesblessures gereduceerd.

Gebruikerservaringen:
“We zien veel positieve effecten op hamstringklachten bij spelers. Daarnaast is de broek
comfortabel en blijft op zijn plaats bij iedere
beweging.”
Rinke van den Brink, fysiotherapeut Nevobo
”Ik ben erg blij met de Herzog compressiebroek. Ik merk een sneller herstel en door
de preventieve werking wordt de kans op
liesblessures aanzienlijk minder.”
Ada Jansen, manueel/sportfysiotherapeut KNKV

Hamstring- en liesblessures ontstaan door fel aanzetten, sprinten, abrupt afremmen, snel wenden en keren.
Bij voetballers zijn deze blessures helaas maar al te bekend. Met de PRO Sport Compression Shorts van Herzog
Medical is er nu eindelijk een oplossing.

DANKZIJ DRIE OPMEETPUNTEN IS DEZE COMPRESSIEBROEK BOVENDIEN EXACT AFGESTEMD OP
DE BEENCONTOUR VAN DE SPELER.
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