
   
 

 Gem Grid tape 
                  (Mřížkový tejp) 

 
IDEÁLNÍ POMOC PŘI BOLESTECH, SPORTU, REGENERACI aj..... 

 .... bez léků!!! 
1. Složení Gem Grid tape. 
2. Video návody - aplikace Gem Grid tape 
3. Příprava, aplikace a odstranění pásky 
4. Příklady jak nalepit Gem Grid tape... 
5. Kontraindikace 

 
1. Gem Grid tape je páska ve tvaru mřížky, vyrobena 
z hedvábí, je hypoalergenní. 
Páska neobsahuje latex, je prodyšná a voděodolná.  
S Gem Grid tape lze bez omezení: se sprchovat, navštívit 
saunu, sportovat, plavat, pracovat..... 
Lepící plocha - lepidlo pásky obsahuje lékařskou pryskyřici bez 
přidaných látek. Neobsahuje latex a je hypoalergenní.  
2. Aplikaci Gem Grid tape lze aplikovat v pohodlí domova za 
pomoci video návodů a praktických rad dostupných na 
www.gemmedical.cz 
Gem Grid tape se aplikuje na tzv. spoušťové body, 
akupunkturní body, bolestivé body... Tyto mřížkové tejpy 
redukují bolest, napomáhají dobré krevní a lymfo cirkulaci, 
otoky či hematomy rychleji ustupují. Umocňují vlastní sílu 
uzdravení těla. 
3. Pro snadné sejmutí Gem Grid tape  je nosný papír nařezán, 
stačí odehnout a mřížkový tejp sejmout z nosného papíru..... 
Gem Grid tape nalepujte pouze na suchou, čistou kůži bez 
ochlupení. Po osprchování se, nalepenou pásku důkladně 
vysušte přikládáním ručníku, netřete ručníkem po pásce.... 



Gem Grid tape odstraňujte opatrně, abyste si neporanili kůži! 
Pásku lze komfortněji odstranit ve sprše, pod vodou nebo 
pásku potřít mastnou tekutinou - olejem. Gem Grid tape 
odstraňte po odeznění problémů, max. po 7 dnech. 
4.  Příklady jak nalepit Gem Grid tape: 

                 

Aplikace při: 
- bolesti po obvodu hlavy 
- bolesti na spáncích, na    
  čele... 
( pocit „hlava ve svěráku“ ) 
- bolesti temene a šíje 
- bolest při předklonu a     
  záklonu hlavy 

                     

 
Aplikace při: 
- bolest Achillovy šlachy 
- citlivost paty na dotek 
- potíže při chůzi do kopce 
- potíže při chůzi nahoru 
  a dolu po schodech.... 

více na www.gemmedical.cz 
 

5. Kontraindikace: - neobjasněné potíže, - tenká, ochablá, 
citlivá kůže, - podrážděná kůže (začervenání, pupínky),  
- porušená integrita kůže.... 
Při přecitlivělosti kůže doporučujeme vyzkoušet  
Gem Grid tape na vnitřní straně předloktí.... 
 
V případě dotazů pište na email info@gemmedical.cz anebo 
navštivte webové stránky pro získání dalších informací... 
Pokud problémy neodezní anebo se stav zhorší, obraťte se na 
odborníka..... 

      Krásné dny, plné fyzio úlevy od bolesti!!! 
 

                         


