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Band Loops Thera-Band 

Indicações a Band Loops Thera-Band é utilizada para 
auxiliar os pacientes e atletas a se recuperar de lesões, 
melhorar a vida funcional e aprimorar o desempenho 
atlético.

Características: confeccionada em borracha natural, 
disponíveis em diferentes graus de resistência obtidos 
através da espessura da faixa e das diferentes cores 
disponíveis.

Restrição de uso: indicação pro�ssional.

Aplicações do produto: a Band Loops Thera-Band é de 
fácil utilização, podendo ser usada em exercícios para as 
pernas, braços, abdômen, peitorais ou glúteos. As 
indicações e instruções a respeito do uso do produto 
dever ser fornecido pelo pro�ssional.

Instruções de lavagem: lavar manualmente com água 
fria e sabão neutro. Secar em temperatura ambiente. 
Depois de seco coloque talco, amido de milho ou similar 
para evitar o ressecamento da faixa.

Precauções: consulte um pro�ssional especializado antes 
de iniciar os exercícios. Antes de qualquer exercício 
veri�car a existência de buracos e/ou rasgos na faixa, caso 
encontrá-los interromper o uso. A faixa sempre deve ser 
enrolado duas vezes na mão ou no pé para evitar que 
escape. Evitar exercícios que possam fazer com que a faixa 
rebata em direção à cabeça ou usar óculos de proteção 
durante estes exercícios. Nos primeiros dias poderá sentir 
dor em algum músculo, caso a dor persista por mais de 
quatro dias procure um pro�ssional.

Composição: borracha natural.

Armazenagem: armazenar o produto sob temperatura 
ambiente (15ºC à 30ºC), em local livre de poeira.
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