
 

KT Tape PRO EXTREME is dé sterkste elastische synthetische (sport-)tape met de extreem 
hoge plakkracht. Speciaal ontwikkeld voor extreme omstandigheden, duursport, continue vocht, 
hoge luchtvochtigheid, hoge of extreem lage temperaturen. Ultralicht, 100% waterproof en 
zweetproof. Gepatenteerde latex- en zinkvrije hechtlaag K30 gaat 2 x langer mee dan normale 
standaard hechtlaag andere tapes.  

Wordt gebruikt ter ondersteuning, herstel en preventie van pijnen en blessures. Dit kan zijn 
voor blessures aan de rug, nek, schouder, ellebogen, handen, knieën, scheenbenen, kuiten, enkels 
etc.  

In 2009 is KT TAPE bekroond met de titel “Best Consumer Health Product” door National 
Athletic Trainers Association (NATA).  

De werking van de KT Tape Pro blijft i.t.t. de standaard katoenen elastische tapes, 100% intact 
ook als men gaat zweten of andere vochtige omstandigheden zoals fysieke inspanningen, 
duursport, douchen en watersporten.  
Bij katoenen  tapes neemt de rekspanning en daarmee de werking met 40% af, omdat het vocht 
opneemt en zwak wordt. KT Tape PRO is daarom uitermate geschikt voor de sport en algemeen 
gebruik. 
 
KT Tape is de no.1 tape uit de USA en heeft inmiddels miljoenen gebruikers wereldwijd. 
Professionals ( fysio, masseur, arts), top- en breedtesporters, sportbonden en consumenten met 
alledaagse aandoeningen blijken enorm veel baat te hebben bij gebruik van KT Tape. Bekende 
top sporters die KT Tape gebruiken zijn o.a. Novak Djokovic, Rafa Nadal, Kerri Walsh Jennings en 
diverse Olympische sportteams. 
 
De KT Tape Pro is de enige elastische tape ter wereld die 100% elastisch synthetisch, ultralicht 
en waterproof is. KT Tape PRO hecht uitstekend en beschikt over een hoge elasticiteit wat zorgt 
voor optimale bewegingsvrijheid. De latexvrije hechtlaag zorgt ervoor dat de tape tot 7 dagen 
kan blijven zitten zonder irritaties. De tape is waterbestendig, ademend, waterafstotend, 
voorzien van reflecterend veiligheidspatroon (gebruik in donker) en blijft zitten onder de meest 
extreme omstandigheden.  
De KT Tape Pro is ultralicht en zorgt voor gerichte pijnbestrijding, optimale ondersteuning en 
snel herstel. Preventief en therapeutisch de beste tape!  
 
Verkrijgbaar in Rolls (5 meter 20 strips) en Jumbo’s (38 meter 150 strips). 
De strips zijn direct klaar voor gebruik: handig en snel aan te brengen . Kunnen ook eenvoudig 
geknipt worden met behoud met behoud van eigenschappen. KT Tape kan gemakkelijk zelf 
worden aangebracht mede m.b.v. de handige instructievideo’s voor de meest voorkomende 
blessures. 
 


