ArmourBite® Performance Hammassuojat
ArmourBite® Performance Hammassuoja (mukana patentoitu Power Wedges™ teknologia). Hammassuoja
joka vapauttaa leukanivelen hermo-lihasliitoksista voiman, jotta voit olla vahvempi, nopeampi ja entistäkin
parempi suorituksessasi. Patentoitu ratkaisu auttaa myös saavuttamaan suorituksessa kehoon paremman
lihaskoordinaation ja tasapainon sekä vähentää iskujen vaikutusta leukaan. Joten tällä suojalla voit
urheilijana saavuttaa täyden potentiaalisi turvallisesti. Soveltuu kaikkiin kontaktilajeihin missä tarvitaan
kunnon suojausta ja suorituskykyä, kuten jääkiekkoon, kamppailulajeihin, amerikkalaiseen jalkapalloon,
rugbyyn, lacrosseen jne.
ArmourBite®-Performance hammassuojaan on sisäännrakennettu monipatentoitu ratkaisu. Perustuu yli 15
vuoden tutkimus- ja tuotekehitykseen urheilulääketieteessä sekä laboratorioissa Yhdysvalloissa ja sen
suorituskyky on osoitettu tieteellisissä tutkimuksissa. Edut ovat kiistattomia.
Suorituskyky DNA:
• Nopea ja helppo “boil & bite” sovitus
• Saatavana värit: sininen, kirkas, punainen, vihreä, vaaleanpunainen ja keltainen
• Saatavana koot: nuoret (alle 12 vuotta) ja aikuiset (ikä 12+)
• Sisältää hihnan, ArmourPlate ™ -merkkilaatan
• Lateksi vapaa
• Laskee suorituksen aikaista stressihormonitasoa ja kortisolin eritystä, mikä parantaa urheilijan suoritusta.
• Lisää voimaa suorituksessa.
• Lisää reaktio- ja keskittymiskykyä suorituksessa.
• Lisää notkeutta ja tasapainoa suorituksessa.
• Vähentää suorituksen aikana elimistön maitohapon tuotantoa ja sen kertymistä lihaksiin.
• Nopeuttaa urheilusuorituksesta palautumista.
• Ei suositella käytettäväksi hammasrautojen kanssa
• Lisävarusteet saatavilla erikseen (säilytyskotelo, puhdistussarja)

ArmourBite® Performance Suoritustuki
Ainutlaatuinen ArmourBite® Performance – suoritustuki (patentoitu Power Wedges ™ ratkaisu), jolla viet
suorituksesi ja treenaamisen aivan uudelle tasolle. Perustuu yli 15 vuoden tutkimus- ja tuotekehitykseen
urheilulääketieteessä sekä laboratorioissa Yhdysvalloissa. Muotoutuu nopeasti, alahampaisiin varsin
huomaamattomasti ja pehmeästi istuvaksi, osaksi urheilijan muuta varustusta. Suoritustuki vapauttaa
leukanivelen hermo-lihasliitoksista voiman, jotta voit olla vahvempi, nopeampi ja entistäkin parempi
suorituksessasi. Se auttaa myös saavuttamaan suorituksessa kehoon paremman lihaskoordinaation ja
tasapainon. Suoritustuki on tarkoitettu urheilusuorituksiin, aktiviteetteihin tai tilanteisiin, missä ei tarvita
varsinaista suojausta. Suoritustuki soveltuu erinomaisesti mm. salitreeniin, juoksuun, golfiin,
pilatekseen, uintiin, pyöräilyyn tai vaikka tarkkuusammuntaan.
Suoritustuen tekniset tiedot:
Nopea ja helppo “boil & bite” sovitus
Väri: Keltainen
Saatavana koot: nuoret (alle 12 vuotta) ja aikuiset (ikä 12+)
Muotoilussa matala huomaamaton profiili
Lateksi vapaa
Laskee suorituksen aikaista stressihormonitasoa ja kortisolin eritystä, mikä parantaa urheilijan
suoritusta.
• Lisää voimaa suorituksessa.
• Lisää reaktio- ja keskittymiskykyä suorituksessa.
• Lisää notkeutta ja tasapainoa suorituksessa.
• Vähentää suorituksen aikana elimistön maitohapon tuotantoa ja sen kertymistä lihaksiin.
• Nopeuttaa urheilusuorituksesta palautumista.
• Ei suositella käytettäväksi hammasrautojen kanssa
• Lisävarusteet saatavilla erikseen (säilytyskotelo, puhdistussarja)
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ArmourFit™ Hammassuojat
ArmourFit™ materiaali muotoutuu kiinteästi ja miellyttävästi hampaisiin. UA ArmourFit™ on
markkinoiden ensimmäinen microaaltouunissa kuumennettava hammassuoja, mutta se voidaan
lämpömuovata myös perinteisesti keittämällä. Hammassuojan materiaali on uudelleen muotoiltavissa
ja kestävä käytössä. Tämä suoja antaa sinulle hyvän istuvuuden, purentavastuksen ja sen kanssa on
helppo hengittää/puhua. Soveltuu kaikkiin kontaktilajeihin.
Saatavissa värit: sininen, vihreä, musta ja punainen
Saatavana koot: nuoret (alle 12 vuotta) ja aikuiset (ikä 12+)
ArmourFit™ materiaali on “vettähylkivä”. Se ei ime itseensä kosteutta eikä liukene syljessä.
Uudelleen muovattavissa
Lämpömuovattavissa 45 s mikrossa tai 30 s kiehuvassa vedessä
Lateksi vapaa
• Ei suositella käytettäväksi hammasrautojen kanssa
•
•
•
•
•
•

UA ArmourShield™ Hammassuojat
ArmourShield™ hammassuojassa on hyödynnetty Bite Flex™ ja ArmourPlate™ teknologiaa tuomaan korkeantason suojaus
hampaillesi, leukaluille ja pehmytkudoksille. Suojan muotoilussa on kiinnitetty myös erityistä huomiota hyvään istuvuuteen sekä
hengityksen ja kommunikoinnin mahdollistumiseen suorituksen aikana. Suositellaan kaikkiin kontaktilajeihin, joissa tarvitaan
kestävää ja vahvaa suojaa.
• Saatavana värit: sininen, punainen, vihreä, musta ja pinkki.
• Saatavana koot: nuoret (alle 12 vuotta) ja aikuiset (12+).
• Valmiina lämpömuovattavaksi 90s kiehuvassa vedessä
• Lateksi vapaa
• Ei suositella käytettäväksi hammasrautojen kanssa

UA ArmourShield™ Flavor Hammassuojat
UA ArmourShield™ Flavour suojan rakenne tarjoaa kehittynyttä suojausta, optimaalista istuvuutta and miellyttävän
tuntuman käytössä. Patentoitu Bite Flex™ ja ArmourPlate™ polymeeri teknologinen rakenne ja muotoilu on
erinomaisen hyvin hampaisiin muovautuva ja mahdollistaa hengityksen sekä helpomman
kommunikaation urheilusuorituksen aikana.
Suojaan lisätty kerros makuainetta tuo lisäksi oman mausteensa käyttömukavuuteen. Saatavilla 5 erilaista pitkään kestävää
makua, jotka kaikki ovat gluteenittomia, sokerittomia ja luontaisia aromeja!
Valittavana maut:
• Appelsiini minttu (Oranssi)
• Hedelmä (Pinkki)
• Metsämarja (Sininen)
• Minttu (Vihreä)
• Purukumi (Musta)

Tekniset tiedot:
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•
•
•
•
•

Saatavana värit: sininen, punainen, vihreä, musta ja pinkki.
Saatavana koot: nuoret (alle 12 vuotta) ja aikuiset (12+).
Turvallinen ja hyvin istuva EVA materiaali
Valmiina lämpömuovattavaksi 90s kiehuvassa vedessä
Lateksi vapaa
Ei suositella käytettäväksi hammasrautojen kanssa

UA Braces Mouthguard
UA Braces hammassuojan ArmourFit™ erikoismateriaali on kehitetty erityisesti hammasrautoja
käyttäville urheilijoille. Materiaali muotoutuu hyvin ja on turvallinen sekä miellyttävä käyttää myös
hammasrautojen kanssa.
ArmourFit™ materiaali on markkinoiden ensimmäinen mikroaaltouunissa kuumennettava ja
lämpömuovattava. Materiaali voidaan lämpömuovata myös perinteisesti keittämällä ja lisäksi se kestää
uudelleen muotoilun. Tämä suoja antaa sinulle hyvän istuvuuden, purentavastuksen ja sen kanssa on
helppo hengittää/puhua. Soveltuu kaikkiin kontaktilajeihin.
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Saatavissa värit: sininen ja pinkki
Saatavana koot: nuoret (alle 12 vuotta) ja aikuiset (ikä 12+)
ArmourFit™ materiaali on “vettähylkivä”. Se ei ime itseensä kosteutta eikä liukene syljessä.
Uudelleen muovattavissa
Lämpömuovattavissa 45 s mikrossa tai 30 s kiehuvassa vedessä
Lateksi vapaa

UA Hoops Mouthguard
UA HOOPS materiaali muotoutuu kiinteästi ja miellyttävästi hampaisiin. UA HOOPS on
microaaltouunissa kuumennettava hammassuoja, mutta se voidaan lämpömuovata myös perinteisesti
keittämällä. Hammassuojan materiaali on uudelleen muotoiltavissa ja kestävä käytössä. Tämä suoja
antaa sinulle hyvän istuvuuden, purentavastuksen ja sen kanssa on helppo hengittää/puhua.
UA Hoops hammassuoja on kehitetty yhteistyössä hammaslääkärien kanssa erityisesti koripalloon
soveltuvaksi, mutta sitä voidaan käyttää myös muissa vastaavissa lajeissa kuten käsipallossa tai
lentopallossa.
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Saatavissa värit: kirkas ja sininen
Saatavana koot: nuoret (alle 12 vuotta) ja aikuiset (ikä 12+)
ArmourFit™ materiaali on “vettähylkivä”. Se ei ime itseensä kosteutta eikä liukene syljessä.
Uudelleen muovattavissa
Lämpömuovattavissa 45 s mikrossa tai 30 s kiehuvassa vedessä
Ei suositella käytettäväksi hammasrautojen kanssa
Lateksi vapaa

UA SCTMHoops Hammassuojat
UA SC™ HOOPS materiaali muotoutuu kiinteästi ja miellyttävästi hampaisiin. UA SC™ HOOPS on
microaaltouunissa kuumennettava hammassuoja, mutta se voidaan lämpömuovata myös perinteisesti
keittämällä. Hammassuojan materiaali on uudelleen muotoiltavissa ja kestävä käytössä. Tämä suoja antaa
sinulle hyvän istuvuuden, purentavastuksen ja sen kanssa on helppo hengittää/puhua. SC™ Hoops
hammassuoja on kehitetty yhteistyössä hammaslääkärien kanssa erityisesti koripalloon soveltuvaksi, mutta sitä
voidaan käyttää myös muissa vastaavissa lajeissa kuten käsipallossa tai lentopallossa.
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Saatavissa värit: kirkas
Saatavana koot: nuoret (alle 12 vuotta) ja aikuiset (ikä 12+)
UA FlavorBlast teknologialla maustettu rakenne sisältää raikkaan sitruuna-aromin lisäämään
käyttömukavuutta. (Lisätty aromi on erittäin pitkäkestoinen, täysin sokeriton ja luontainen ilman
keinotekoisia lisäaineita).
Ei suositella käytettäväksi hammasrautojen kanssa
Lateksi vapaa

UA Lisäosat

UA Suojakotelo
Säilytä Under Armour™ hammassuojasi tai
suoritustukesi puhtaana, suojattuna ja
käyttövalmiina. Tyylikäs suojakotelo auttaa myös
pitämään varusteesi tallessa ja pidentää sen
käyttöikää. Suojakotelossa on erityinen bakteeri
kasvuston muodostumista estävä antimicrobinen
käsittely.
• Tyylikäs ja käytännöllinen UA logolla varustettu
design.
• Kehitetty ilmastoituva rakenne.
• Kestävä kovakuorinen materiaali.
• Antimicrobi -käsittely ehkäisee
bakteerikasvuston kehittymistä.

UA Raikastin suihke
•
•
•
•

Auttaa ehkäisemään bakteerikasvuston muodostumista pinnalle.
Raikastava mintun maku
Kätevä matkakoko sopii mukaan treenikassiin.
Erittäin riittoisa. Riittää n. 250+ käsittelyyn.

