Produkty NEOX oprócz właściwości stabilizowania i odciążania, poprzez zastosowanie termoaktywnego neoprenu z
systemem HTCAS™ by NEOX wytwarzają korzystny dla skóry mikroklimat. Dzięki możliwości kontroli termicznej,
głęboko rozgrzewają mięśnie i stawy bez przegrzewania i podrażniana skóry.

Produkty NEOX posiadają zdolność dopasowywania się do anatomicznych kształtów oraz należą do
najlżejszych na rynku. Poprawiają krążenie krwi. co skutkuje zwiększeniem wydolności układu
mięśniowego oraz zmniejszeniem bólów, obrzęków i zdrętwień. Są doskonałymi produktami także dla
zapobiegania kontuzjom, urazom i stanom przeciążeniowym stawów. Ze względu na swoje właściwości
mogą być stosowane zarówno w sporcie, rekreacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych
(zdrowych i niepełnosprawnych).
Na podstawie testów przeprowadzonych przez sportowców z przekonaniem można stwierdzić, że produkty
NEOX są starannie i trwale wykonane, a ich właściwości nie zmieniają się na skutek długoterminowego
użytkowania nawet w trudnych warunkach.

Produkty wykonywane są z materiałów posiadających certyfikaty Oeko-Tex 100

Certyfikat Oeko-TEX, wydawany przez Oeko-TEX Instytut, jest najbardziej znanym w Europie
świadectwem w zakresie substancji zabronionych w wyrobach tekstylnych. Oeko-TEX Instytut jest
zlokalizowany w 17 krajach świata takich jak Niemcy, Szwajcaria i Azja, Większość wytwórców wyrobów
tekstylnych nabywa ten certyfikat, by ułatwić eksport wyrobów, szczególnie na rynek europejski. OekoTEX Standard 100 ma zastosowanie do substancji szkodliwych zawartych w teksyliach. Oeko-TEX standard
100 odnosi się do rakotwórczych amin i barwników, barwników alergizujących, metali ciężkich, formaliny,
organicznych substancji lotnych, substancji zapachowych, związków chloru, itp.

Na każdym etapie produkcji przeprowadzane są surowe kontrole zapewniające bezkompromisową
jakość, estetyczne wykonanie i wykończenie zgodne z europejskimi standardami jakościowymi.
Estetyczne, trwałe i ciekawie zaprojektowanie opakowania są dodatkowym atutem mającym na celu
podniesienie atrakcyjności naszych wyrobów.
Organizacja systemu pracy, wykonanie od projektu do wykończenia w Polsce pozwala na zapewnienie
konkurencyjnej oferty cenowej, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości.

Wszystkie produkty Neox posiadają Deklarację Zgodności CE z normami Unii Europejskiej i
wymogami określonymi w Dyrektywie Unijnej nr 93/42/EEC. Są zarejestrowanymi w Polsce
wyrobami medycznymi.

