Informatie
Voor meer informatie over deze folder kunt u

Locatie

contact opnemen met SMC Rijnland. Het
SMC Rijnland is gevestigd binnen het gezondheidscentrum Leiden in de binnenstad op de hoek van de
Herengracht en de Oosterkerkstraat. Het pand waar
voorheen het arbeidsbureau in gevestigd was, is goed
bereikbaar met het openbaarvervoer. Er is een
bushalte pal voor de deur en parkeren is mogelijk op
eigen terrein of aan de overkant waar een grote

centrum voor iedereen met klachten of een
chronische aandoening aan het
bewegingsapparaat. Ons team bestaat uit
professionals die gespecialiseerd zijn in het
verbeteren én in stand houden van uw

KinesioTaping

gezondheid.

parkeerhaven is.

Voor meer informatie over Kinesio Taping:
WWW.SMC-RIJNLAND.NL

Wij zijn een gecertificeerde:

T 071 - 341 1312
Volg ons:

www.smc-rijnland.nl
E info@smc-rijnland.nl
Oosterkerkstraat 1
2315 SR Leiden

De praktijk waar u
centraal staat.

De verklaring van het principe van de Kinesio

Eigenschappen van Kinesio taping.

taping.



Waterproof (douchen is dus gewoon mogelijk)

De elastische Kinesio tape zorgt door een speciale manier



Zonder toevoeging van medicijnen

van aanbrengen dat de huid lokaal wordt gelift. Hierdoor

Het Kinesio Taping Concept.



Regulering van het zenuwstelsel

wordt onmiddellijk de druk onderhuids verminderd in het



Het gunstig beïnvloeden van organen zoals bij

Dit is een van oorsprong Aziatische tapemethode, die niet

blessuregebied, waardoor de bloeds- omloop en de

alleen een stabiliserende werking heeft op gewrichten,

lymfestroom zich (lokaal) kunnen herstellen. Als gevolg

maar tevens de spierfunctie, de bloed- en lymfcirculatie



Elastische, ademende, zelfklevende tape

hiervan neemt de druk op de pijnreceptoren af en de pijn

stimuleert en ondersteunt. Het indicatiegebied is zeer



kwalitatief hoogwaardige katoen

vermindert of verdwijnt

uitgebreid:



Antiallergische acryl kleef laag

daardoor zelfs helemaal. Door het genezingsproces





(Na)behandeling van blessures aan het

op deze manier continu te ondersteunen wordt gezorgd voor

bewegingsapparaat, zoals rug- en

een effect dat zich verder uitstrekt dan de reguliere

schouderklachten, maar ook knie en kuitklachten

behandeling van een half uur.

Verminderen van klachten door
vloeistofstuwingen zoals oedeem en
bloeduitstortingen.



Houdingscorrectie



Behandeling van problemen ontstaan door
overbelasting (zoals muisarm, tennis- of golfarm)



Bestrijding van (spannings)hoofdpijn en
zenuwpijn door beïnvloeding van het
zenuwstelsel

maagklachten

Omdat de Kinesio tape meerdere dagen kan blijven zitten,
ook tijdens douchen en zwemmen, ontstaat een unieke 24uurs behandeling.

