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ROYAL BAY® ,  je nová značka pre vysoko kvalitné dopln-
ky, ktoré zvýšia Váš športový výkon a skrátia regeneračnú 
dobu svalov po výkone. Dovedú Vás na tréning, závody a 
tiež sú vhodné pri náročnom cestovaní. Určené sú pre 
všetky športy a tréningové fázy, ktoré  sú založené na 
behu, chôdzi a cyklistike.

Značka ROYAL BAY® nadväzuje na viac než 20 ročnú 
skúsenosť  firmy ARIES, v oblasti zdravotnej kompresie a 
zaraďuje sa tak medzi najšpičkovejšie produkty na domá-
com , ale i zahraničnom trhu.

Produkty ROYAL BAY® sú takmer ako jediné na trhu vyro-
bené z mikrovlákna, ktoré je na dotyk veľmi príjemné a 
lepšie odvádza vlhkosť než štandardne používané polya-
midové kombinácie. Produkty sú anatomicky tvarované, 
využívajú odstupňované kompresie a majú antimikrobi-
álnu úpravu pre Vašu hygienu a pohodlie.

 

Výhody kompresívnych produktov
       Zlepšujú žilovú návratnosť a tým zvyšujú výkon
       Urýchľujú odplavovanie kyseliny mliečnej 
       zo svalov, čím sa zrýchľuje ich regenerácia
       Znižujú otrasy a riziko poranenia svalov 
       Eliminujú tvorbu opuchov
       Chránia  nohy  pri  cestovaní - zabraňujú  pocitu 
       "ťažkých nôh"
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Prečo kompresiu a prečo ROYAL BAY®?

info@royalbay.eu

Pre viac informácií alebo objednávku 
nás prosím kontaktujte:

Tréningový plán s kompresnými produkty

Fencing: 1h-2h
Fencing school: 30min

Preteky: 2h30min-3hPreteky: 10-11min

V rámci moderného päťboja používa Dávid kompresív-
ne podkolienky na beh a šerm.

ŠermBeh
Všetky tréningové jednotky:

 

All the training units:

Na krátke, ale hlavne na dlhé zaoceánske lety /6 hod. 
a viac/ - kompresívne produkty zabraňujú opuchaniu 
nôh  a odďaľujú pocit únavy a pocit " ťažkých nôh ".

Cestovanie

cca 30 min.-1 hod.30min., 
vrátane zimného obdobia

David Svoboda
Moderný päťboj
zlatá medaila
Londýn 2012

BEH



Odstupňovaná kompresia
Odstupňovaná kompresia, najväčší v 
oblasti členku, najmenšie pod kolenom. COMPRES
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Ergonomický tvar
Vďaka špeciálnemu anatomickému tvaru 
sedí produkt perfektne na nohe, zvyšuje 
tak komfort športovcov a efektivitu 
podkolienok.

Antimikrobiálna úprava Sanitized® Silver
Ióny striebra na povrchu vlákien účinkujú 
proti rade baktérií a plesní. Pôsobí ako 
dezodorant a nedochádza k vzniku neprí-
jemných pachov.

Odvádzanie vlhkosti  (DeoSoft) Špeci-
álna technológia, ktorá materiál ešte viac 
zjemní a zabezpečí odvod vlhkosti od 
tela.

Ochrana Achillovej šľachy
Výstupky okolo Achillovej šlachy príjem-
ne masírujú jej okolie a zároveň chránia  
miesto proti treniu a tlaku obuvi.

Masáž & tlmenie nárazov
Výstupky tlmia nárazy a zabezpečujú 
stabilitu nohy v obuvi, vďaka vzniknutým 
kanálikom lepšie odvádzjú teplo a prep-
úšťajú vzduch a v neposlednom rade 
chodidlo stále masírujú.

Absorpcie otrasov
Kompresívne produkty sťahujú lýtkové 
svaly pri záťaži a významne tak obmed-
zujú otrasy, ktoré by svaly mohli poško-
diť.

MUDr. Jan Vodička
G Centrum Olomouc
Sanus Pardubice

Lekár odporúča

"Kompresné podkolienky používam vo svojom športo-
vom živote už niekoľko rokov. Osvedčili sa mi najmä 
pri vytrvalostných bežeckých alebo triatlonových 
disciplínach. Pri ich použití pozorujem výrazné skráte-
nie doby regenerácie svalov.
 U podkolienok ROYAL BAY ® oceňujem hlavne materi-
ál, z ktorého sú vyrobené. Príjemne sa nosí a kompre-
sia medzi 1. a 2. kompresný triedou je optimálny. "

VELIKOSTNÍ TABULKA

Kompresívne podkolienky Kompresívne lýtkové návleky

Kompresívne ponožky

„Existujú dôkazy, že kompresívne doplnky môžu znižovať 
svalové otrasy, zvýšiť maximálne využitie kyslíka počas 
cvičenia, zvýšiť prietok krvi a proteinov/stavebné látky/, 
zmierniť potenie a redukovať vnímanú svalovú bolesť, 
ktorá sa dostavuje v rámci regenerácie bezprostredne po 
športovom výkone.“

Zdroj: The American Journal of Sports Medicine 2011; 41 (10); s.817-843
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