
medi. I feel better.

E+motion® 

Kolekce sportovních  
bandáží od  
společnosti medi.

inspired by



Prolnutí zdravotnického 
prostředku se životním stylem 

 
Nová řada sportovních 
bandáží z medi v sobě  
spojuje sport, funkčnost  
a vynikající design.



E+motion® je nová kolekce  sportovních 

bandáží od  společnosti medi – 

 inspirovaná značkou CEP.  

V produktech E+motion se odborné 

znalosti z dvou odlišných sfér snoubí v 

senzační kolekci podpůrných produktů.

Více než 60 let zkušeností ve vývoji 

prémiových kompresních výrobků se 

prolíná s moderním sportovním  

designem značky CEP.

Výsledek: zdravotnický prostředek a 

lifestylový produkt v jednom, kombinace 

medicínské účinnosti a jedinečných 

vlastností ve sportovním balení.

Vyzkoušejte nový rozměr prémiové 

kvality. Zažijte E+motion.

Pro všechny ty, kdo od zdravotnického 

prostředku chtějí více.



Zranění mohou vést k nestabilitě a otékání kloubů, 
tvorbě kloubních výpotků nebo i k dráždivým 
stavům. To rozhodí celé tělo.

Podpůrné produkty medi díky svému kompresnímu 
materiálu napomáhají hojení a zaručují, že 
uživatelé budou brzy znovu na nohou a mobilní.

Proprioceptivní účinek klouby stabilizuje,  
zmírňuje napětí, kterému jsou vystavené, a  
ulevuje od bolesti.

Časem prověřená medicínská účinnost ve 
sportovním balení.



Integrovaná silikonová pelota 
při každém pohybu působí 
zklidňující masáží. Stimuluje 
také prokrvení tkání.

Tělo díky tomu účinněji 
odbourává zduření a otoky a 
urychluje se hojení.

Ve chvilce znovu fit – 
díky sportovním bandážím E+motion®

Nové: 
Silikonové peloty  
s 3D profilem

Proč 3D?

Speciální trojrozměrný 
profil peloty byl vyvinut ve 
spolupráci s lymfology 
společnosti medi. 
 
Reliéfní povrch vyvíjí větší 
tlak na vybrané části 
tkáně. To v kombinaci s 
dávkovanou kompresí 
zajišťuje šetrnou drenáž. 
 
Stimuluje se tím 
mikrocirkulace a zlepšuje 
návrat nahromaděných 
tkáňových tekutin. 



Lukas, profesionální akrobat

“Akrobacií jednoduše žiju, na pódiu si to hrozně užívám. 
A nejlepší ze všeho je ten úžasný pocit po povedeném 
představení.”
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*   Srovnávací test provedl Ústav lékařské fyziky Univerzity 
Erlangen-Norimberk (2009). Bandáž Genumedi na čéšku vyvíjela tlak 
nižší než 40 mmHg. Kolenní ortéza společnosti medi tak vykazovala 
výrazně nižší hodnotu než srovnávané výrobky.

Genumedi® E+motion®

Kolenní bandáž ke kompresi měkkých tkání.

K dispozici ve velikostech II – VI

Massage+

Kompresní materiál a 
nová silikonová pelota 
s 3D profilem zmírňují 
otékání 

Patella+

Maximální odlehčení 
čéšky* 

Grip+

Integrované silikonové 
body zajišťují proti 
posouvání

Sport+

Nový, pružnější materiál 
usnadňuje nasazení a 
zvyšuje pohodlí při sportu

Design+

Sportovní design –  
inspirovaný značkou CEP

Comfort Zone Clima ComfortClima Fresh



        “Ten pocit, když překročím cílovou 
čáru, se nedá ani popsat. Husí kůže, 
adrenalin, úleva... jednoduše jsem 

šťastná a sama na sebe pyšná.”

Susanne, triatletka
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Massage+

Kompresní materiál a aktivně 
prodyšná silikonová pelota s 3D 
profilem zajišťují úlevu od bolesti

Easy+

Ergonomické úchyty pro 
ruce usnadňují nasazení

Merino+

Přírodní čistá střižní merino vlna v 
kombinaci s funkčními vlákny – příjemně 
hřejivá a vysoce aktivně prodyšná

Design+

Sportovní design –  
inspirovaný značkou CEP

Lumbamed® plus E+motion®

Stabilizační ortéza pro bederní páteř s integrovanou pelotou.

Comfort Zone Clima ComfortClima Fresh

Velikosti stejné pro muže a ženy (I–V) pro 
efektivní skladování



Yannick, parkourista a extrémní sportovec

“Překážky? Vůbec žádné! Při freerunningu je 
celé město mým osobním hřištěm.”
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Power+

Odnímatelný popruh k 
individuálnímu nastavení tlaku

Massage+

Kompresní materiál a 
silikonová pelota s 3D 
profilem zmírňují otékání

Flex+

Mimořádně pohodlná manžeta

Design+

Sportovní design –  
inspirovaný značkou CEP

Epicomed® E+motion®

Kompresní loketní bandáž s pelotou.

Comfort Zone Clima ComfortClima Fresh

K dispozici ve velikostech II–VI



       “Titul byl odměnou za všechen ten náročný trénink. 
Na mistrovství Evropy jsem byla po všech stránkách 

připravená, a tak jsem byla vždy o kop napřed.”

Jeannette, mistryně Evropy v karate 2015
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Flex+

Mimořádně pohodlná 
manžeta

Easy+

Dodává se s navlékací 
pomůckou pro snadné 
nasazení

Design+

Sportovní design –  
inspirovaný značkou CEP

Massage+

Kompresní materiál a 
silikonová pelota s 3D 
profilem zmírňují otékání

Levamed® E+motion®

Bandáž, která komprimuje měkké tkáně v okolí hlezenního kloubu.

Comfort Zone

Nové: supertenké a 

mimořádně lehké –  

nosí se ještě pohodlněji.

Clima ComfortClima Fresh

K dispozici ve velikostech I – V
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Laura Dahlmeier 
reprezentantka Německa  
v biatlonu od roku 2011

zlatá a stříbrná medailistka  
z mistrovství světa v biatlonu 
2015 v Kontiolahti

Simon Schempp 
reprezentant Německa  
v biatlonu od roku 2005

zlatý medailista z mistrovství 
světa v biatlonu 2015  
v Kontiolahti

Poháněno energií.

Vyzkoušeno  
vrcholovými sportovci.

E+motion®

Profesionálové spoléhají na medi. 

Společnost medi  od roku 2005 sponzoruje 

Německý lyžařský svaz DSV a každoročně 

dodává více než 500 lyžařům a členům 

servisních týmů německých lyžařských 

reprezentací bandáže a další zdravotnické 

prostředky. CEP také dodává sportovní 

kompresní ponožky a podkolenky jako oficiální 

dodavatel reprezentačních týmů biatlonu a 

severské kombinace. Díky pokročilým 

materiálům od medi a CEP se sportovci závodů 

účastní za nejlepších možných podmínek.



“Když už byla medaile na dosah, 
cítila jsem se nesmírně šťastná a 
uvolněná, ale celé to bylo jako sen! 
To se nedá popsat!”

Vanessa Hinz o své zlaté medaili ze štafety v Kontiolahti

Franziska Preuß 
reprezentantka Německa  
v biatlonu od roku 2011

zlatá a stříbrná medailistka  
z mistrovství světa v biatlonu 
2015 v Kontiolahti

Vanessa Hinz 
reprezentantka Německa  
v biatlonu od roku 2012 

zlatá medailistka z mistrovství 
světa v biatlonu 2015  
v Kontiolahti 



“Tuhle hru miluju! Je to můj 
život a nechá mě projevit 

se po duševní i fyzické 
stránce.”

Daniel Mullings 
křídlo týmu medi 
bayreuth
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Dokonale provedené finty s míčem, dlouhé 

hody a rychlé reflexy – to vše německý ligový 

tým medi bayreuth předvádí na palubovce. 

Společnost medi je hlavním a titulárním 

sponzorem týmu od roku 2013. Hráči, jako 

například Travis Leslie a Daniel Mullings, 

používají bandáže společnosti medi (navíc 

ke stélkám a sportovnímu kompresnímu 

E+motion®

Pokročilá technologie pro špičkový výkon



Travis Leslie 
křídlo a pivot týmu 
medi bayreuth

oblečení CEP) na trénincích i při ligových 

zápasech. Tyto výrobky díky svým funkčním 

vlastnostem poskytují optimální podporu 

přesně, když je potřeba. Profesionální sportovci 

také oceňují vlastnost Grip+. Povrchová úprava 

se silikonovými body zajišťuje, že bandáž 

perfektně padne a neposouvá se. Měkký a 

velmi tenký materiál bandáže (Sport+) také 

zaručuje velmi vysoký komfort nošení, a to 

i při extrémních sportovních výkonech.

Společnost medi je hlavním a 
titulárním sponzorem týmu medi 
bayreuth, účastníka německé 
basketbalové ligy Beko BBL
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E+motion® Základní informace o výrobcích

Azurová/oranžová 
Číslo artiklu: 
K.400.30*

Epicomed® E+motion®

Loketní bandáž

5 cm
2 “

cm Velikost

 20 – 23 *2

 23 – 26 *3

 26 – 29 *4

29 – 32 *5

32 – 35 *6

Jak změřit

Azurová/oranžová 
Číslo artiklu: 
K.210.30*

Lumbamed® plus  
E+motion®

Bederní pás

Boky 

cm Velikost

76 – 86 *1

86 – 98 *2

98 – 111 *3

111 – 125 *4

125 – 140 *5

Pas

cm Velikost

66 – 76 *1

76 – 88 *2

88 – 101 *3

101 – 115 *4

115 – 130 *5

Měření – dámské

Měření – pánské

Azurová/oranžová 
Číslo artiklu: 
K.100.30*

Genumedi® E+motion®

Kolenní bandáž

(d) cm (f ) cm Velikost

28 – 31 40 – 43 *2

31 – 34 43 – 46 *3

34 – 37 46 – 49 *4

37 – 40 49 – 52 *5

40 – 43 52 – 55 *6

Měření na vnitřní 
straně nohy

15 cm
6 “

5 cm
2 “

f

d

Azurová/oranžová 
Číslo artiklu: 
K.010.30*

Levamed® E+motion®

Hlezenní bandáž

cm Velikost

17 – 20 *1

  20 – 22 *2

 22 – 24 *3

24 – 26 *4

26 – 28 *5

Jak změřit



UNLIMITED POWER, 
NEW VARIETY

THE NEXT 
GENERATION  
OF SOCKS



CEP. MEDICALLY BASED. ATHLETE DRIVEN.

Řada desetiletí zkušeností s účinnou 

kompresní technologií v kombinaci 

s know-how vrcholových sportovců 

mezinárodní scény a sportovních 

lékařů: CEP jedinečným způsobem 

spojuje tělesné zdraví a výkonnost. 

Pro ty, kteří chtějí dosáhnout 

nejlepších výsledků.

Posláním CEP je vyvíjet optimální 

sportovní produkty. Pomáhá 

amatérským i profesionálním 

sportovcům soustavně podávat 

špičkové výkony. Výrobky značky CEP 

nabízejí nejvyšší kvalitu, maximální 

pohodlí a jejich účinnost při zlepšování 

výkonů mluví sama za sebe – 

technologie Made in Germany.

Neomezený výkon, nový sortiment.

Ponožky a podkolenky, návleky a 

další sportovní produkty poskytují 

podporu při mnoha sportech, jako 

je běh, cyklistika nebo basketbal. 

CEP kombinuje inovační funkčnost s 

nejmodernějším designem a vytváří 

zcela novou koncepci sportovních 

produktů.

POZNEJTE  
CELÝ SVĚT CEP 

www.cepsports.cz

Běžecké šortky CEP 
energizují a omezují křeče 
ve stehnech.

ŠORTKY A KALHOTY

Profesionální výbava, která 
sportovcům slouží mezi 
výkonovými fázemi.

REGENERACE

Energizuje: trička a kalhoty s 
jedinečnou funkčností, které se 
nosí jako první vrstva na kůži.

SPODNÍ VRSTVA

Produkty CEP Ortho pomáhají 
stabilizovat Achillovu šlachu 
a kotník a redukují otoky na 
těchto namáhaných místech.

PONOŽKOVÉ PRODUKTY ORTHO

Původně: kompresní 
podkolenky CEP –  
nyní nově v pěti délkách.

PONOŽKY, PODKOLENKY  
A NÁVLEKY
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Headquarters 
medi GmbH & Co. KG 
Medicusstraße 1 
95448 Bayreuth
Německo
T +49 921 912-0
F +49 921 912-781
export@medi.de
www.medi.de/en

MAXIS a.s., medi group company
Na Potůčkách 163
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika

T +420 571 616 819
info@medi-expert.cz
www.medi-expert.cz 

Společnost medi je hlavním a 
titulárním sponzorem týmu medi 
bayreuth, účastníka německé 
basketbalové ligy Beko BBL


