I = Infused
C = Ceramic
M = Magnetic

MADE OF INFUSED
CERAMIC/MAGNETIC
MATERIAL, THAT
REFLECTS BODY HEAT

HANSBO SPORT ICM omfattar två olika teknologier:
den keramiska IC och den keramiska/magnetiska ICM.

Keramiska IC :
Mineralerna i keramiska material upplevs från kroppens värme ta upp
infraröda vågor, inom ett definierat område.

Infraröda vågor i sin tur upplevs att stimulera:
• Blodcirkulation
• Lymfsystem
• Celltillväxt

Ökad blodcirkulation kan bidra till:
• Att få ner eventuella svullnader
• Förbättrad bortforsling av slaggprodukter
• Snabbare återhämtning efter hårt arbete

Hästen är själv den enda värmekällan vid användning av HANSBO SPORT ICM:s
produkter, och kan därför inte överhettas.

HANSBO SPORT ICM / magnetiska ICM.
Infused Magnetic Therapy upplevs kunna hjälpa hästen att öka syresättningen
till musklerna. Den keramiska-magnetiska textilen reflekterar även den kroppens
egen infraröda värme som ökar blodcirkulationen.

Upplevda fördelar:
• Hjälper till att ”värma upp” musklerna inför arbete
• Förebygger träningsvärk efter arbete
• Bidrar till snabbare återhämtning
• Minskar muskelspänningar
• Underlättar vid rehabilitering
• Förhindrar små irritationer att utvecklas till faktiska skador.

De keramiska-magnetiska substanserna är insmälta i varje enskilt fiber i
materialet, vilket gör att funktionen inte påverkas negativt vid tvätt.

Magnetterapi klassas som en alternativ- eller sk. komplementärmedicin, därför är inte ICM
produkter något som på något sätt ska ersätta traditionell läkar- eller veterinärvård.

Infused Magnetic Therapy –
hur funkar magneter?
Magnetbehandlingar upplevs ha en viss smärtlindrande effekt
Varje röd blodcell har en laddad järnatom. Detta innebär att det järn
som finns i blodet är magnetiskt och när järnet utsätts för magnetfält
som byter riktning börjar det röra sig snabbare.

Resultatet av detta upplevs därmed som:
• Ökad syre- och näringstillförsel
• Slaggämnen transporteras bort bättre.

Studier har visat att magnetterapi kan ge:
• viss smärtlindring
• ökad blodcirkulation
• ökat endorfinutsläpp
• ökad utsöndring av slaggprodukter

Magnetterapi klassas som en alternativ- eller sk. komplementärmedicin, därför är inte ICM
produkter något som på något sätt ska ersätta traditionell läkar- eller veterinärvård.
Källor:
Forskningen om magnetterapi – och dess påstådda effekt mot
smärta | Kurera.se

Infused Magnetic Therapy –
vad behöver man tänka på?
Försiktighetsåtgärder MAN bör ha i åtanke vid användning av ICM :
•

Magnetprodukter för hästar är ej lämpligt till ston som är
högdräktiga.

•

Magnetprodukter bör ej användas i kombination med liniment.

•

Magnetprodukter bör ej användas på en ny, uppkommen skada
(inom 3 dygn).

•

Använd inte magnetprodukter om hästen har en obehandlad
infektion.

•

Magnetprodukter bör ej användas om hästen står under
medicinering utan att rådgöra med veterinär.

•

Magnetterapi är inte avsedd att ersätta traditionell veterinärvård,
utan ska ses som en kompleterande behandling

Infused Magnetic Therapy –
vad behöver man tänka på?
•

Vänj hästen successivt, dvs. att det kan räcka med 20-30 min vid
första användningstillfället.

•

Hästen bör hållas under uppsikt första gången den använder
magnetprodukter, då vissa hästar kan bli oroliga.

•

Magnetprodukter behöver inte sitta på hästen en hel dag/natt för att
vara effektiv.

•

Hästen bör ej använda magnetprodukter mer än ca. 12 timmar/dygn.

Karens för magnetprodukter:
RIDSPORT
Svenska Ridsportförbundet Karenstids- och förbudslista 2022-01-17
(uppdaterad)

FÖRBJUDET PÅ TÄVLINGSDAGEN
Tävlingsdagen startar vid midnatt (00:00) och slutar när hästen har gått i
mål i sin sista start för dagen.
Fysikalisk behandling inklusive kiropraktik, LED-ljus och annan
ljusbehandling, naprapati, osteopati, akupressur, ultraljudsbehandling
och magnetterapi*

INFUSED
CERAMIC

HS ICM SWEAT AND TRAVEL RUG

INFUSED
MAGNETIC

Hansbo Sport ICM Svett & Transporttäcke
Svett- & transporttäcke tillverkat i infused ceramic/magnetic-material
som reflekterar kroppens värme och därmed ökar blodcirkulationen vilket
upplevs ha en lindrande effekt på ömmande muskler.
Den keramiska- och magnetiska materian är insmält i varje fiber till
skillnad från liknande produkter, vilket gör att funktionen inte påverkas
negativt vid tvätt.
Täcket har nylonfodring vid bogen, dubbla frontspännen i zink med
nickelbeläggning med snabbknäppe, höga bogveck för bästa passform,
dubbla kryssgjordar med dold elasticitet och gummiring.

Tvättas i 30 °C (86 °F), plantorkas.
Observera att produkterna ska användas med försiktighet i början, då
hästen behöver vänja sig vid den keramiska- och magnetiska påverkan
som materialet har.
• Magnetiskt & keramiskt
• Mjukt följsamt material med stretch
• Optimal passform
Rek pris: 1699kr

ARTIKELNUMMER: 601993 - 601998
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CERAMIC
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Hansbo Sport ICM Halstäcke
Hals till svett- & transporttäcke tillverkat i infused ceramic/magnetic
material som reflekterar kroppens värme och därmed kan öka
blodcirkulationen vilket upplevs ha en lindrande effekt på ömmande
muskler.
Den keramiska- och magnetiska materian är insmält i varje fiber till
skillnad från liknande produkter, vilket gör att funktionen inte
påverkas negativt vid tvätt.
Tvättas i 30 °C (86 °F), plantorkas.
Observera att produkterna ska användas med försiktighet i början,
då hästen behöver vänja sig vid den keramiska- och magnetiska
påverkan som materialet har.
•
•
•

Magnetiskt & keramiskt
Fäste för grimma
Glansig insida för att motverka skav på man

Rek pris: 599 kr
INFUSED
CERAMIC

ARTIKELNUMMER: 601999 , 602000 , 602001

INFUSED
MAGNETIC

Hansbo Sport ICM Bandageunderlägg
Kanalsydda bandageunderlägg med mjuk infused/ceramic polyester, att
använda under lindor vid ridning och stallbandagering.
Underläggen är tillverkade i keramiskt/magnetiskt tyg för att stimulera ökad
blodcirkulation.
Den keramiska- och magnetiska materian är insmält i varje ﬁber till skillnad
från liknande produkter på marknaden, vilket gör att funktionen inte
påverkas negativt vid tvätt.
Det kanalsydda tyget ökar andningsfunktionen och håller underläggen
torra.
Tvättas i 40 °C, Plantorkas
Storlek: 14”/36 cm och 16”/41 cm
•
•
•

Magnetiskt & keramiskt
Kanalsydda
Säljes i 2-pack

Rek pris: 499 kr

ARTIKELNUMMER: 601989 , 601990
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