


Tekstiiliteknologia tuottaa pehmeitä ja 
miellyttäviä materiaaleja, jotka reagoivat kehon 
oman energian ja lämmön kanssa.
Back2You -vaatteiden kuituihin sisällytetyt 
bioaktiiviset mineraalit hellästi stimuloivat ja 
aktivoivat mikroverenkiertoa, veren 
hapenottokykyä ja solujen uudistumista. 
Mineraalit toimivat vahvana antioksidanttina 
eliminoiden kuona-aineita ja vapaita 
happiradikaaleja, jotka aiheuttavat ihon 
ennenaikaista vanhenemista.



Mitä on Innershape?
Bioaktiivinen kuituyhdistelmä, jota käytetään Back2You -tuotteiden valmistukseen:

POLYMERIC
MATRIX COMPOSITE

SAVI MINERAALI
YHDISTELMÄ

KUPARI

Polymer Matrix 
Composite on vahva 
luonnollinen ja 
orgaaninen kuitu.

Savi on historiallisesti 
yhdistetty 
kauneudenhoitoon, 
hyvinvointiin ja on 
myös yksi 
tehokkaimmista 
vaikuttajista useisiin 
kehossa ilmeneviin 
häiriötiloihin.

Kuparista saadaan 
korkean teknologian 
kuparilankaa, jolla on 
voimakas 
lämmönjohtokyky ja se 
omaa antibakteeriset 
ominaisuudet. Kupari 
on myös tehokas 
vapaita happiradikaaleja 
ja iän tuomia muutoksia 
vastaan. 

Back2You -tuotteet on 
valmistettu 
bioaktiivisista 
mineraaleista, jotka 
kestävät ikuisesti.



INNERSHAPE® -kankaan ja ihon vuorovaikutus on 
täysin fysikaalinen, ilman mitään suoraa 
kemiallista reaktiota. 
Jokainen Back2You -tuote on valmistettu 
INNERSHAPE -materiaalista, joka antaa suojan 
iholle haitallisilta UV- säteiltä ja palauttaa ihon 
lämmön takaisin infrapunasäteinä (F.I.R. Far 
Infrared Rays).
Infrapunasäteet tunnetaan myös nimellä
” Elämän säteet”, koska ne pystyvät stimuloimaan 
mikroverenkiertoa sekä aktivoimaan ja 
uudistamaan ihoa

INNERSHAPE® SUOJAA AURINGOLTA JA ANTAA 
ENERGIAA



Infrapunasäteenä (F.I.R.) Back2You -
kankaan kuitujen avulla tuotettu 
energia ei katoa - vaan se auttaa 
pitämään solujen sisäisen ja ulkoisen 
kemikaalitasapainon sekä sitä kautta 
aktivoi aineenvaihduntaa.

Energiaa ja voimaa parempaan 
hyvinvointiin. Vahvistetut solut lisäävät 
lihasvoimaa, kuona-aineiden 
poistumista, kollageenin tuotantoa ja 
virkistävät.

INNERSHAPE® AKTIVOI SOLUJEN 
AINEENVAIHDUNTAA



Lämmönsäätely tarkoittaa kehon 
kykyä säätää ja pitää lämpötila 
tasaisena. Keho on terve, kun se 
synnyttää lämpöä huolimatta 
ulkoisista sääolosuhteista.

Aktiivinen lämmönsäätely ei 
ainoastaan pidä meitä energisinä, 
vaan auttaa myös polttamaan 
rasvaa ja säätelemään hikoilua.
Se on myös apu ruuansulatukselle 
ja vähentää maitohapon 
muodostumista voimakkaan 
urheilusuorituksen aikana . 

INNERSHAPE®:n rooli kehon lämmönsäätelyssä



Mikroverenkierron tehokkuus on 
erittäin tärkeää keholle 
kuljettamaan happea ja 
ravintoaineita kudoksille sekä 
elimille.
INNERSHAPE®  -komponentti 
vaikuttaa ihon mikroverenkiertoon 
ilman minkäänlaista kemiallista 
reaktiota, pelkästään olemalla 
kosketuksissa ihoon.

Mikroverenkierron vilkastuminen 
vahvistaa elimistön vastustuskykyä, 
ehkäisee selluliittia ja poistaa 
kuona-aineita sekä auttaa kehoa 
aineenvaihdunnan ja verenkierron 
häiriötiloissa.

INNERSHAPE® EDISTÄÄ MIKROVERENKIERTOA



INNERSHAPE -TEHO ON HUOMATTAVAA

Virkeämmät jalat

Vähentyneet: 

laajentuneet 

pintaverisuonet ja 

suonikohjut

Pehmeämpi ja 
kosteampi iho

Vähentynyt selluliitti

Kiinteytynyt olemus



BACK2YOU huolehtii luonnosta
siten, ettei tuotteissa ole käytetty 
missään vaiheessa prosessia 
haitallisia torjunta-aineita, 
formaldehydejä, raskasmetalleja, 
eläinkokeita tai työvoiman 
hyväksikäyttöä.

INNERSHAPE® -SERTIFIKAATIT
Kaikki Back2You:n raakamateriaalit 
noudattavat kestävän kehityksen 
sääntöjä koko tuotannon ajan.  
Takaamme myös, ettei mitään 
haitallisia aineita käytetä 
tuotantoprosessin aikana

Kaikki käsittelyvaiheet ovat 
ympäristöystävällisiä ja testattu 
noudattaen kansainvälistä 
sertifikaattia Oeko-Tex Standard 
100 noudattaen.

Gots on kansainvälinen johtava 
standardi ekologisille tekstiileille. 
Värjäysprosessi on erittäin 
ympäristöystävällinen.
GOTS 4.0.



COLLECTION
Men & Women

BODY
Topit
Alusasut
Boxerit
Shortsit
Leggingsit

LIFESTYLE
T-paidat
Hameet
Shortsit

ACTIVE
Tanssi
Kuntosali
Juoksu
Jooga
Ulkoilu
Golf
Tennis

ACCESSORIES
Hansikkaat
Pääpanta
Sukat
Kasvonaamio
Silmämaski
Kauluri

HOME
Pyjamat
Tyynynpääl-
liset
Oloasut



VISIT US
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