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SISU™ är det moderna tandskyddet; tunnare, starkare och bekvämare.  
Till skillnad från de traditionella tjockskydden kan SISU™-spelaren obehindrat tala och dricka med skyddet 
på plats och detta utan att hindra andningen, något som är viktigt inte minst i matchavslutningar när varje 
andetag är nödvändigt för ett bra slutresultat. 
SISU™ är i den meningen ett smartare sätt att vinna.

Håll Finsk Bandy vackert leende

Tandskadorna ökar inom bandyn i takt med ett allt snabbare och hårdare spel. Detta tack och lov från relativt låga nivåer 
men när olyckan är framme blir skadan inte desto mindre stor. Spelet kan fortsätta men för spelaren väntar ibland åratals 
behandlingar. Många gånger dessutom kostsamma behandlingar.

Inom bandyn är tandskydd obligatoriska men vi tycker att ett bibehållet vackert leende också borde vara det. Och för ett 
sådant är SISU™ en både effektiv, bekväm och billig försäkring.

Klart på några minuter

SISU™ är tunnare (bara 1,6 mm) än andra tandskydd på marknaden men erbjuder trots det bättre skydd för tänderna. Tack 
vare att SISU™ är så tunt kan du utan problem tala, dricka och andas obehindrat med tandskyddet på plats. Du anpassar 
dessutom skyddet själv – på bara några minuter får du ett bekvämt skydd med perfekt passform. Du kan forma om skyddet 
minst 20 gånger om du vill justera inpassningen.

På sisueurope.com kan du läsa mer om hur detta går till. OBS! Du behöver hjälp med formningen av din tandläkare om du 
har tandställning.

Specialerbjudande till finska bandyklubbar

Vi är mycket glada för att få vara Finsk Bandys officiella tandskydd och ska göra vad vi kan för att leva upp till förtroendet. 
Det gör vi bland annat genom att skänka skydd till landslagen, men vi erbjuder också klubbar inom Finsk Bandy rabatt på 
köp av SISU™- tandskydd.

På sisueurope.com finns de olika skydden beskrivna (ett för juniorer och två för vuxnare munnar), liksom fakta om skyddet 
och instruktioner för hur skyddet ska formas. Vid samtidigt köp av 15 tandskydd (valfri färg och modell) utgår 15 procents 
rabatt; 25 skydd ger 20 procent och 50 skydd ger 25. Använd rabattkoderna TEAM15, TEAM25 respektive TEAM50. Ännu 
större volymer ger ännu bättre pris.

På sisueurope.com kan du läsa mer om tandskydden, där görs också beställningar.
Vid frågor, skriv till leif@sisuguard.com.

Lycka till med bandyn och leendet!


