


Keramični  proizvodi  za la jšanje 
boleč in

K e r a m i č n i  i z d e l k i

Že popularni v Evropi, zdaj si utirajo pot v ZDA in Kanado. Back on Track 
grelni pripomočki in oblačila za konje prejemajo izjemne ocene. Ti 
vrhunski proizvodi so izdelani iz revolucionarne tkanine, ki je prepletena s 
polipropilensko/poliestrsko nitjo, v katero je vtopljen fin keramični prah.

Izdelani tako, da odbijajo konjevo lastno telesno toploto in s tem ustvarjajo 
blažilno toploto, lahko s povečevanjem prekrvavitve področja, pomagajo 
olajšati bolečine povezane z vnetimi mišicami, vezmi, kitami in sklepi.

Ti proizvodi lahko učinkovito ogrejejo konja pred nastopom, oziroma, kar 
je še bolj pomembno, lahko pospešijo regeneracijo po napornem treningu. 
Kot take, se izdelke Back on Track lahko uporablja tako za zdravljenje, kot 
tudi preprečevanje poškodb, ki nastanejo kot posledica obremenitev.

Željen rezultat po  dese-
tih dneh do treh tednov 
uporabe. Vnetje se je 
zmanjšalo.

Po 30 minutah uporabe 
odeje se prekrvavitev 
območja močno poveča.

Pred uporabo odeje rdeče 
področje pomeni znak 
vnetja.

Na spodnjih slikah konjskega hrbta je povišana telesna temperatura prikazana z rdečkastimi 
toni. Slika »Potem« prikazuje uspešno zmanjšanje vnetja. Stopnja in hitrost lajšanja bolečin sta 
seveda odvisni od posameznega konja, predvsem zaradi različne narave in trajanja obstoječih 
poškodb.

Slike prikazujejo rekonstrukcijo poteka dogodkov. 



Keramični  proizvodi  za la jšanje 
boleč in 10 dobrih razlogov za uporabo!

1 0  d o b r i h  r a z l o g o v

Zakaj se vse več in več trenerjev odloča za uporabo 

priljubljenih keramičnih terapevtskih proizvodov Back on 

Track? Na tem mestu je navedenih 10 tehtnih razlogov:

Podloge za bandaže/trakovi za kolena in skočne sklepe:

1. povečujejo prekrvavitev 

2.  zmanjšujejo vnetja in otekline

3.  zmanjšujejo potrebo po mazilih, obkladkih ipd.

4.  skrajšujejo čas okrevanja med tekmovanji*

5. zmanjšujejo potrebo po dragih injekcijah 

6.  pomagajo pri preprečevanju poškodb 

7.  pospešujejo proces zdravljenja pri že poškodovanih konjih 

Odeje/grelci za hrbet: 

8.  ohranjajo mišice sproščene pred in med tekmovanji 

9.  pomagajo pri zakrčenosti, bolečem hrbtu in drugih   

 mišičnih ter cirkulacijskih težavah 

10. zagotavljajo sproščujoč učinek za živčne konje 

Back on Track.... preprosto najlažji način, da ohranite vašega 

konja zdravega!

* v 34 letih sta samo 2 konja zmagala Triple Crown – Glidemaster in Windsong’s 
Legacy. Oba sta za regeneracijo med dirkami uporabljala izdelke Back on Track.



Back on Track izdelki za konje

B a c k  o n  Tr a c k  i z

Back on Track izdeluje in trži raznolik izbor izdelkov za konje:

- No Bow (slika)

- Podloge za  

 bandaže

- Debele podloge za  

 bandaže

- Hlevski ščitniki

- Polo bandaže  

 (slika)

- Delovne bandaže

- Trak za koleno  

  (slika)

- Trak za skočni          
   sklep

- Grelec za hrbet 

(slika)

- Odeja za ledja 

- Delovna odeja

- Podsedelnica

- Letna odeja  

 (slika)

- Zimska odeja

- Hlevska odeja

- Odeja iz flisa 

 (slika)

- Mrežasta odeja



P re s k a k ova n j e  z a p re k

P r e s k a k o v a n j e  z a p r e k

”Kot mnogi drugi konjeniki smo po napornih treningih in tekmovanjih 
uporabljali obkladke. Toda po tem, ko smo poizkusili Back on Track podloge 
za bandaže, smo prenehali z dolgoletno uporabo obkladkov. 
 Razlog  za prehod je dramatično izboljšanje ob uporabi teh izdelkov.  
Konjeve noge so tanjše in hladnejše. 
 Poleg tega se ob uporabi Back on Track izdelkov pri konjih z belimi 
nogami ali občutljivo kožo ne pojavijo luske ali vnetje, kot se je to dogajalo 
pri uporabi obkladkov. Poleg tega so nad njimi navdušeni tudi moji konjarji. 
So čistejši, enostavnejši in prihranijo dragoceni čas.
 Pri odejah, sem opazila precejšnjo razliko v načinu gibanja konjev po 
uporabi. Konji so mehkejši in bolj sproščeni, zaradi česar se skrajša čas 
ogrevanja. Konjem, ki imajo težave z bolečinami v hrbtu in ramenih, odeja 
zelo pomaga. Pod sedlom čutim izboljšanje in konjarji opažajo, da so konji 
manj občutljivi pri krtačenju in ostalih pripravah. Te proizvode resnično 
priporočam vsakomur, ki ima konje.“
- Anne Kursinski, olimpijska tekmovalka: srebrni medalji ekipno v Seulu in 
Atlanti.



”Back on Track izdelke smo začeli 
uporabljati na naših Grand Prix 
konjih in pri njih dosegli tako do-
bre rezultate, da sem tudi sam 
poskusil s pasom za hrbet. Deloval 
je odlično. Zdaj redno uporabljam 
Back on Track izdelke na naših kon-
jih in sebi.
 Back on Track izdelke priporočam 
vsakomur, ki ima konje.  Tudi za 
njih same.”
- Margie Engle, 9 krat  jahačica        
leta in olimpijska tekmovalka.

“... Naša magnetna odeja se je strgala... Prijatelj nam je posodil svoje keramične 
grelce za hrbet in namesto odeje z magnetki smo jih uporabljali celo poletje. De-

lovali so zelo dobro, so zelo lahki in 
enostavni za uporabo na poti. Konji 
se pod grelci za hrbet ne potijo, 
namesto tega se ciljna mišična sku-
pina resnično pregreje...

  Imamo majhnega argentinskega 
konja s precejšnjimi bolečinami in 
atrofijo mišic na hrbtu. Živi v grelcu 
za hrbet...
 Imamo tudi toplokrvno kobilo z 
zelo »hladnim hrbtom« , ki je zelo vih-
rasta. Tudi ona živi v grelcu za hrbet 
zaradi česar jo je lažje zajahati.”
- Chris Kappler, olimpijski jahač: zlata 
ekipna in srebrna posamična med-
alja v Atenah.

”Back on Track izdelke priporočam vsakomur, ki  ima 
konje.  Tudi za njih same.”

P r e s k a k o v a n j e  z a p r e k  P r e s k a k o v a n j



P r e s k a k o v a n j e  z a p r e k  P r e s k a k o v a n j

”Z uporabo Back on Track podlog za bandaže je vse odlično. Bolje oskrbimo 
konjeve noge in prenehali smo z uporabo obkladkov, kar zmanjša problem 
sušenja nog in preprečevanja nadraženosti kože.
 Pri uporabi Back on Track odej smo opazili veliko razliko na hrbtih konj.
Čas med terapijami s kiroprakso je zdaj daljši. To je čudovit proizvod, ki 
ohranja naše konje v odličnem stanju.”
- McLain Ward, olimpijski tekmovalec: zlata ekipna medalja v Atenah.

”Izdelki Back on Track so mi všeč. Vse kar je 
dobro za moje konje,  je dobro zame. Back on 
Track podloge za bandaže in grelci za hrbet so se 
mi dokazali. Uporabljamo jih že nekaj let in brez 
pomislekov lahko zatrdim, da smo jaz in moje 
osebje opazili izjemno razliko pri naših konjih. 
Uporabljamo jih tako na konjih s kroničnimi 
težavami, kot tudi na konjih, ki se vračajo na delo 
in moram reči, da imamo pozitivne rezultate na 
100% konjev.”
- Beezie Madden, olimpijska tekmovalka: zlata 
ekipna medalja v Atenah.

”.. . in moram reč i , da imamo pozitivne rezultate na 
100% konjev.”



”Moram reči, da verjamem, da so vaši izdelki mojim konjem izjemno 
pomagali. Opazili smo veliko razliko v čvrstosti njihovih nog in voljnosti 
njihovih hrbtnih mišic na tekmovanju v Aachnu (Aachen Horse Show), kjer 
so tekmovanja izjemno naporna. Podloge No Bow uporabljamo že dva 
meseca in ne moremo verjeti, kakšna razlika!”
- Steffen Peters, olimpijski jezdec: bronasta medalja ekipno v Atlanti.

D r e s u r a

D r e s u r a  D r e s u r a  D r e s u r a  D r e s u r a



D r e s u r a  D r e s u r a  D r e s u r a  D r e s u r a

“Back on Track odeje dajem na svoje 
konje kar se da pogosto. Njihova te-
lesa ohranjajo voljna in sproščena. 
Razliko čutim že takoj od začetka 
ogrevanja. Ko so njihova telesa v do-
brem stanju so zadovoljni in priprav-
ljeni na delo.
 Tudi No Bow so odlični. Po upo-
rabi konjeve noge izgledajo in so na 
otip čvrste in neotečene. Vsi bi morali 
uporabljati izdelke Back on Track!”
- Michelle Gibson, olimpijska tekmo-
valka: bronasta ekipna medalja v At-
lanti. 

”Izdelke Back on Track uporabljam že nekaj mesecev. Ko so povite z 
bandažami resnično opazim razliko pri nogah mojih konjev. Lahko trdim, da 
so noge čvrstejše kot pri upo-
rabi navadnih bandaž. Upora-
bljam tudi odeje. Ne samo, da 
so kvalitetne, temveč se zdi, da 
jih tudi konji radi nosijo.
 Preizkusila sem celo nekaj 
izdelkov za ljudi (trak za ko-
leno, rokavice). Presenečena 
sem bila kako so poma-
gali pri vnetju in s tem pri 
bolečini. Back on Track izdelke 
priporočam vsakomur.”
- Debbie McDonald, prva 
ameriška svetovna prvakinja 
leta 2003, olimpijska tekmov-
alka: bronasta ekipna medalja v Atenah.

”Ob uporabi teh bandaž resnično opazim razliko na 
nogah mojih konjev.”



M i l i t a r y  j a h a č i  M i l i t a r y  j a h a č i 

”Z linijo proizvodov Back 
on Track imam zelo po-
zitivne izkušnje. Z upo-
rabo odej in podlog za 
bandaže sem čutil in vi-
del izboljšanje pri svojih 
konjih, pa tudi sam se po 
uporabi traka za vrat in 
majice s kratkimi rokavi 
počutim bolje. Te  proiz-
vode priporočam z vsem 
srcem.”
- Bruce Davidson Sr.,  
dvakratni svetovni prvak, petkratni olimpijec.

”Back on Track je ustvaril iz-
jemne in učinkovite izdelke 
za konje in jezdece. Ko se ob 
uporabi izdelkov za ljudi sam 
počutiš bolje, veš da se konj 
ob nošenju keramične odeje 
počuti bolje. 
 Ta tehnologija zvišuje 
nivo udobja pri konju in 
sproščen konj je zadovoljen 
konj. Te proizvode močno 
priporočam  vsem konjeni-
kom,  ki želijo doseči opti-
malne zmogljivosti svojih 
konj.”
- Nina Fout, olimpijska te-
movalka: bronasta ekipna 
medalja v Sydneyu.

M i l i t a r y  j a h a č i



M i l i t a r y  j a h a č i  M i l i t a r y  j a h a č i 

”Zmagovita ekipa pomeni celotno ekipo, vključno z izjemnimi proizvodi 
Back on Track. Ti nam pomagajo, da iz naših konjev dobimo največ in jih 
hkrati ohranjamo zdrave in srečne.”
- Darren Chiacchia,  olimpijski jezdec.

”Back on Track izdelki  omogočajo, da jaz in moji konji okrevamo po raznih 
tegobah. Namesto uporabe agresivnih raztopin (razna mazila, alkohol) za 
zdravljenje bolečin raje uporabljamo moč Back on Track keramičnih proiz-
vodov za konja in jezdeca.
 S povečevanjem prekrvavitve, ohran-
janjem čvrstih vezi,  ligamentov ter 
pregrevanjem in sproščanjem mišic, Back 
on Track izdelki  meni in mojim konjem 
dajejo tisto konkurenčno prednost, ki je 
drugi proizvodi ne morejo zagovotoviti.
  Back on Track linijo proizvodov 
priporočam vsem svojim strankam in 
študentom kot glavni del režima pri skrbi 
za svoje zdravje in zdravje njihovih konj.”  
- Stephen Bradley, olimpijski jezdec.
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”... Back on Track izdelki dajejo meni in mojim konjem 
tisto konkurenčno prednost, ki je drugi proizvodi ne 
morejo zagovotoviti.”



Ve t e r i n a r j i

Ve t e r i n a r j i  Ve t e r i n a r j i  Ve t e r i n a r j i

”Uporabo Back on Track keramičnih 
bandaž sem predpisal pri kronični 
oteklini na spodnjem delu konjevih 
nog. Te bandaže brez uporabe zdravil 
zmanjšajo zatekanje in splošen vtis o 
nogah je veliko boljši.”
-Dr. John R. Steele, Dr. Vet. Med. Vete-
rinar za konje, Vernon NY.

”Konj »Belle« trpi zaradi Lymske bo-
relioze in kronično zatečenih zadnjih 
nog. Polnilo v zadnjih nogah je tekom 
let postalo bolj trdo. Odločili smo se, da 
navadne podloge, ki smo jih uporabljali 
zadnja 3 leta, zamenjamo za ”No Bow” 
keramične podloge za bandaže. Lastnik 
je povijal noge povsem enako kot pretekla 
3 leta. Trda oteklina je postala mehka in 
se opazno zmanjšala po 4 dneh uporabe 
keramičnih podlog za bandaže.”
- Mag. Fred B McDashin, Dr. Vet. Med.

”Back on Track podloge za bandaže so 
me zelo impresionirale. Zmanjšanje vne-
tij in oteklin je izjemno. Še posebej mi je 
všeč učinek na gležnjih in pri tendonitisu. 
Čutim tudi, da injekcije za sklepe ob upo-
rabi Back on Track  podlog za bandaže, de-
lujejo dlje. Ta proizvod zelo priporočam.”
- Richard C Mather, Dr. Vet. Med. Woo-

land Run Equine veterinarska ustanova.
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Ve t e r i n a r j i  Ve t e r i n a r j i  Ve t e r i n a r j i

”Z Back on Track izdelki dosegam 
zelo dobre rezultate pri zmanjševanju 
postoperativnih vnetij in sinovitisa, še 
posebej pri uporabi na mladih konjih 
po rutinskih operacijah sklepov, kot na 
primer odstranitev odkruška v gležnju.
 Spodbudili so me tudi rezultati upo-
rabe podlog za bandaže pri eno in dvo-
letnikih z bolečinami zaradi nezrelosti 
ali šibkosti kosti, še posebej v predelu 
golenic. 
 Prepričana sem, da so zaradi kombi-
nacije  uporabe teh podlog za bandaže 
in drugih  konvencionalnih metod 
zdravljenja, ti konji lahko nadaljevali s 
treningom, medtem ko bi v preteklosti 
morali počakati, da dozorijo.”
- Lynda Rhodes-Stewart, Dr. Vet. Med., 
veterinarka za konje.

”Pri uporabi Back on Track keramičnih 
podlog za bandaže imam zelo pozitiv-
ne rezultate. Še posebej dobro delujejo 
na čistokrvnih konjih z ozdravljenim  
zlomom sezamoidne kosti. Po tem, ko 
se je konj vrnil v trening in smo posku-
sili nekaj tradicionalnih terapij, smo do-
segli najboljše rezultate s keramičnimi 
podlogami za bandaže. Priporočam, da 
se jih poskusi pri akutnih in kroničnih 
poškodbah.”
- Clarie N. Wellman, Dr. Vet. Med, Hor-
net Lane Equine.

”Ko se je konj vrnil v trening in smo poskusili nekaj tradicionalnih  
terapij, smo dosegli najboljše rezultate s keramičnimi 
bandažami.”
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Back on Track proizvodi za lajšanje bolečin izvirajo iz Švedske. Izdelani so iz re-
volucionarne tkanine, ki je impregnirana s keramičnim prahom in temeljijo 
na terapiji s FAR infrardečimi žarki, ki se jih je že veliko uporabljalo v 
Evropi in Orientu, a so drugod še precej novi.
 Keramični prah odbija telesno toploto v obliki teh 
žarkov,  ki močno povečajo prekrvavitev. S tem lahko 
zmanjšajo bolečine in otekline ter spodbudijo pro-
ces zdravljenja.
 Učinkovitost  naših izdelkov izvira iz never-
jetne sposobnosti odbijanja toplote, ki jo ima  
posebna keramika, ki jo vdelamo v tkanino. 
Z reguliranjem zelo pomembnega raz-
merja keramičnega praha, ki ga vtopimo 
v poliestrske niti, nenehno zagotavljamo 
visoko učinkovit asortiman proizvodov 
za lajšanje bolečin.
 Z zmanjševanjem vnetij in 
povečevanjem prekrvavitve, Back on 
Track izdelki zagotavljajo veliko pomoč 
konjem z raznimi težavami z nogami, kot 
npr. neenakomerna zadebelitev kosti, sus-
penzorni zvini, izbočene vezi, otečene noge, 
poškodba navikularnega živca ter artritičnimi 
sklepi in tistim z občutljivo kožo.
 Poleg tega je hlevska odeja Back on Track izje-
mno olajšala življenje mnogim konjem z mišičnimi 
težavami, na primer acidozo, zakrčenostjo ali splošnimi 
bolečinami v hrbtu (glej rezultate klinične študije na nas-
lednji strani). 
 Terapevtske koristi Back on Track izdelkov niso omejene samo na že 
poškodovane konje. Pravzaprav večina jahačev in trenerjev redno uporablja te 
proizvode za zmanjševanje verjetnosti poškodb svojih konjev.

Preprosto najlažji  nač in za ohranjanje vašega zdravja in zdravja vaših konj!



Preprosto najlažji  nač in za ohranjanje vašega zdravja in zdravja vaših konj!

Prosim, bodite pozorni, da so fizični odzivi na te proizvode  lahko različni. Po-
gosto boste opazili izboljšanje že po nekaj urah ali dneh. Občasno pa boste 

morali vztrajati 10 do 20 dni, še posebej pri dolgotrajnih obolenjih in 
poškodbah.

 Opozorilo: Ti proizvodi niso namenjeni kobilam v času 
brejosti.

” V Southern Pines Equine so Back on Track 
bandaže in odeje uporabljali za gretje nog in 

maksimiziranje prekrvavitve pri naših konjih, 
ki so jim slikali kosti. Za dobre slike je dobra 

prekrvavitev ključnega pomena! 
 Primerjali smo klasične podloge za 
bandaže in Back on Track bandaže ter ob 
tem zabeležili pomembno povečanje 
prekrvavitve. Do teh ugotovitev smo 
prišli s primerjanjem tkivne aktivnosti na 
nepovitih nogah, ali nogah povitih z na-
vadnimi bandažami ter bandažami Back 
on Track. Naše stopnje štetja (Kcount/

sec.) so bile 50% višje pri nogah povitih 
z Back on Track keramičnimi bandažami. 

Pozitivne učinke smo zabeležili tudi pri ko-
lenih in medenici z uporabo Back on Track 

odej .
 Po našem mnenju bi se vsako stanje, ki  mu 

koristi povečana prekrvavitev  tkiva, z uporabo 
bandaž in odej Back on Track, izboljšalo. Uporaba teh 

povojev na artritičnih sklepih bi morala izboljšati konjevo 
počutje in s tem njegove zmogljivosti.”

- Jim Hamilton, Dr. Vet. Med., Southern Pines Equine Associates.



K l i n i č n a  š t u d i j a

K l i n i č n a  š t u d i j a

Konji s kroničnimi težavami s hrbtom so imeli 50% izboljšanje gibljivosti po 
treh tednih uporabe Back on Track izdelkov.

V Strömsholm jahalni šoli sta Sara Grundström in Stina Burström leta 2004 
izvedli slepo študijo na konjih s težavami s hrbtom. Rezultate te študije je 
povsem možno posplošiti tudi na ljudi, še posebej, ker konji v nasprotju z 
ljudmi, niso podvrženi psihološkim učinkom. 
 Študija je bila izvedena v dveh zaporednih tri-tedenskih obdobjih. Prve 
tri tedne je polovica konj nosila samo navadne odeje, druga polovica še 
Back on Track grelce za hrbet.
 Na koncu prvega obdobja treh tednov sta stanje ocenila neodvisna vete-
rinar in profesionalni jahač. Nobeden od njiju ni vedel, kateri konji so nosili 
grelce za hrbet. 
 Grelce za hrbet Back on Track so v naslednjem obdobju treh tednov dali 
drugi skupini konj. Na koncu tega drugega obdobja so vse konje ponovno 
ocenili v identičnih okoliščinah kot prvič. Po korelaciji vseh informacij se je 
izkazalo, da je osem od desetih konjev izboljšalo hod v kasu in sedem od 
desetih v galopu. Čeprav je študija zajela samo deset konjev, je dosegla 
pomemben statistični rezultat. 

Rezultati veterinarjevega ocenjevanja (y os) gibanja hrbtov med hojo, kasom in golopom.  
0 označuje patološko gibanje hrbta, 1,0 označuje popolno gibanje hrbta. Vseh deset 
konjev je vključenih v vsakem stolpcu .
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K l i n i č n a  š t u d i j a

K a s a č i

“Back on Track keramične odeje uporabljam na Silver Springs, ne zaradi 
posebnih težav, temveč  le zato, da ji pomagam.  Po enem tednu je tekla 
bolj tekoče, kot bi bila že ogreta. 
 Odeja me je tako impresionirala, da sem si kupil Back on Track pregrin-
jalo za vzmetnico in zdaj vidim, zakaj koristi konjem.  Bolečine v hrbtu so 
izginile.
 Na svojih konjih uporabljam tudi keramične podloge za bandaže, ki 
ohranjajo njihove noge čvrste in hladne. Resnično lahko rečem, da izdelki 
Back on Track pomagajo mojim konjem in meni.”
- Jan Johnsson, zmagovalec Hambletonian Oaks 2004.
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”Možno je, da so podloge za bandaže prispevale k zmagi Victory 
Tilly’s na Nat Ray Trot 2002 s časom svetovnega rekorda.”
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”Podloge uporabljamo preko noči na konjih z reakcijo v bicljih. Občutek imam, 
da so ti konji po uporabi podlog za bandaže, bolj zdravi. Otekanje sklepov, na 
primer,  je možno zmanjšati ali preprečiti. 
 Odkar smo začeli uporabljati te podloge za bandaže na Victory Tilly’s, na bic-
ljih ne uporabljamo več mazil.  Možno je, da so podloge za bandaže prispevale 
k zmagi Victory Tilly’s na Nat Ray Trot 2002 s časom svetovnega rekorda.
 Na nekaterih mojih konjih uporabljamo te podloge že več kot tri leta, skoraj 
vsako noč  in rezultati kažejo, da je tem izdelkom vredno posvetiti pozornost.”
- Stig H Johansson, legendarni kasaški trener, prvi, ki je 
začel z vsakodnevno uporabo Back on Track izdelkov.

” Po uporabi Back on Track podlog za bandaže in odej, 
lahko o njih povem samo dobro. Impresivno je, kako so 
pomagali konjem, da so ostali bolj zdravi. Z uporabo 
bom nadaljeval na vseh svojih tekmovalnih konjih. Te 
proizvode lahko priporočim vsem, ki trenirajo konje.”
- Chuck Sylvester, trener.



“Z uporabo Back on Track 
odej za konje in oblačil smo 
dosegli izjemne rezultate. 
Konji postanejo bolj voljni 
in sproščeni, kot bi bili že 
ogreti. Razlika pri konjih 
z bolečinami v hrbtu je 
opazna.  To so brez dvoma 
najboljše terapevtske  ode-
je na trgu. 
 Uporabljam jo kot 
klasično hlevsko odejo, saj 
jo puščam na konjih preko 

noči, pa tudi cena ni veliko višja kot pri dobrih zimskih odejah.
 Rad bi še dodal, da so bila oblačila (majica, rokavice, dolgo spodnje pe-
rilo in nogavice) neprecenljiva tekom letošnje mrzle zime. V njih je zelo 
toplo. Brez težav zatrdim, da mi je majica s kratkimi rokavi pomagala pri 
bolečinah v hrbtu.”
- Jimmy Takter, trener.

”Back on Track podloge za bandaže 
in odeje uporabljam že od leta 2002. 
Konji so bolj zdravi in treniramo lahko 
bolj redno. 
 Zdaj uporabljam podloge za bandaže 
in odeje na vseh svojih konjih. Vseka-
kor so vredne svojega denarja, saj so 
se računi za veterinarje zmanjšali. Te 
proizvode priporočam vsem, ki imajo 
konje v treningu.”
- Trond Smedshammer, trener.

”To so brez dvoma najboljše terapevtske odeje na trgu.”
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”Back on Track podloge za bandaže in odejo smo uporabili na Giacomu 
pred Kentuckyjskim Derbyjem ...rezultate poznate.”
- John Shirreff, trener. Giacomo je na Kentuckyjskem Derbyju leta 2005 
dosegel izjemno zmago pri možnostih 50-1.

”Back on Track bandaže so zavrle bolečine v 
golenicah pri mojih konjih. Ko se je neena-
komerna zadebelitev kosti pokazala, sem 
jih začel uporabljati in nadaljeval s trening-
om, zadebelitve pa so izginile. Začel sem jih 
uporabljati pred tremi leti in resnično lahko 
rečem, da od takrat nisem imel več težav z 
neenakomerno zadebelitvijo kosti. Najprej 
sem kupil en par, nato pa dokupoval nove. 
Uporabljam jih tudi po operacijah in zdi se, 
da so koristi tudi v tem primeru.”
- Gil Rowntree, trainer.
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”Back on Track izdelke uporabljam z velikim zadovoljstvom in rezultati 
bodo govorili sami zase.”
- Tom Taaffe, trener konj. Med drugimi trenira tudi Kicking Kinga, zmago-
valca Gold Cup-a v Cheltenhamu v Veliki Britaniji leta 2005 in ”Horse of the 
Year” 2005 na Irskem. Trenira tudi Emotional Moment, ki se je udeležil tek-
movanja World Hurdle v Cheltenhamu leta 2006 in dosegel mnogo zmag 
na Irskem.

”Bandaže sem začel uporabljati kot sredstvo 
za ohladitev bolečih golenic in zmanjšanje pri-
tiska v sklepih ter pri tem imel lep uspeh. Imel 
sem mlado kobilo, ki je bila votla v hrbtu in je 
potrebovala precej časa, da se je ogrela. Na njej 
sem preizkusil odejo, ki je močno vplivala na 
njeno obnašanje in zmogljivosti na stezi.”
- Michael Matz, trener.

”Za č e l  s em j ih  uporab l j a t i  p red  t remi  l e t i  i n  re sn i čno 
l ahko  re č em, da  od  t ak ra t  n i sem ime l  ve č  t ežav  z 
neenakomerno  zadebe l i t v i j o  kos t i .”



”Tukaj na našem tre-
ning kempu na ranču 
Tobo uporabljamo 
Back on Track že ne-
kaj let. Rezultati so 
bili v glavnem zelo 
pozitivni. Pred in med 
tekmovalno sezono, 
ko so konji podvrženi 
bolj intenzivnim tre-
ningom,   smo  opazili 
da konji delajo dobro, 
brez zatekanja nog, 
ki je sicer običajno. 
Back on Track ohranja 
noge suhe in čvrste.  
 Back on Track upora-
bljamo in  priporočamo 
ne samo za tekmovalne 
konje, temveč tudi za 
preventivno uporabo 
na vseh konjih v lažji 
ali bolj napredni obliki 
treninga.”

- Anders Josefsson, 
član švedske nacio-
nalne ekipe in švedski 
prvak v Versatile
Horse, Western jahan-
ju in reiningu.

W e s t e r n
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“Proizvode Back on Track 
uporabljam že eno leto in na 
svojih konjih občutim veliko 
razliko. 
 Odeja je zelo dobra  za hr-
btne mišice. Konji so bolj volj-
ni in sproščeni. Še posebej 
kadar sem na konjski razstavi, 
kjer je pritisk tekmovanja ve-
lik, veliko uporabljam odejo 
in čutim, da mišice ostanejo 
bolj sproščene. Zelo so mi 
všeč tudi Back on Track pod-
loge za bandaže, ki mi poma-
gajo ohraniti noge mojih konj 
zdrave in čvrste. 
 Z rezultati uporabe izdel-
kov Back on Track sem zelo za-
dovoljen in sem jih priporočil 
vsem svojim strankam in pri-
jateljem. Odkar uporabljam 
Back on Track proizvode za ljudi tudi sam, se počutim mnogo bolje.”
- Steffen Breug, član nemške nacionalne ekipe, dobitnik bronaste medalje 
na tekmovanju World Reining Masters leta 2005 in dobitnik srebrne medalje 
na Evropskem prvenstvu v reiningu (European Championship Reining).

“Back on Track je odličen proizvod. Preizkusili in uporabljali smo veliko 
različnih Back on Track proizvodov in nad vsemi smo navdušeni.
 Ko konja učiš za reining, ustavljanje zelo obremeni noge. Po šolanju 
povijemo noge preko noči, zaradi česar so konji zjutraj pripravljeni za na-
daljevanje. Prvi par smo kupili pred več kot dvema letoma in jih še vedno 
uporabljamo vsak dan.
 Ta proizvod je varen in enostaven za uporabo ter ga močno priporočam 
vsakomur.”
- Rick Lemay, švedski prvak v reiningu in cuttingu.
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”Uporabil i  smo že veliko različnih izdelkov Back on 
Track za l judi in konje in nad vsemi smo navdušeni.”



Back on Track proizvodi za ljudi
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Back on  Track izdeluje in trži tudi raznolik asortiman proizvodov za ljudi in 
elastičnih trakov za sklepe. Ker ponujajo blaženje bolečin brez zdravil,  posta-
jajo vse bolj popularni pri ljudeh vseh starosti.

Majica z dolgimi 
rokavi

Pregrinjalo za vzmetnico

Majica s kratkimi 
rokavi

Trak za zapestje

Trak za komolec

Trak za koleno Trak za koleno
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Pas za hrbet

Element za vrat

Blazina

Nogavice

Rokavice

Spodnje perilo

Trak za gleženj



”Back on Track trak za koleno 
me je navdušil. Izboljšal je moje 
gibanje za vsaj 20% in s tem 
zagotovo spravil moja kolena 
»back on track«.”
- Gary Stevens, jockey, uvrščen v 
Dvorano slavnih (Hall of Fame).

”Pred približno letom in pol sem doživel hudo 
nesrečo na kasaški dirki v Flamboro Downsu. Pri-
zadeta je bila cela leva polovica mojega telesa – 
zlomljena roka nad komolcem, zdrobljen komo-
lec, zapestje, poškodovana dlan ter poškodbe 
medenice in noge. MacLeold Equine so me opre-
mili z vsemi potrebnimi izdelki Back on Track, da 
so pomagali pri zdravljenju in lajšanju bolečin. 
 Moj zdravnik je bil presenečen kako hitro sem 
okreval, in ko sem ugotovil, do kakšne mere la-
hko upogibam zapestje, so eno izmed operacij 
odpovedali. Kar se tiče bolečine, zapestje me je tako bolelo, da nisem mo-
gel spati.  
 Ko sem začel uporabljati Back on Track rokavice, je bolečina opazno po-
pustila, zaradi česar sem lahko ponovno spal. Ne dvomim, da so Back on 
Track proizvodi močno vplivali na moj čas okrevanja in kakovost zdravl-
jenja. Zahvaljujoč Back on Track, sem ponovno v pogonu!”
- Donny Graham, galoperski trener.
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”Ne dvomim, da so Back on Track proizvodi močno vplivali na 
moj čas okrevanja in kakovost zdravljenja.”
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”...po uporabi ene keramične nogavice na mojem poškodovanem 
stopalu samo eno noč, sem občutil takojšnje olajšanje!!!!”

” Tudi sama uporabljam Back on Track pas za hrbet – deluje odlično!”
- Beezie Madden, olimpijska tekmovalka: zlata ekipna medalja v Atenah.

”Po hudem kompliciranem zlomu gležnja pred dvema letoma (ploščice, vi-
jaki, zdravila in več operacij), so mi razložili, da bom živel z bolečinami do 
konca svojega življenja.
 Vsako noč sem se zbujal zaradi bolečin v gležnju. Ker sem z Back on Track 
izdelki za konje dosegal dobre rezultate, sem se odločil, da preizkusim 
proizvode za ljudi. Vem, da je težko verjeti, a po uporabi ene keramične 
nogavice na mojem poškodovanem stopalu samo eno noč, sem občutil 
takojšnje olajšanje!!!!
 Ko sem se zbudil, prvič po dveh letih nisem odšepal iz spalnice. Kot bi mi 
nekdo, medtem ko sem spal,  masiral gleženj celo noč. Celo noč sem imel 
občutek toplote, ki je bil mnogo boljši od bolečine. Najlepša hvala za te 
čudovite proizvode.”
- Jimmy Cruise, galoperski trener.



Švedski zastopnik in matična pisarna:

Back on Track AB
Sofielundsgatan 5
753-63 Uppsala
Švedska

Spletna stran: www.backontrack.eu
E-mail:info@backontrack.eu 
Telefon: +46-18-590 555
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Naravnost posredniška trgovina Jaka Japelj s.p.
Malejeva 18
1000 Ljubljana
Slovenija

Spletna stran: www.backontrack.si
E-mail: info@backontrack.si
Telefon: +386 31 338-317
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