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Det hurtigst voksende
mærke inden for hovedbeskyttelse til fodbold!

Unequal Halo™
alo™ pandebåndet blev introduceret i januar 2015 og er blevet det hurtigst voksende
mærke i USA
hundredvis af gymnasier, universiteter og
SA til hovedbeskyttelse inden ffor ffodbold.
db ld I h
klubber anvender allerede Unequal Halo™, og det omfatter titusindvis af sportsudøvere.

Se, hvad elitesportsfolk, trænere og læger har at sige:
ALI KRIEGER, World Cup Champion: "Da jeg allerede har haft 2 hjernerystelser, havde jeg brug for seriøs beskyttelse. Jeg
har valgt Unequal Halo™ efter omfattende testning. Unequal Halo er komfortabel, påvirker ikke boldkontrollen og ser godt
ud!"
BRIANA SCURRY, 2 gange olympisk guldmedaljevinder, World Cup Champion: "Min karriere sluttede på grund af en
hjernerystelse. Jeg har sammenlignet Unequal Halos teknologi med andet headgear, og intet kommer på højde med det. Jeg
er henrykt for endelig at kunne anbefale hovedbeskyttelse til fodbold, som gør hvad den forventes at gøre, og som børn vil
bruge!"
KENNY WHITE, USSF Staﬀ Coach, Technical Director, Mississippi Rush, DOC, Mississippi Futbol Club, over 2000
spillere: "Det er blandt andet mit job at sørge for, at vi fortsat er i spidsen på kurven over spillersikkerhed, især hjernerystelser. Efter en masse research var Unequal Halo vores førstevalg. Vi har påbudt, at alle vore spillere bruger Unequal Halo™ under
træningssessioner. Vi har set en væsentlig reduktion i antallet af hjernerystelser. Jeg anbefaler Unequal Halo™ til alle mine
kollegaer."
JAY ENTLICH, Head Coach, Columbus State University, GA, USSF Staﬀ Coach, mere end 20 års trænererfaring på
universiteter: "Vi havde i reglen alt fra 3-5 spillere pr. sæson, som fik hjernerystelse under kampe eller træningssessioner, og
måtte så sidde over i 3-4 uger. Vi har brugt Unequal Halo™ i 2 sæsoner og har set et fald i hjernerystelser. Sidste sæson havde
vi to spillere, der fik hjernerystelse under en kamp, hvor de ikke brugte Unequal Halo™, selv om de havde brugt dem til træning.
Da de var klar til at spille, blev Unequal Halo™ obligatorisk for dem, og de led ikke af hjernerystelser resten af sæsonen."
KERRY SHUBERT, ECNL Director, TSC Hurricane, Tulsa, OK, over 20 års erfaring som klubtræner: "Unequal Halo™ er
vital for beskyttelsen af vore ECNL-spillere. (Elice Club National League-spillere). Det giver dem den bedste beskyttelse, jeg
har kunnet finde mod hjernerystelser. De er behagelige og ser smarte ud, og alle de spillere, som bruger dem, er langt mere
glade for dem end noget andet, de har haft på."

RANDY EVANS, Exec Director, Girls DOC, Space City Futbol Club, Houston, TX, 2500 spillere: "Unequal Halo™ er et
simpelt pandebånd med et overraskende beskyttelsesniveau. Spillerne kan træne heade-teknik længere med brug af Unequal
Halo™ - og bedre teknik er lig med færre skader. Denne beskyttelse til stød hoved-mod-hoved, hoved-mod-gulv og andre
uventede stød er et plus for enhver spiller, der bruger Unequal Halo."

ALI KRIEGER
US Women’s National
Soccer Team
WORLD CUP CHAMPION

Ved brug af Unequal Halo pandebånd
forudsiges en betydeligt lavere risiko for hjernerystelse*
Bemærk, til venstre vises hyppigheden af hjernerystelser pr. 10.000 Athletic Exposures (Aes)* uden hovedbeskyttelse sammenlignet med hyppigheden af hjernerystelser med brug af Unequal Halo til højre.

UNEQUAL HALO 6 MM BESKYTTELSE
Internt feltstudie fra 2015.
61 hold – 23 drenge (7.625 AEs) – 38 piger (13.242 Aes)
Aldersspredning U-10 til universitet
Drenge: 0 hjernerystelser: 0.0/10,000 AEs
Piger: 2 hjernerystelser: 1.6/10,000 AEs

INGEN HOVEDBESK
HOVEDBESKYTTELSE

Nyeste studier:
2015 http://archpedi.jama
http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2375128
Gymnasiedrenge – 2,8/10,
2,8/10,000 AEs*1
Gymnasiepiger – 4,5/10,0
4,5/10,000 AEs
2014 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24446018
http://www.ncbi.nlm
12/10,000 AEs
Mellemskolepiger - 12/10,0

Pigerne lå på mellem 64 % og 87 % færre hjernerystelser end de respektive studier til venstre.*2
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DOM MARTELLI, i 20 år træner hos West Point og Georgia State: "Unequal Halo™ giver sportsudøvere mulighed for at
spille trygt ved at give beskyttelse til den vigtigste del af kroppen: hjernen. Min research siger mig, at Unequal Halo™ er bedst
på markedet, og jeg bakker det 100 % op ved at sprede holdningen til alle jeg kender inden for sport."

* Sammenlignet med ingen beskyttels
beskyttelse.
*1 En athletic exposure (sportsekspone
(sportseksponering) er lig med ‘en spiller, der deltager I ‘en træningssession eller kamp.
*2 Ansvarsfraskrivelse: En hvilken som helst spiller I en hvilken som helst sportsgren kan få en hovedlæsion med selv den bedste hovedbeskyttelse.
eller eliminere risikoen for alvorlige hoved- eller halslæsioner. Se hele produktadvarslen og ansvarsUnequal kan ikke forhindre enhver hjernerystelse
hjer
heri er beregnet på en generel drøftelse. En mere vidtgående undersøgelse af Unequal
fraskrivelsen på unequal.com. Sammenligningerne
Samme
tredjepart vil muligvis opnå andre resultater.
administreret af en uafhængig tredjepa
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