Information om tyger som används i dräkterna
Tygerna i dräkterna kan delas in i två kategorier:
•
•

Slitstarka tyger med lång hållbarhet inkluderar dräkter i nylon/spandex och velour.
Ömtåliga tyger som kräver speciellt omhändertagande inkluderar nylon/spandex foil,
mystique och hologramtyger, dvs. glittriga tyger. Observera att dessa ”high fashion”‐tyger är
mer ömtåliga att använda och att de bleknar mer än de traditionella slitstarka tygerna med
lång hållbarhet. De glittriga tygerna kan vara något mattare på de områden som har
diamanter på grund av hettan då diamanterna appliceras.

Ömtåliga tyger måste hanteras med speciellt omhändertagande:
•
•
•

•
•

•

•

Repeterad användning och tvätt kan orsaka att tygerna bleknar eller att de mister glansen.
Alkohol i sprayer påverkar dessa tyger. Vänligen täck över dräkten innan spray används.
Deodoranter och svett kan orsaka att dessa tyger bleknar eller mister glansen. Vi
rekommenderar användning av ”pure crystal”‐deodoranter (dvs. som inte innehåller
aluminium).
Mesh kan eventuellt skadas av vissa övningar. Du kan beställa detta tyg på dräkten, men gör
det med gott omdöme eftersom leverantören inte garanterar livslängden på detta tyg.
Färgöverföring eller färgblödning kan uppkomma när ett vitt eller ljust färgat tyg kombineras
med ett mörkt färgat tyg. Detta är ett vanligt problem och kan bli uppenbart under vissa
omständigheter. Vänligen notera att svett och deodorant kan bidra till färgblödning, speciellt
när de två färgerna möts under armarna. Vi rekommenderar ”pure crystal”‐deodoranter
(dvs. utan aluminium), vilket kan minska eller eliminera färgöverföring under armarna.
Det är omöjligt för leverantören att garantera att tygerna inte blöder även om du följer
tvättråden, eftersom karaktären hos den enskilde utövarens bärande och tvättprocedur
påverkar detta. Följande är en lista över tyger som kan vara utsatta för en större risk för
färgblödning om de kombineras med ett vitt eller ljust färgat tyg;
berry mystique, black mystique, navy mystique, red mystique, merlot mystique, red sparkle
och red velvet. Du kan beställa vilken tyg‐ och färgkombination du önskar, men vänligen gör
det med gott omdöme.
Observera att om fuktiga plagg lämnas kvar i gymnastikväskan kan de råka ut för
färgöverföring eller påverkan på foilen på tygerna. Plocka därför alltid upp dräkten ur väskan
direkt och skölj upp den enligt våra tvättråd.
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