
RECOVERY GEL FIRE & ICE

Voor een snel herstel na het sporten of een lichamelijke 
inspanning.

Koelt en stimuleert uw huid. 
Werkt ontspannend, verfrissend en verzachtend voor gespannen spieren. 
Ideaal direct na het sporten (douchen) zodat men meteen kan starten met  
herstellen.
Ook tussen twee trainingseenheden door te gebruiken voor een sneller herstel.

Gebruiksaanwijzing:
• Wanneer RECOVERY Gel gebruiken:

Na een lichamelijke inspanning waar men weer snel van wil herstellen, bij pijnlijke spierkrampen en in  
situaties waar je de HOT zou willen gebruiken, maar men de warmte niet verdraagt.

• Waarom RECOVERY Gel gebruiken: 
De RECOVERY gel werkt verkwikkend, ontspannend, verfrissend, verzachtend voor gespannen spieren. 
ideaal van toepassing na het sporten. Voor iedereen waarbij herstel een prioriteit is.

• Hoe RECOVERY Gel gebruiken:
Kort in masseren en laten inwerken. De handen wassen na gebruik. Vermijd contact met de ogen. 
Niet voor inwendig gebruik. 

Aanbevolen voor:
• Algemeen: Verkwikkende werking voor de spieren en het verlichten van spierverkrampingen
• Atleten / Sporters: Om sneller te herstellen na een lichamelijke prestatie.
• Ouderen: Bij reuma, artrose en chronische spier- en gewrichtsklachten waarbij HOT gel niet verdragen wordt.

Ingrediënten & karakteristieken:
• Paardenkastanje: remt ontsteking van bloedvaten & stimuleert bloedsomloop
• Arnika: Stimuleert bloedsomloop alsook gewricht & huid
• Rozemarijn: Stimuleert eveneens bloedsomloop
• Muntolie: Verkwikkende werking
• Camphor: Werkt stimulerend & pijnstillend

daarnaast : water, alcohol denat, propylene glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, menthol,camphor,mentha  
arvensis oil, rosmarinus officinalis extract, aesculus hippocastanum seed extract, arnica montana flower extract,  
sodium carbomer, lactic acid, sodium benzoate, potassium sorbate, C I 19140, C I 42090

Fire&Ice RECOVERY Gels zijn verkrijgbaar ZONDER voorschrift 
en zijn door de Algemene Pharmaceutische Bond erkende 
producten:
• 100 ml. : CNK3730744  
• 250 ml. : CNK3730793 

Fire&Ice gels worden exclusief geproduceerd voor 
ISP Group, Oude Hoeve 33, B-3930 Hamont-Achel
E. : info@fireandicegel.be
W. : www.fireandicegel.be


