
HOT GEL FIRE & ICE

Intensieve en verwarmende spierbehandeling 
met extra sterk effect.

Ter verlichting van chronische spier-en skeletpijn zoals rugpijn, artrose en stijve 
spieren. 
 Door het gebruik van de HOT Gel wordt de plaatselijke doorbloeding bevorderd, 
ontspannen pijnlijke spieren en wordt de beweeglijkheid ondersteund. Deze gel 
is eveneens geschikt tijdens de opwarming of voorbereiding op een sportactiviteit.

Gebruiksaanwijzing:
• Waarom HOT Gel gebruiken:

De Fire&Ice Hot Gel heeft een directe verzachtende werking en verlicht pijn, krampen en stijfheid door de  
weefsels soepel te maken. 

• Wanneer HOT Gel gebruiken: 
Warmtebehandelingen worden gebruikt voor chronische aandoeningen om de weefsels te helpen  
ontspannen en de bloedtoevoer naar de behandelde zone te stimuleren. Wanneer een letsel ouder is dan 48 uur 
kan warmte toegebracht worden in de vorm van HOT Gel. Door de warmte zetten de bloedvaten uit, waar-
door er meer bloedtoevoer is naar de te behandelen zone en de genezing wordt bevorderd.

• Hoe HOT 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: Opwarmen van spieren, verlichten van spierverkramping. Uitermate geschikt voor rugklachten.
• Atleten / Sporters: Ter voorbereiding en nabehandeling van wedstrijden/prestaties.
• Ouderen: Bij rugklachten, reuma, artrose en chronische spier- en gewrichtsaandoeningen.

Ingrediënten & karakteristieken:
• Rode Druivenbladeren: genezend voor bloedvaten & verbeterde bloedsomloop
• Paardenkastanje: remt ontstekingen van bloedvaten & geeft betere circulatie
• Melissa officinalis: eveneens ontstekingsremmende werking
• Valeriaan: Spierontspannend

daarnaast: water, alcohol denat, propylene glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, vitis vinifera leaf extract,  
aesculus hippocastanum seed extract, chamomilla recutita flower extract, melissa officinalis leaf extract, achillea millefolium  
extract, humulus lupulus cone extract, valeriana officinalis rhizome/root extract, foeniculum vulgare seed extract,  
vanillyl butyl ether, camphor, sorbitol, sodium carbomer, trideceth-9, glucose, lactici acid, citric acid, ethylhexylglycerin,  
potassium sorbate, sodium benzoate, sodium hydroxide, phenoxyethalon, CI16255

Fire&Ice HOT Gels zijn verkrijgbaar ZONDER voorschrift en zijn 
door de Algemene Pharmaceutische Bond erkende producten:
• 100 ml. : CNK3730728  
• 250 ml. : CNK3730777 

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


