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Ice Power, helpt snel en langdurig
Ice Power is een uiterst effectief pijnverzachtend middel op
basis van de natuurlijke stoffen menthol en eucalyptus. Het
verlaagt plaatselijk de temperatuur van huid en onderliggend
weefsel met 5 à 7 graden, gedurende minstens 3 uur en dringt
diep door in de spieren en gewrichten. Hierdoor vermindert het
zwellingen, ontstekingen en spierspanningen en wordt het
herstelproces bevorderd. Ice Power is de enigste koudegel
waarvan de werking bewezen is door klinisch onderzoek*.

Gebruik Ice Power voor de behandeling van:
++vermoeide en stijve spieren
++blauwe plekken, zwellingen en kneuzingen
++verstuikingen en verrekkingen
++nek-, schouder- en rugklachten
++overbelaste spieren/pezen (ontstekingen)
++gewrichtspijnen
++groeipijnen
++kleine ongevallen en jeuk (zonnebrand, brandwonden,
insectenbeet)

Wetenschappelijk bewezen*,
effectieve werking tegen pijn – zonder medicijnen
Het langdurige verkoelende effect van Ice Power Cold Gel
werd klinisch onderzocht en is vrijwel direct na het aanbrengen
voelbaar. De gel kan ook gelijktijdig worden gebruikt met
andere pijnstillers.

Ice Power Plus (MSM)
- verzacht langdurige pijn
Ice Power Plus verlicht pijn, ontstekingen en
zwellingen snel en doeltreffend en
vermindert de te hoge spierspanning die
gepaard gaat met langdurige
pijnverschijnselen. MSM in Ice Power Plus
helpt om het effect van deze verkoelende gel
te versterken.
Verpakkingen: 100 ml en 200 ml

Wat is MSM?
MSM (methylsulfonylmetaan) is een zwavelverbinding
bestaande uit kleine moleculen die worden aangetroffen in
bepaalde levensmiddelen, zoals koffie, thee en groene
groenten. MSM zit ook in een aantal eiwitten in ons lichaam.
Zwavel is een belangrijk mineraal voor de mens. Door
ontstekingen daalt het zwavelgehalte in de gewrichten. MSM
wordt veel gebruikt voor de behandeling van gewrichts
aandoeningen, zoals artritis, artrose en tenosynovitis.

++verlicht ontstekingen en versnelt het spierherstel
++voorkomt spierpijn
++verlicht de symptomen van vermoeide en pijnlijke spieren
en gewrichten

Ice Power Arthro Creme (MSM)
- snelle verlichting bij gewrichtspijnen

Pijnverlichting %
Pijn bij het begin

Placebo
Ice Power
Weken
80% van de patiënten vraagt opnieuw dezelfde behandeling.
*) Airaksinen et al.: Prospective Randomized Controlled Trial of the Effectiveness of Cold Gel: American Academy
of Physical Medicine and Rehabilitation 9/2001; Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 82:1326, 2001;
Airaksinen et al.: Double-blinded Trial of the Efficacy of Cold Gel with soft tissue injuries ISAP, San Diego 8/2002

Ice Power Arthro Creme is een unieke crème voor
de behandeling van diverse gewrichtsproblemen.
Het verkoelende effect van Ice Power wordt
versterkt door glucosamine, chondroïtine en MSM:
deze stoffen zijn belangrijk voor gezonde gewrichten.
Masseer de crème 2-3 keer per dag in het pijnlijke
gewricht. Voor het beste resultaat is het raadzaam
om de crème ten minste één maand te gebruiken.
Verpakking: 60 g

Ice Power Cold Gel
- overwint de pijn
Ice Power Cold Gel is de enige echte koudegel die snel en
doeltreffend pijn en ontstekingen verlicht. Ice Power
Cold Gel is een veilige koudebehandeling voor het
hele gezin en kan langdurig worden gebruikt. Ice
Power Cold Gel vermindert zwellingen, verlicht
spierspanningen en zorgt voor een sneller herstel van
blessures en bij overbelasting van de spieren. Het
product kan veilig worden gebruikt door kinderen,
zwangere vrouwen en ook tijdens de borstvoeding.
Breng de gel aan op de gewenste zones. Herhaal om
de 3-6 uur of naar behoefte.
Verpakkingen: 20 ml, 75 ml, 150 ml en 400 ml

Ice Power Roll
- handig in gebruik
Er is ook een kleurloze versie van de
Ice Power Cold Gel verkrijgbaar, in een
handige roll-onstick. Met deze stick
breng je het product gemakkelijk aan op
je nek of schouders. Ice Power Cold Gel trekt
snel in en is gemakkelijk aan te brengen, zonder dat je
de gel met je handen hoeft aan te raken.
Verpakking: 75 ml

Ice Power Cold Creme
- effectief, zacht voor de huid
Ice Power Cold Creme is een unieke, verkoelende
pijnstiller. Deze crème verlicht de pijn doeltreffend, is
huidvriendelijk en droogt de huid niet uit. Ice Power Cold
Creme is geschikt voor langdurig gebruik en kan
gebruikt worden voor bijvoorbeeld pijn in de nek en
schouders, om het spierherstel te versnellen en bij
overbelasting van de spieren. Het product is gemakkelijk
aan te brengen en maakt geen vlekken. Ice Power Cold
Crème bevat geen kleurstof.
Verpakking: 60 g

Ice Power Magnesium Cream
- bestrijdt krampen

Ice Power Kids
- verkoelende crème voor kids vanaf 2 jaar
Ice Power Kids is een pijnstillende, verkoelende crème en werd
speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren. Ice Power Kids is
veilig en bevat uiteraard ook geen geneesmiddelen. De crème is
zacht voor de huid. Hij ruikt bovendien lekker fris naar pepermunt!

Ice Power Magnesium Cream is dé ideale crème
om spierkrampen, spierpijn en spanning te
bestrijden. Door de effectieve en snelle opname
van magnesium via de huid zorgt deze crème
voor snelle verlichting en ontspanning.
De aanwezige menthol zorgt voor
een licht verkoelend effect,
wat dan weer de bloed
doorstroming bevordert.
Masseer de crème
zachtjes in de huid, deze
laat geen vlekken na.
Verpakking: 90 g

Verpakking: 60 g

Ice Power Sport Spray
- een handige koude behandeling,
voor, tijdens en na het sporten
Ice Power Sport Spray combineert het gebruiksgemak van
een spray met de langdurige effecten van een verkoelende
gel. Deze unieke koudebehandeling verlicht acute en
chronische musculoskeletale pijn en versnelt het spierherstel.
Ice Power Sport Spray biedt langdurige verlichting bij
sportblessures, verrekkingen, verstuikingen, builen en
blauwe plekken.
Verpakking: 125 ml

Ice Power Cold Spray
- eerste hulp, bij acute pijn

Magnesium is een belangrijk
mineraal! Studie toont goede
absorptie aan van Ice Power
Magnesium Cream
Magnesium is een belangrijk mineraal, dat van vitaal belang is
voor ongeveer 300 reacties in het lichaam. De Europese
Commissie heeft 10 gezondheidsclaims goedgekeurd voor
magnesium. Zo vermindert magnesium de vermoeidheid,
verbetert het de elektrolyten balans en verhoogt het de
normale spierfunctie.
Orale toediening van magnesium tabletten is de traditionele
manier om het magnesiumgehalte op peil te houden.
Magnesium tabletten veroorzaken echter soms neveneffecten,
zoals maagirritaties en absorptieproblemen.

Verpakking: 200 ml

Transdermale magnesium therapie, of magnesium absorptie
doorheen de huid, is de nieuwe manier om het magnesium
gehalte in het lichaam te verhogen. Aan de hand van metingen
van het magnesium niveau in het bloed werd de absorptie van
Ice Power Magnesium Cream vergeleken met de absorptie van
magnesium tabletten. De studie toont aan dat met het
regelmatig aanbrengen van de goed absorberende Ice Power
Magnesium Cream op de huid een vergelijkbaar magnesium
niveau bereikt wordt als bij een enkelvoudige dosis van
magnesium-citraat voedingssupplement.

Ice Power Cold Patches

Lees meer over de absorptie van magnesium doorheen de huid
in het boek ‘Transdermal Magnesium Therapy (Dr. Marc Sircus).

Ice Power Cold Spray verkoelt snel en doeltreffend.
Geschikt voor eerste hulp bij letsels aan weke delen,
zoals overbelasting, verrekkingen en spier
scheuringen. De spray heeft een onmiddellijk
verkoelend effect dat ongeveer 15 minuten aanhoudt.
De behandeling kan worden voortgezet met Ice
Power Cold Pack of Cold Gel. De spray is ook
geschikt als eerste hulp bij kleine brandwonden.

- voor snelle en effectieve pijnverlichting
Heel snel en gericht te gebruiken. Je kleeft de patch op
de plek waar het pijn doet, gedurende 6 uur behoudt hij
zijn verzachtende en verkoelende
werking. Door het feit dat de patch
het lichaam perfect omsluit en de
bovenzijde niet kleeft, kan je er
onmiddellijk een kledingstuk over
aantrekken.
Hoe te gebruiken: je knipt de patch
met een schaar op het gewenste
formaat. Het stuk dat je niet
gebruikt kan opnieuw in de
hersluitbare verpakking en gaat
niet dus verloren.
5 patches in een doos, elke patch
meet 8 op 12 cm.
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Magnesium citrate tablet single dose 150 mg 24 h
Magnesium sulphate cream 150 mg 7 days
Figuur 1: De magnesium citraat concentratie in het bloed 24 h na enkelvoudige dosis aan magnesium
tablet (n = 8-9) en magnesium sulfaat concentratie in bloed 7 dagen na aanbrengen van Ice Power
Magnesium Cream op de huid (n = 9).

Ice Power Instant Cold Pack

Ice Power Hot Warm Gel

- snel en doeltreffend bij ongevallen

- bij niet-inflammatoire pijnklachten

Het Ice Power Instant Cold Pack is
onmiddellijk gebruiksklaar. Handig bij
ongevallen om bloeduitstortingen te
voorkomen en pijn, ontstekingen en
zwellingen te verlichten. Naderhand kan de
behandeling worden voortgezet met Power
Cold Gel. Ice Power Instant Cold Pack is
eenvoudig aan te brengen (drukken,
schudden en klaar!) en koelt
gedurende 30 minuten. Druk op
het kompres om het vloeistofzakje
binnenin te breken en schud het
kompres heen en weer.

Ice Power Hot warmt langzaam op, ontspant de spieren en
verbetert de bloedsomloop. De gel is ontworpen om
verlichting te brengen bij perifere circulatiestoornissen, diverse
soorten pijnklachten en niet-inflammatoire
pijn en spierspanningen. Ice Power Hot
Warm Gel is een uitstekende voorbereiding
voor sporters en helpt overbelasting en
gescheurde spieren te voorkomen.

Verpakking: 24 x 14 cm.
Ook verkrijgbaar per stuk,
met hoes in textiel.

Verpakking: 75 ml

Ice Power Cold / Hot Pack
- herbruikbaar, voor koud en warm gebruik
Ice Power Cold / Hot Pack is een soepel gelkompres
van hoge kwaliteit. Gekoeld in de koelkast of in het
vriesvak geeft het kompres verlichting bij pijn,
ontstekingen en zwellingen. Je kunt het kompres ook
verwarmen in een bakje water of in een schaaltje water
in de magnetron, en gebruiken als warmtetherapie bij
pijnklachten die niet ontstekingsgerelateerd zijn.
Verpakking: 28 x 14 cm. Ook verkrijgbaar per stuk, met
een hoes in textiel.

Ice Power, veelzijdige troeven, snelle en langdurige werking
++Menthol en eucalyptusolie werken verkoelend en verlichten pijn en zwellingen.
++Chondroïtine is een natuurlijk bouwmateriaal van het kraakbeenweefsel.
Het werkt als een ‘smeermiddel’ op de gewrichtsoppervlakken.
++Glucosamine komt van nature voor in ons lichaam, met name in het bindweefsel.
Deze stof zorgt ervoor dat het kraakbeen van de gewrichten gezond blijft.
++MSM vermindert ontstekingen, spierspanning en pijn. MSM zorgt ervoor dat de spieren sneller
herstellen na overbelasting of verrekking.
++Magnesium is een belangrijk mineraal, het vermindert de vermoeidheid, verbetert de
elektrolyten balans en versterkt de normale spierfunctie.

Ice Power is geschikt voor iedereen ouder dan 2 jaar.
Het is een natuurlijk (niet-medisch) product, veilig en onbeperkt in de tijd te gebruiken.
Het is de enigste koudegel waarvan de werking klinisch is bewezen.
Ice Power bestrijdt snel en effectief pijn.
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Verdeel de Ice Power Hot Warm Gel over
het gewenste gebied en masseer het
product voorzichtig in de huid. De gel geeft
een warm gevoel in het behandelde gebied.
Het effect houdt aan tot een uur na
aanbrenging. Zweten, verblijf in de sauna of
warme kleding kunnen het verwarmende
effect nog versterken.

