
Det er ikke kun bedre,
det er perfekt.™
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Der er 86.400
dyrebare sekunder på en dag.

Hvorfor spilde tiden 
med smerter?™

Brug
mellem klinikbesøg for at

lindre smerter i:
o Ryg, skuldre og nakke

o Muskelforstrækninger,
forstuvninger, kramper, 
muskelømhed og muskelkramper

o Smerter i fødder, hæle og ankler,
benkramper, nervesmerter,
diabetisk neuropati og hælsporer

o Gigt, slimsække og
senebetændelse 

o Smerter i albuer, håndled,
hofter, knæ og ankelled
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&                    HEAT
Forhandler:

Distributør:

www.chiroform.dk
86613611

er fremstillet i USA
© 2015 AHC Ventures 

954-978-9290
www.cryoderm.com

MADE IN THE U.S.A.

SPRAY, GELÉ & ROLL-ON

Naturlige ingredienser
MSM, arnica, boswellia, eukalyptus,

ILEX, menthol, pebermynteolie

Smertelindrende
Køleterapi

Besøg os på Facebook.com/cryoderm Også på
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er et fremragende
supplement til:

• Kiropraktik

• Fysioterapi

• Fodterapi 

• Massageterapi

• Rehabiliteringsøvelser 

• Brug efter sportsudøvelse og træning

• Alle situationer, hvor 
bløddelslæsioner, ledsmerter,
neurologiske smerter og neuropati
forekommer

• Forbedret ultralyd Fordel på
behandlingsområdet, og påfør
derefter gelèn på området og udfør
behandlingen som sædvanligt

indeholder æteriske olier
og naturlige planteekstrakter

*ARNICA: Forskningsundersøgelser ved University Of
California San Francisco Medical Center har vist, at udvortes
brug af Arnica kan være et effektivt middel til at mindske blå
mærker, hævelser, væskeansamling, blodansamling og
læsioner.   
*BOSWELLIA: Har anti-inflammatoriske og
gigtbekæmpende egenskaber i akutte og  kroniske
inflammationsmodeller. Boswellia mindsker hævelser, øger
mobiliteten og lindrer derved effektivt smerter. 
*EUKALYPTUS: Har smertestillende, varmende og
antibakterielle egenskaber.   
*ILEX: Mindsker smerter og hævelser og løsner stive led.
*MENTHOL: Anvendes klinisk som et anti-inflammatorisk og
smertestillende middel. Menthol giver en kølig fornemmelse
på huden ved at aktivere perifere kuldereceptorer. 
*MSM: Er et naturligt forekommende og vigtigt næringsstof,
som findes i sundt væv og sunde led. Undersøgelser ved
University of Oregon Medical School har vist, at MSM har en
bred vifte af farmakologiske virkninger, herunder anti-
inflammation og lokal smertelindring.” Når MSM påføres giver
det en kølende fornemmelse på huden. 
*PEBERMYNTEOLIE: Har bedøvende egenskaber og er
ligeledes en vaskulær og lymfatisk stimulans. Pebermynte
giver en brændende-kold fornemmelse.  
*RENSET VAND: Er behandlet ved omvendt osmose for at
sikre, at det er frit for kemikalier. 
*SD ALKOHOL 39-C: Helt naturlig, destilleret kornsprit.
Kun til udvortes brug.
Se flaskens etiket for fuldstændige oplysninger om brug, advarsler og anvisninger.

MODERNE VIDENSKAB / NATURENS VISDOM ©

bryder cyklussen af smerter og kramper 

: VIDEREUDVIKLING AF VIDENSKABEN BAG SMERTEBEHANDLING™

Før Efter brug

Ophobning af
metaboliske
affaldsstoffer

Ufrivillige
muskelsammen-

trækninger

Mindsket
blodgennem-

strømning
(iskæmi)

Smerte

Metaboliske affaldsstoffer
fjernes ved at stimulere de
vaskulære og lymfatiske

systemer

Lindring af
muskelkramper

Øget
blodgennemstrømning

(afhjælper iskæmisk tilstand)

STOPPER
SMERTE
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