Waarom F.I.T.?

F.I.T. balsem is een krachtige en actieve sportbalsem die door veel topsporters,
recreatieve sporters, maar ook veel niet-sporters/ouderen wordt gebruikt als middel
bij blessurepreventie én blessurebehandeling/overige (chronische) klachten!
Preventief verzorgt het een verbetering van de doorbloeding, pijnstillende werking, en versnelde afvoer van
afvalstoffen. Hierdoor heeft men minder tot geen last van verzuring.
Tevens is F.I.T. een ideaal spierherstel product om de spierfunctionaliteit gelijkelijk af te bouwen na een inspanning.
De massagebehandeling wordt uitgevoerd d.m.v. een combinatie met de F.I.T. balsem en F.I.T. Professional
Care massageolie te voor een dieptewerking.Dit resulteert als het ware in een gestapeld effect.
Veel producten zijn samengesteld uit ingrediënten met specifieke eigenschappen en/of functie. Vaak kunnen
door het mengen van -op zich werkzame stoffen- de resultaten door onderlinge reacties sterk verminderen of
zelfs teniet worden gedaan. Sommige ingrediënten ‘verdragen’ elkaar niet of minder goed, of storen elkaar in
functionaliteit waardoor het gewenste effect uitblijft. Het produceren van onze F.I.T. balsem is een langdurig
en uitgebalanceerd (en daardoor iets duurder) proces, dat dan wel zorgt voor een uitstekend werkend
product!
F.I.T. sportbalsem wordt zeer snel en geheel opgenomen door de huid en laat dus ook geen vettig laagje achter
of ‘film’ achter, F.I.T. wordt binnen 2 tot 4 minuten geheel opgenomen door de huid en is daar diepwerkend
ook actief.
In het F.I.T. product zijn ook geen pijnstillers opgenomen, omdat dit zeker bij actieve mensen zoals sporters
alleen maar nadelige effecten heeft. Als je gebruik maakt van pijnstillers in een spierbalsem, neem je a.h.w. de
pijnprikkel weg, waardoor mensen ongemerkt een blessure kunnen oplopen. Dit effect is identiek aan het
gebruik van producten met een sterk verwarmend karakter, zoals Red Hot, Tiger Balsem Hot e.d. Warmte en
pijnstillers maskeren het gevoel. De balsem heeft op zich een pijn dempend karakter.
Producten die sterk verwarmend werken (zoals Tiger balsem, Red Hot e.d.) onttrekken vaak bloed aan de
spieren en stuwen dit naar de oppervlakte, waardoor daar grote voelbare warmte (hitte) ontstaat. Gevaarlijk,
omdat je op dat moment alleen maar die oppervlakkige hitte voelt en niet voelt dat je bijvoorbeeld in een actie
ongemerkt een blessure oploopt. Je wilt juist in het gebied dat je behandelt een betere doorbloeding creëren
om de kans op blessures te verkleinen.
De zeer actieve ingrediënten in F.I.T resulteren in een direct merkbaar effect en leiden vaak tot verbluffende
resultaten bij mensen die excessief gebruik maken van hun spieren, maar ook bij veel niet sporters/ouderen die
kampen met spiermobiliteit problemen, of de bekende spierproblemen zoals lage rugpijn, pijn aan nek,
schouder, arm, benen etc.
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