WAT DOET F.I.T. VOOR U?
De naam F.I.T. staat voor Fast Injury Treatment, oftewel een snelle behandeling
van blessures.
F.I.T. is het beste product om snel en effectief blessures te verhelpen maar zéker ook
om deze te voorkomen. Het bestaat uit een unieke samenstelling van bestanddelen, welke
zijn ontwikkeld door medische specialisten na jarenlang onderzoeken en testen.
F.I.T. is alleen geschikt voor uitwendig gebruik en kan worden toegepast bij: Sportblessures,Preventie van
blessures,Snel herstel na sportinspanning,Artitis,Chronische pijn,Pijn aan onderrug, heup en nek,
Gewrichtspijn, schouderpijn,Spierpijn,Slijmbeursontsteking,Peesontsteking,Overbelaste spieren en
verstuikingen,Ischialgiepijn (been),Carpaal tunnel syndroom,Fibromyalgiepijnen, bij verkoudheid in
stoombad
PREVENTIEF (voorkomen is tenslotte nog altijd beter dan genezen)
Masseer F.I.T. op spieren of spiergroepen F.I.T. heeft bewezen dat bij toepassing op deze wijze het ontstaan
van blessures sterk afneemt, maar ook gedurende de activiteit de verzuring ‘vertraagt’, maar vaak ook volledig
elimineert.
Bij (sport)inspanning: altijd direct na de warming-up voorafgaand aan de sportinspanning, voor een betere
doorbloeding en activiteit van de spieren.De balsem is vervolgens direct actief in de spieren en zorgt voor een
optimale doorbloeding, versneld afvoeren van afvalstoffen en herstel van de spieren. Uw spieren zullen aan het
einde van de training of wedstrijd beter aanvoelen.
HERSTELLEND
Breng F.I.T. Sportbalsem aan direct na de (sport)inspanning (liefst na het douchen) op plekken waar u
doorgaans mogelijke spierklachten (pijntjes) verwacht na een intensieve inspanning. Door de toepassing van
F.I.T. wordt een betere doorbloeding gecreëerd en worden afvalstoffen snel afgevoerd. U bouwt de
spierfunctionaliteit geleidelijk af en u zult minder tot geen last hebben van spierpijn, stramme spieren en
pijnlijke gewrichten.
Wanneer u een acute blessure heeft opgelopen, masseer dan de pijnlijke plek 2 tot 4 maal per dag in met F.I.T.
Sportbalsem. Het herstel wordt hiermee bevorderd en de duur van de blessure substantieel verkort.
NIET TE GEBRUIKEN IN COMBINATIE BIJ REEDS INGEZETTE BEHANDELING MET
CORTICOSTERIODEN-CREME.
EIGENSCHAPPEN VAN F.I.T.
 Verbetert direct het celmetabolisme door de unieke samenstelling en balans van de verschillende
bestanddelen.
 Versnelt en vergroot het bloedvolume in het aangedane gebied waardoor het de afvoer van
afvalstoffen versterkt en een eventueel ontstane zwelling snel vermindert.
 De sportbalsem heeft een langdurige werking waardoor het herstellend effect nog eens sterk wordt
vergroot. Ideaal als herstelmiddel om te gebruiken na een intensieve inspanning of training.
 Wordt geheel opgenomen door de huid waardoor er ook geen plakkerig gevoel ontstaat, dit in
tegenstelling tot veel andere balsems en sluit ook de poriën niet af.
 Wordt o.a. verkocht aan sporters voor toepassing bij sportteams of individuele sporters, of thuis in
een behandelcyclus. De balsem wordt toegepast bij spierklachten en/of overbelasting van spieren. Ook
ouderen hebben veel baat bij het gebruik van de balsem, waarbij de balsem een pijn verlichtende
werking heeft en de spiermobiliteit wordt verbeterd. Ook de preventieve kracht van de balsem wordt
erg gewaardeerd. De kracht van FIT is te danken aan de unieke combinatie van natuurlijke
pijndempende en celmetabolisme verbeterende bestanddelen, dit in tegenstelling tot andere balsems
waarin vaak synthetische pijnstillers zijn verwerkt.
 Zeer zuinig in gebruik.

Kleine kinderen: Raadpleeg eerst een arts voor toepassing bij kinderen onder de 12 jaar.
Samenstelling: AQUA, GAULTHERIA PROCUMBENS, EUCALYPTUS GLOBULUS,
PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCERYL STEARATE, TURPENTINE, CETEARYL
ALCOHOL, MENTHOL, GLYCERIN, SODIUM CETEARYL SULFATE, DIMETHICONE,
CAMPHOR, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PHENOXYETHANOL, CI 19140, CI 42051,
LIMONENE, BENZYL ALCOHOL, BENZYL BENZOATE
Mogelijke bijwerkingen: Geen
Houdbaarheid: 3 jaar in de ongeopende verpakking. Na opening is F.I.T. Sportbalsem 1 jaar
houdbaar.

