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Ice Power – 5 voordelen van koude therapie

Pijnverlichting
zonder 

bijwerkingen

 + Verlicht pijn
 +

 + Vermindert spierspanning
Vermindert zwellingen en ontstekingen

 + Versnelt het herstel van blessures
 + Versnelt het herstel van spierspanning
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en 
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Tennis-
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Kies de juiste Ice Power

*Voor Eerste Hulp **Voor preventie           *** Voor langdurige pijn
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Ice Power Arthro Creme 

Ice Power Arthro Creme is een unieke koude 
crème voor de behandeling van pijnlijke en 
gezwollen gewrichten. Uitstekend om pijn 
te verlichten, vooral in kleine gewrichten. 
De crème absorbeert goed en laat de huid 
niet plakkerig achter. Het verkoelende effect 
wordt bereikt door menthol en eucalyptusolie 
en versterkt door chondroïtine, glucosamine 
en MSM.

   
 

- bewezen effect voor gewrichtspijn*.

Medzorg Nederland BV

Satellietbaan 14-B

2181 MH  Hillegom

Tel. 0252 – 536200

Klinisch 

bewezen*

*Airaksinen et al. 2014. The Effects of Topcal Cold Gel 
Formulate for Hand Osteoarthritis.

Veel mensen hebben een gebrek aan 
magnesium. Ice Power Magnesium In Strong 
is ontwikkeld voor de behoefte aan magnesium 
zonder bijwerkingen. Het bevat magnesium 
in een goed absorberende sulfaatvorm en 
menthol voor een licht verkoelend effect. 
Ice Power Magnesium In Strong Cream 
verlicht spierkrampen en spierspanning. 
Lichte emulsie crème. 
Absorbeert goed en snel.  

Ice Power Magnesium In Strong 
- voor het welzijn van spieren

Voor effectieve en 

veilige pijnverlichting! 

* Efficacy of Cold Gel for Soft Tissues Injuries, A Prospective Randomized Double-Binded Trial. 
   Airasinen et al. The American Journal of Sports Medicine. Vol. 31 No. 5



Ice Power Cold Gel – for fast pain relief 

Veilige en langdurige pijnverlichting
De originele Finse Ice Power Cold Gel verlicht pijn, zwelling 
en ontsteking snel en effectief.

20 ml, 75 ml, 150 ml tubes en 400 ml dispenser met pomp

Gebruik Ice Power Cold Gel voor:

 + Spierpijn en spierspanning

 + Nek-, schouder- 
en rugpijn

 

 + Voor herstel

 + Behandeling van blessures

Gebruik 

koude therapie 

voor 

pijnverlichting

Ice Power 

Cold Gel - 

Klinisch 

bewezen

Het is ook klinisch bewezen dat 
Ice Power Cold Gel pijn vermindert 
en het herstel bevordert, b.v. bij zachte 
weefsel blessures*. Het fysieke effect 
van menthol is langer dan bij 
traditionele koude therapie en 
daarom is pijnverlichting effectiever.

Ice Power
Cold Gel Roller 
- makkelijk in gebruik!
Met kleurloze Ice Power 
Cold Gel Roller is het gemakkelijk 
om de gel te verspreiden zonder de handen aan 
te raken. Handig en aangenaam voor bijv. kinderen, 
op kantoor en tijdens reizen.

75 ml roller

Bij acute pijn verspreidt u een zichtbare hoeveelheid 
Ice Power Cold Gel op het pijngebied met tussenpozen 
van 3 - 6 uur. In andere gevallen wanneer nodig. Bij hevige 
pijnen en acuut letsel wordt aangeraden Ice Power Cold Gel 
afwisselend te gebruiken met Ice power Hot/Cold Pack.

 

Ice Power PLUS Cold Gel 
- voor langdurige pijn
Ice Power Plus Cold Gel is geschikt voor 
langdurige pijn, bijvoorbeeld rugpijn. 
Het is ook een uitstekende behandeling 
voor het herstel van spierinspanning. 
Het koeleffect van Ice Power Plus Cold 
Gel wordt versterkt door MSM 
(methylsulfonylmetaan).

 

100 ml en 200 ml tubes

 
 

*Efficacy of Cold Gel for Soft Tissues Injuries, A Prospective Randomized Double-Binded Trial. 
  Airasinen et al. The American Journal of Sports Medicine. Vol. 31 No. 5

Ice Power Cold Crème 
- Ice Power in crème!
Ice Power Cold Crème is een unieke verkoelende 
pijnstiller in de vorm van crème, die pijn zeer 
effectief verlicht. Vanwege de crème vorm is 
Ice Power Cold Creme huidvriendelijk, maar 
tegelijkertijd effectief. Het verspreidt zich en 
absorbeert gemakkelijk, vlekt niet!

60 gr tube

Ice Power Sport Spray  

- gemakkelijke koude gel spray

- effectieve en gemakkelijke pijnverlichting!

Ice Power Sport Spray is een unieke koude gelspray die 
het handige gebruik van een spray combineert met de 
langdurige effecten van een verkoelende gel. Kan ook 
worden gebruikt bij elastische koude kompressen.

125 ml flacon

Ice Power Hot / Cold Pack 
- veelzijdig, herbruikbaar en duurzaam

- effectieve koude therapie voor 

acute blessures

Ice Power Hot / Cold Pack kan worden afgekoeld 
om pijn te verlichten, zwelling te verminderen 
en blauwe plekken te voorkomen. 
Gebruik Ice Power Cold Gel om 
het koeleffect te verlengen. 
De pack kan ook worden 
opgewarmd om niet-
ontstoken spierpijn te 
behandelen.

Ice Power Cold Spray biedt snelle en effectieve 
eerste hulp bij blessures, zoals verrekkingen, 
verstuikingen en breuken. De behandeling moet 
worden voortgezet met Ice Power Hot/Cold Pack of 
Ice Power Cold Gel.
Nieuw: 1800 draaibaar – spuitbus werkt ook op zijn kop!

afm. 29 x 12 cm

Ice Power 
Instant Cold Pack
- direct klaar voor gebruik!
Ice Power Instant Cold Pack is een noodzakelijke eerste 
hulpbehandeling die voor alle letsels kan worden 
gebruikt. De Cold Pack wordt gebruikt om 
zwelling te verminderen, bloedingen te 
voorkomen en om pijn en 
ontstekingen te verlichten. 
De koude behandeling moet 
worden voortgezet met Ice 
Power Cold Gel om het koeleffect 
te verlengen.

afm. 14 x 24 cm

Ice Power Hot Gel 
- opwarmen en ontspannen
Ice Power Hot Gel warmt op en ontspant de spieren 
en verbetert de bloedsomloop. De Hot Gel is een 
goede manier om spieren op te warmen voor de 
training en om niet-ontstoken spierpijn en 
spanningen te behandelen.

75 ml tube

Ice Power Cold Spray 

200 ml spuitbus

Ice Power Kids  

- voor kinderen
Ice Power Kids is een pijnstillende koude crème 
speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren. 
Het is een veilige, medicijnvrije crème voor 
pijnverlichting die zacht is voor de huid en 
een frisse pepermuntgeur heeft.

60 gr tube

Ice Power Cooling Patch

Ice Power verkoelende pleisters vermindert pijn in het zachte 
weefsel en vermindert spierspanning snel. Het effect duurt 
maximaal 6 uur! De pleisters hechten goed op een schone en 
droge huid. Het welbekende Ice Power koelingseffect van de 
pleisters wordt bereikt door menthol.

verpakking 5 pleisters (afm. 8 x 12 cm)
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Waarom koude therapie?
Koude therapie is een veel gebruikte behandeling bij eerste hulp, 
maar het is ook een uitstekende behandeling voor plaatselijke 
pijnverlichting. Het effect van kou bevordert de bloedsomloop, 
vermindert ontstekingen en voorkomt zwelling in zachte weefsels. 
Kou vermindert ook het gevoel van pijn door de geleidingssnelheid 
van de zenuw te vertragen, waardoor de omliggende spieren 
kunnen ontspannen.

Koude therapie is een veilige manier om pijn te verlichten. Het is 
geschikt voor het hele gezin. Ook groeipijn van kinderen kan veilig 
en zonder medicatie worden behandeld met koude therapie.

Pijnverlichting zonder bijwerkingen

Dezelfde voordelen van de traditionele koude therapie kan eenvoudig 
en gemakkelijk worden bereikt door het gebruik van menthol. De 
onderzoeken met Ice Power Cold Gel tonen aan dat de menthol in 
Ice Power Cold Gel de huidtemperatuur ongeveer 50 C verlaagt.

Het effect van koude therapie is klinisch bewezen


