
LRS Spiergelei
nr. 215

zelfzorgsupplement

gelei, inhoud 150 ml netto

Lees voor het gebruik de gebruiksinfo.

Toepassingen
LRS Spiergelei bevat een aantal kruidenextracten 
waarvan Harpagophytum, Salix en Arnica bijdragen 
tot het behoud van soepele spieren. De Spiergelei 
kan op de gewenste plekken van de huid worden 
aangebracht en licht worden ingemasseerd.

LRS Spiergelei contient un nombre d’extraits d’herbes 
dont l’Harpagophytum, le Salix et l’Arnica contribuent 
au maintien de la souplesse musculaire. La gelée pour 
les muscles peut être appliquée sur les parties souhaitées  
de la peau et être légèrement massée.

Ingrediënten
Aqua, Harpagophytum Procumbens Root Extract 
(Duivelsklauw), Salix Alba Cortex Extract* (Wilgenbast), 
Aesculus hippocastanum Leaf extract* 
(Paardenkastanje), Rhus toxicodendron Leaf Extract 
(Gifsumak), Alcohol, Fragrance Natural (Parfum), 
Arnica Montana Flower Extract* (Valkruid), Achillea 
Millefolium Leaf Extract* (Duizendblad), Arnica 
Montana Flores Flower (Macerate) Extract (Valkruid), 
Polyglyceryl-10 Laurate, Xanthan Gum, Macadamia 
Ternifolia Nut Oil* (Macadamia olie), Carrageenan, 
Menthol, Camphor, Daucus Carota Extract, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Salicylic Acid, Phytic 
Acid, Lactic Acid, Citric Acid.
* = uit biologische teelt, organic.

Dosering en gebruik
De gelei minimaal 2 à 3 maal daags op de gewenste 
plekken van de huid aanbrengen en licht inmasseren. 
De gelei wordt goed door de huid opgenomen. 
Eventuele resten kunnen met water verwijderd worden.

Appliquer la gelée sur les parties souhaitées de la peau  
2 à 3 fois par jour au minimum et masser la légèrement. 
La gelée est bien absorbée par la peau. On peut éliminer 
les restes avec de l’eau. 

Waarschuwing
Niet gebruiken bij bestaande overgevoeligheid van 
één van de bestanddelen van de gelei. Niet op open 
wonden aanbrengen.

Ne pas utiliser en cas de sensibilisation d’un des 
principes de la gelée. Ne pas appliquer sur des plaies 
ouvertes.

Bewaring en houdbaarheid
Bewaar na het gebruik dit product donker, goed 
gesloten op kamertemperatuur en altijd buiten het 
bereik van kinderen! Vermijd bij het bewaren de 
invloed van direct zonlicht.
Na opening is LRS Spiergelei minimaal 12 maanden 
houdbaar. 

LRS Spiergelei is een product van  
Bloem Health Products B.V.,  
Postbus 225, 9670 AE Winschoten, Nederland.

Raadpleeg bij vragen over dit preparaat uw apotheker 
of drogist, of stuur een mail naar: info@bloeminfo.nl 
Voor meer informatie: www.lrsspiergelei.nl
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