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Intenzív aromaterápiás jégbalzsam és Fitness gél 

 
 

Mindkét készítmény alapja a Magyarországon egyedülálló „tibeti 
fitoterápia”, mint gyógyászati módszer és az aromaterápiás illóolajok 
egyidejű alkalmazása. 
A Jégbalzsam komplex összetételű. Eukaliptusz tartalma enyhíti a 
megfázásos tüneteket. A gél állagú készítményt ekkor a mellkasra kenve 
alkalmazzuk. A borsmenta illóolaj a hidegreceptorok izgatásával 
garantálja a tartós hűsítő hatást, továbbá gátolja az orr 
nyálkatermelését, virocid és bakterocid hatású. A levendula illóolajával 
együtt a rovarcsípések okozta viszketegséget és duzzanatokat is 
csökkenti. Szintén a levendula felel az enyhébb napégetés kezelésekor 
tapasztalható jótékony hatásért. A Jégbalzsam tartalmaz a bőrgyulladás 

gátló hatásáról ismert rozmaring illóolajat, valamint a helyi érzéstelenítéshez évszázadok óta 
használt szegfűszeg illóolajat is. 
A fenti komponenseken túl kámfor és mentol tartalma teszi még hatékonyabbá a készítmény 
használatát. Ajánlható fejfájás, migrén és más lokális fájdalmak csillapítására, reumás 
fájdalom, idegzsába kezelésére, borogatással együtt pedig rándulások gyógyítására is. 
Magas illóolaj tartalmuk miatt kerüljük a készítmény szembe, nyálkahártyára és nyílt sebbe 
jutását. 
 

HATÓANYAG KEDVEZŐ HATÁS 

Levendula illóolaj Enyhébb napégetés kezelése, hűsítő hatás 

Rozmaring illóolaj Bőrgyulladás gátló hatás 

Szegfűszeg illóolaj Helyi érzéstelenítő hatás 

Kámfor, menta Hatékonyság növelése 

Eukaliptusz illóolaj Enyhíti a megfázásos tüneteket 

Borsmenta illóolaj 
A hidegreceptorok izgatásával garantálja a tartós hűsítő 

hatást, gátolja az orr nyálkatermelését, virocid, 
bakterocid hatású 

Levendula illóolaj 
A rovarcsípések okozta viszketegséget és duzzanatokat 

csökkenti 
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A Fitness Gél izommerevséget oldó, fájdalomcsökkentő, átmelegítő 
hatású készítmény, melyet elsősorban sportolók, aktív fizikai mozgást 
végzők számára ajánlunk, korra és nemre tekintet nélkül. 
Rozmaring illóolaj tartalma gyulladáscsökkentő hatású, a nyugtató, 
feszültségoldó levendula illóolaj és a kapszaicin a hatékony fájdalom 
csökkentésért felel. A vízgőz desztillációval készült boróka kivonat 
tartalma virocid és méregtelenítő hatású, így a készítmény 
gyulladások kezelésére kitűnően alkalmas. A fájdalom csökkentő 
paprika kivonat javítja az alsó végtagok vérkeringését, gyógyírként 
szolgál ízületi fájdalmak, reuma, idegzsába kezelésekor, de 
gombásodás gátló is. 
A fitness Gél alkalmazható csigolyaközi és porckorong kopásból eredő 

fájdalmak csökkentésére, fejfájás és migrén, valamint övsömör utólagos kezelésére. 
Magas illóolaj tartalmuk miatt kerüljük a készítmény szembe, nyálkahártyára és nyílt sebbe 
jutását. 

 

Terméktapasztalat 

2002 március 30.-án regisztráltam a Family Businesshez. Elkezdtem kipróbálni, használni az 
összes terméket hisz az ember csak akkor válik hitelesé embertársai előtt ha tudja ajánlani a 
Termékeket. Abban az időben a Jégbalzsam, Fitness Gél voltak a sláger termékek. Nagyszerű 
összetétele van mivel illóolajakat is tartalmaz. Éppen ezért ismétlem mindig a két gélt 
(Jégbalzsam) összevegyítve alkalmazom. Masszírozni nagyszerű. Gyulladás csökkentő hatása 
van, fájdalomcsillapító és nagyon jó idegzsába eseten is. Éppen tegnap este becsípődött egy 
idegszál az 5-ik csigolyám közé. Többször bemasszírozva a mai nap már semmi fájdalmam 
nem volt. 

Rittner Erdész Hajnalka, Csíkszereda 

 

További terméktapasztalatokat olvashat a Family Business honlapján a termék mellett. 
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