
Professional 
muscle care
It never gets easier, you just get better



Warming-up

Met Sportsbalm verwarmende spiergel 
en -balsem bereid je je spieren voor op 
stevige inspanning. De producten uit 
onze Warming Series helpen de spieren 
goed warm en doorbloed te maken als 
het buiten fris of ronduit koud is. Op deze 
manier beschermen de balsems en gel 
tegen spier- en gewrichtspijn en kun je 
optimaal presteren.

Specs
• Verwarmt de spieren
• Voor het sporten aanbrengen
• 3 verschillende warmte gradaties 
• Bio-plastic verpakking

Spier- en 
huidverzorging 
voor sporters
De beste sportprestaties 

behaal je met de beste 

producten: de juiste 

verwarmende zalf voor spieren 

en pezen ter voorbereiding, 

een goede spierbalsem tijdens 

het sporten, beschermende 

huidverzorging voor sporters, 

én een intensieve crème 

tegen spier- en gewrichtspijn 

als nabehandeling. Met 

de spierverzorgings- en 

huidverzorgingsproducten 

van Sportsbalm bescherm 

je je spieren en huid tegen 

overbelasting en behaal je 

maximale sportprestaties. 

Ervaar zelf het verschil!



Anti-schuurplekken

Sportsbalm Care producten vormen een 
onmisbare huidverzorging voor sporters. 
De combinatie van beweging, zweet, 
en kleding die over je huid schuift zorgt 
immers vroeg of laat voor huidirritatie die 
je plezier én je prestaties op gebied van 
sport in de weg staat. Probeer onze Care 
huidverzorgingsproducten en ervaar hun 
ademende, verzorgende bescherming.

Specs
•  Beschermt de huid tegen  
 schuurplekken en irritaties
• Voor het sporten aanbrengen
• Keuze tussen een balsem of creme
• Bio-plastic verpakking



Spierherstel

Na het sporten zorg je voor een 
spoedig herstel van je spieren door 
middel van onze spierpijn gel en crème 
voor spier- en gewrichtspijn. Onze 
herstellende producten uit de Recovery 
Series ondersteunen het herstel van 
beschadigd spierweefsel na zware 
inspanning. De spierontspannende gel 
dringt diep door in het weefsel, ook in 
zones met een slechte doorbloeding.

Specs
•  Voor optimaal spierherstel
• Na het sporten aanbrengen
• Voor elk herstel: verfrissend, 
 verkoelend en verwarmend
• Bio-plastic verpakking



Performance

Sportsbalm Performance Series is de 
optimale spierverzorging tijdens het 
sporten op warme dagen. De fijne 
verzorgende spier olie dringt diep in 
je spierweefsel door. Daar zorgen de 
werkzame stoffen voor een optimale 
bloed- en zuurstofcirculatie en een betere 
afvoer van afvalstoffen. Zo verklein je de 
kans op verzuring, stijfheid en spierpijn!

Specs
• Voor de beste sportprestatie tijdens  
 warme temperaturen
• Voor het sporten aanbrengen
• Neutrale olie of met bronzend effect
• Bio-plastic verpakking



The Performance Hub
Rudolf Dieselstraat 15

7442DR Nijverdal
Nederland

+31 (0)548 621 103
info@sportsbalm.com

www.sportsbalm.com

De voordelen van  
Sportsbalm

Alle Sportsbalm spier- en 
huidverzorgingsproducten zijn speciaal 
ontworpen voor de specifieke wensen 
van sporters:

• Presteren: door het verwarmen van  
 de spieren en het op gang  
 brengen van de circulatie processen
• Herstellen: door het bevorderen van  
 de doorbloeding en het versterken  
 van de vaatwanden
• Verzorgen: door de huid te  
 beschermen en de poriën te laten  
 ademen


