
СПОРТИВНА ЗАМОРОЗКА COLD SPRAY 400 МЛ 

КОНЦЕНТРАЦІЯ НА РЕЗУЛЬТАТІ, А НЕ НА БОЛЬОВИХ ВІДЧУТТЯХ! 

СПОРТИВНА ЗАМОРОЗКА COLD SPRAY  
400 мл 

 

 перша допомога при ушкодженні 
м'яких тканин (забитті та ударах); 

 при розтягненні м'язів та зв'язок; 

 для полегшення болю при 
хронічних захворюваннях суглобів; 

 як супутнє лікування при 
кінезіотерапії; 

 при сонячних опіках. 

  

 

Спортивна заморозка Cold Spray 400 мл. Охолоджуючий спрей миттєво знеболює, 

зменшує набряк, перешкоджає утворенню гематом, значно знижує ступінь запального 

процесу. Діє тривалий час. 

 

Застосовується для надання першої допомоги та знеболювання при забиттях, ударах, 

розтягненнях чи розривах зв'язок. Полегшує гострі та хронічні болі при захворюваннях 

опорно-рухового апарату. 

 

Спортивна заморозка Cold Spray 400 мл. не обпікає шкіру, не викликає побічних ефектів, 

не викликає больових чи неприємних відчуттів по закінченні дії. 

 

Спортивна заморозка є одним з найдоступніших та універсальних засобів першої 

допомоги при травмах. Холодотерапія широко використовується спортсменами та 

лікарями у сфері спортивної медицини, а також у побуті при різних травмах. Зокрема, 

спортивна заморозка може розглядатися як частина популярного в усьому світі методу 

надання екстреної медичної допомоги при травмах (забиттях, розтягненнях). 

 

Охолоджуючий спрей з холодоагентом (холодоагент спрей) Cold Spray миттєво та 

ефективно охолоджує травмовану ділянку. Холод забезпечує втамування болю та 

зменшення запалення шляхом різкого скорочення кровотоку у місці пошкодження. 

 

Спортивна заморозка наноситься на шкіру шляхом розпилення на пошкоджену ділянку 

протягом 1 - 3 секунд з відстані близько 15 см до появи на шкірі білого нальоту.  

 

Важливо: розпилення допустиме тільки на непошкодженій та здоровій шкірі. 

 

Завдяки вмісту охолоджуючої рідини, спрей Cold Spray має приємний освіжаючий аромат.  



Спортивна заморозка застосовується:  

 у спорті (заморозка для спортсменів) для зменшення набряклості при різних 

травмах (забитті, розтягненні зв'язок та м'язів, вивихах) викликаних падінням або 

ударом;  

 у побуті - для зняття набряку, запалення, болю;  

 при проведенні епіляції;  

 при укусах комах; 

 в інших випадках. 

 

Спорт, як професійний, так і аматорський, тісно пов'язаний з травмами та забиттями. При 

цьому дуже важливо своєчасне швидке надання першої допомоги. У таких випадках не 

обійтися без охолоджуючого спрею Cold Spray. Своєчасне застосування охолоджуючого 

спрею допомагає сконцентруватися на результаті, а не на больових відчуттях. Спортивна 

заморозка швидко наноситься, ефективно знижує біль, набряки та ідеально підходить для 

швидкого знеболення та надання першої допомоги у польових умовах до прибуття лікаря. 

 

Спортивна заморозка також знаходить своє застосування у побуті. З Cold Spray навіть таку 

малоприємну процедуру, як епіляція, можна зробити менш болючою. Достатньо лише 

нанести невелику кількість спортивної заморозки на шкіру перед початком процедури. 

 

Спортивна заморозка також ефективна при укусах комах. Спрей знімає подразнення, 

свербіж та заспокоює шкіру після укусу. Cold Spray полегшує неприємні відчуття, зменшує 

запалення та забезпечує тривалу дію, приємно охолоджуючи шкіру. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Струснути балончик та розпилити на пошкоджену ділянку круговими рухами на відстані 10 

см від тіла. Наносити не довше 2-3 секунд. 

 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 

Тримати на відстані від гарячих та вогненебезпечних речовини. Не палити. Тримати подалі 

від дітей. Не використовувати не за призначенням. Не використовувати тривалий період 

часу. Не проколювати та не спалювати балончик після використання. Не розпилювати на 

відкритий вогонь або вогненебезпечні речовини. 

 

Зберігати у добре провітреному приміщенні у прохолодному сухому місці при температурі 

не вище 25 °C. Тримати подалі від сонячних променів. 

 
СКЛАД 
 
Бутан, ізобутан, пропан, метилаля, віддушка, лімонел. 


