
INFORM ĀCIJAS LAPI ŅA 

ARNIgel 
Gēls ar arniku ekstraktu un ēteriskajām eļļām 

Gēls aktīviem, sportiskiem dzīvniekiem 
LIETOŠANA 

Ār īgai lietošanai. 
Īpaši piemērots sasitumu un lielas slodzes rezultātā radīto patoloģiju gadījumos, tam piemīt 

saldējoša, sāpes samazinoša un uzsūkšanos stimulējoša iedarbība. Gēlu lieto neiralģijas, locītavu 
un muskuļu sāpju mazināšanai.  

Bez tam gēlu rekomendē lietot zirgiem pirms un pēc fiziskās slodzes, lai izvairītos no 
kaitīgo metabolītu izveidošanās audos, un tā rezultātā tiek samazināts traumu risks.    

Gēls ir piemērots zirgiem, taču to sekmīgi var lietot arī citiem dzīvniekiem (liellopiem, 
suņiem, kaķiem u.c.). 

ĪPAŠĪBAS 
Dzidrs, brūnganas krāsas gēls ar specifisku smaržu un dabīgām augu izcelsmes vielām, 

kuras satur daudz aktīvo komponentu. Tie ir labi saskaņoti savā starpā un palīdz organismam 
cīnīties ar nelabvēlīgiem ārējiem faktoriem. Nesatur mākslīgās krāsvielas un konservantus. 

Gēls ar arniku ekstraktu uzziests uz ādas (pateicoties mentolam, kamparam un piparmētru 
ēteriskai eļļai) sākumā dod vēsuma sajūtu. Tas ir ļoti svarīgi traumu un iekaisumu procesu 
sākuma stadijās. Vēlāk refleksīvi paplašinās asinsvadi un rodas siltuma sajūta, hiperēmija, 
muskuļi tiek atslābināti. Pateicoties arniku ekstraktam un eikaliptu ēteriskai eļļai, sāpes tiek 
maigi remdētas, iekaisuma procesi samazināti, bet vēlāk stimulējas audu reģenerācija.  
 

Gēla sastāvdaļu iedarbība 
Arniku ekstraktam piemīt sāpes remdējoša un pretiekaisuma iedarbība, tāpēc gēlus ar šādu 
ekstraktu rekomendē lietot pirms treniņiem vai pie sasitumiem, zilumiem un sapampumiem. 
Arniku ekstrakta iedarbību pastiprina kampars un piparmētru ēteriskā eļļa. 
Mentols – tā ir galvenā piparmētras (Mentha piperita) sastāvdaļa, kura nosaka auga ārstējošās 
īpašības. Mentols iedarbojas ļoti ātri. Pie tā pozitīvās iedarbības nevar pierast, tāpēc tā 
atvēsinošā iedarbība ir vienmēr jūtama. Mentols uzlabo citu gēla sastāvdaļu uzsūkšanos ādas 
dziļākajos slāņos. 
Kampars kairinot ādu paplašina asinsvadus, kas uzlabo asinsriti, tā rezultātā paātrinās 
vielmaiņa un vielmaiņas produktu uzsūkšanās, samazina nervu galu jutīgumu, aptur daudzu 
mikroorganismu vairošanos. Vispirms ādu atvēsina, vēlāk silda un novērš sāpes ādas virsmas 
nervu galos. Gēlu ar kamparu lieto lai samazinātu artrīta, reimatiskās un muskuļu sāpes. 
Mētru ēteriskajā eļļā esošie savienojumi samazina muskuļu spazmas un iedarbojas baktericīdi 
un atbaida kukaiņus. Piemērots pie reimatiskas izcelsmes iekaisumiem. Ar arniku ekstraktu 
pastiprina cits cita iedarbību. 
Eikaliptu ēteriskā eļļa iedarbojas pret iekaisumiem, sāpes samazinoši, atslābinoši un stimulē 
audu reģenerāciju. Tās iedarbību pastiprina piparmētru ēteriskā eļļa. Gēli ar šo ēterisko eļļu ir 
labi piemēroti pie reimatiskām vai neiralģiskām sāpēm, noguruma novēršanai.   

LIETOŠANA 
Gēls dzīvnieku kopšanai. Traumu gadījumos rekomendē ieziest 2 - 4 reizes dienā. Traumu 

riska samazināšanai ARNIgel masējot ieziest pirms un pēc fiziskās slodzes. 
Uzmanību! Sargāt no bērniem. Uzglabāt cieši aizvērtu, tumšā vietā, temperatūrā līdz 25°C. 
Izdalīšanās laiks no organisma netiek piemērots. Nelietot, ja ir alerģija pret kādu no sastāvdaļām.   

SASTĀVS 
Ūdens, izopropila alkohols, propilēnglikols, trietanolamīns, mentols, piparmētru ēteriskā eļļa, 
kampars, arniku ekstrakts, karbomērs, eikaliptu ēteriskā eļļa. 

IEPAKOJUMS:  180 g, 450 g, 900 g, 2 kg. 
IETEICAMS L ĪDZ:  2 gadi no izgatavošanas datuma.  
 
RAŽOTĀJS 
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