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Λόγω της μοναδικής του σύνθεσης και του τρόπου δράσης του, ανακουφίζει αποτελεσματικά πόνους μυών και 
αρθρώσεων βασιζόμενο στις ευεργετικές ιδιότητες της Κρυοθεραπείας η οποία είναι γνωστή και ως 
«Η ψυχρή μέθοδος» . 
Σύμφωνα με έρευνα* που πραγματοποιήθηκε το 2010 στις Η.Π.Α το προϊόν αποτελεί το νούμερο 1 τοπικό αναλγητικό 
που συστήνουν οι ειδικοί. Η δράση του έχει αποδειχθεί σε μία σειρά κλινικών μελετών με αποτέλεσμα να το 
εμπιστεύονται και να το συνιστούν ορθοπεδικοί, ρευματολόγοι, φυσίατροι, φυσικοθεραπευτές & χειροπράκτες σε όλο 
τον κόσμο. 

*Ref:2010 Market Study by the Allegheny Marketing Group – USA 

Κρυοθεραπεία 
Ανακουφίζει πόνους μυών & αρθρώσεων μέσω . Η κρυοθεραπεία αποτελεί μια γνωστή και δημοφιλή μέθοδο 
ανακούφισης των πόνων. Δια της μεθόδου αυτής ενεργοποιούνται οι TRPM8 υποδοχείς, γνωστοί και ως υποδοχείς του 
κρύου. Οι υποδοχείς αυτοί είναι πρωτεϊνες που υπάρχουν στις νευρικές ίνες που διατρέχουν το δέρμα και άλλες 
περιοχές του σώματος. Όταν αυτοί οι υποδοχείς ενεργοποιούνται έχουν ως αποτέλεσμα : 

• Την ανακούφιση από τους πόνους 
• Την δημιουργία αίσθησης ψύχους στο δέρμα λόγω μείωσης της θερμοκρασίας και της ροής του αίματος στην 

περιοχή που εφαρμόζεται. 
Το πιο διαδεδομένο μέσο Κρυοθεραπείας είναι ο πάγος. Το Blue Gel 23 ουσιαστικά δρα όπως ο πάγος, χωρίς όμως να 
παρουσιάζει τα δυσάρεστα αποτελέσματά του όπως μούδιασμα, δυσκαμψία, ερεθισμό δέρματος, κίνδυνο 
κρυοπαγήματος και δεν απαιτεί ακινησία. 

Θεωρία της πύλης εισόδου του πόνου 
Η «θεωρία της πύλης εισόδου του πόνου» αποτελεί τη σημαντικότερη έρευνα του 20ου αιώνα στη νευροφυσιολογία 
του πόνου. Προτάθηκε το 1965 από τους Melzack & Wall* οι οποίοι υπέθεσαν ότι το επώδυνο ερέθισμα για να φθάσει 
στον εγκέφαλο πρέπει να περάσει από μία «πύλη». Η «πύλη» αυτή βρίσκεται στο νωτιαίο μυελό. Το Blue Gel 23 
περιέχει μινθόλη η οποία θεωρείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση αυτών των μηχανισμών τους 
σώματος που είναι υπεύθυνοι για το κλείσιμο της «πύλης» εισόδου στα επώδυνα ερεθίσματα με αποτέλεσμα το 
μπλοκάρισμα της μετάδοσης του ερεθίσματος του πόνου στον εγκέφαλο. 
Το Blue Gel 23 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανακούφιση των πόνων μυών & αρθρώσεων από: 
Πόνο DOMS (Delayed - Onset - Muscle - Soreness), Μυαλγίες 
Τον πόνο στις αρθρώσεις, μέσης, πλάτης, ώμου, αυχένα, γόνατος, ισχίου, αγκώνα & αστράγαλου. 
Πόνους αρθρίτιδας & τενοντίτιδας 
Πόνους από τραυματισμούς κατά τη διάρκεια σπορ και άθλησης 
Επώδυνους μύες & συνδέσμους 
Επιπλέον ανακουφίζει πόνο από θλάση, διάστρεμμα, τράβηγμα, κάκωση. 
Ιδανικό μετά την έντονη άθληση – άσκηση 
 
Ενήλικες και παιδιά άνω των 2 ετών: Εφαρμόζουμε το Blue Gel 23 στην πάσχουσα περιοχή το πολύ 3-4 φορές την 
ημέρα. Παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών: Είναι απαραίτητη η συμβουλή γιατρού πριν τη χρήση των προϊόντων Blue Gel 
23. 
Βασικές οδηγίες χρήσης και προφυλάξεις σχετικά με τα προϊόντα αντιμετώπισης πόνου Blue Gel 23: 

• Ιδανικό για χρήση πριν & μετά από άσκηση και πριν τον ύπνο. 
• Να μην χρησιμοποιείται σε πληγές, κατεστραμμένο δέρμα, μαζί με άλλες αλοιφές, gel (π.χ. υπέρηχων), κρέμες, 

sprays, υγρά εντριβής. 
• Να διατηρείται μακριά από υπερβολική θερμότητα ή φλόγα. Να μην χρησιμοποιείται μαζί με θερμικές πηγές ή 

συσκευές. 
• Να μην χρησιμοποιείται μαζί με θερμικές γάζες και έμπλαστρα. 
• Να μην χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ηλιακού εγκαύματος ή σε περιπτώσεις εγκαύματος από σάουνα. 
• Να μην γίνεται επίδεση. 
• Συνιστάται το πλύσιμο των χεριών μετά από κάθε επάλειψη. 
• Δεν περιέχει καψαϊκίνη. 
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Τα οφέλη και οι θεραπευτικές ιδιότητες της Tοπικής Kρυοθεραπείας: 
Ανακούφιση από πόνους  
Μείωση της φλεγμονής 
Μείωση μυικής έντασης & χαλάρωση των μυών 
Μείωση οιδήματος 
Ανάπλαση των ιστών  
Γρήγορη αποθεραπεία & επαναφορά από τραυματισμούς 
Τοπική υπεραιμία  
Αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων & εγκαυμάτων χωρίς φλεγμονές και σημάδια 
Αυξημένη παραγωγή ορμονών  
Γρήγορη αποκατάσταση & μυική ενδυνάμωση 
 
Ο ευαίσθητος στο κρύο και τη μενθόλη υποδοχέας TRPM8 ανήκει στην ομάδα των θερμοϋποδοχέων που επηρεάζουν 
την αίσθηση του πόνου και τη διαβίβαση των σημάτων πόνου. Η μενθόλη μειώνει τη θερμοκρασία του δέρματος, με 
αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του υποδοχέα TRPM8. Οι υποδοχείς TRPM8 αποτελούν το 15% του συνόλου των 
ευαίσθητων στον πόνο υποδοχέων. 
 
Πληροφορίες σχετικά με τον πόνο και τη θερμοκρασία διαβιβάζονται στο κεντρικό νευρικό σύστημα, τη σπονδυλική 
στήλη και τον εγκέφαλο μέσω μικρών νευρικών ινών. Για παράδειγμα, μια βλάβη στον ιστό διεγείρει τους 
αλγοϋποδοχείς που στέλνουν σήματα μέσα από περιφερικά νεύρα που περνούν από τη σπονδυλική στήλη και 
φτάνουν στον εγκέφαλο. 
Το Blue Gel 23 μειώνει τη θερμοκρασία του δέρματος, γεγονός που ενεργοποιεί τους θερμοϋποδοχείς (υποδοχείς 
TRPM8) ώστε να διαβιβάσουν την αίσθηση του κρύου μέσω των ίδιων νευρικών ινών που χρησιμοποιούν οι 
αλγοϋποδοχείς για τη διαβίβαση των σημάτων του πόνου. Μετά την επεξεργασία των πληροφοριών που 
μεταφέρθηκαν από τους νευρώνες στη σπονδυλική στήλη και στον εγκέφαλο, ο πόνος γίνεται πιο ελεγχόμενος. 
 
Έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, Αμερικανοί ερευνητές ταυτοποίησαν την πρωτεΐνη που επιτρέπει στο δέρμα να 
αντιλαμβάνεται το ψύχος. Γενετικά τροποποιημένα ποντίκια από τα οποία απουσιάζει ο υποδοχέας δεν 
αντιλαμβάνονται πότε κάνει κρύο. 
 
Ο υποδοχέας που αντιλαμβάνεται το θερμό ήταν γνωστός εδώ και χρόνια, ωστόσο ο μηχανισμός που δίνει την 
αίσθηση του κρύου παρέμενε μέχρι σήμερα αδιευκρίνιστος. 
 
Η νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι το ψύχος γίνεται αντιληπτό μέσω της πρωτεΐνης TRPM8, η οποία υπάρχει στις νευρικές 
ίνες που διατρέχουν το δέρμα και άλλες περιοχές του σώματος. Η TRPM8 ανήκει στην ίδια οικογένεια πρωτεΐνών με 
τον υποδοχέα που αντιλαμβάνεται το θερμό. 
 
Οι υποδοχείς αυτοί βρίσκονται στην εξωτερική μεμβράνη των νευρικών κυττάρων. Όταν ενεργοποιηθούν από τη 
μεταβολή της θερμοκρασίας, σχηματίζουν κανάλια στην μεμβράνη μέσα από την οποία εισέρχονται στα κύτταρα 
θετικά φορτισμένα ιόντα, όπως τα ιόντα ασβεστίου. Η είσοδος των ιόντων προκαλεί τη δημιουργία ηλεκτρικού 
σήματος που ταξιδεύει από το δέρμα στον εγκέφαλο. 
 
Οι επιστήμονες είχαν υποψιαστεί το ρόλο της TRPM8 στην αίσθηση του ψυχρού, μέχρι σήμερα, όμως, δεν είχαν 
αποδείξεις. Όπως αναφέρει το Reuters, ο Δρ Ντέιβιντ Τζούλιους του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν 
Φρανσίσκο δημιούργησε ποντίκια από τα οποία απουσίαζε το γονίδιο της TRPM8. 
 
Τα πειραματόζωα γενικά δεν έδειξαν να αντιλαμβάνονται τις χαμηλές θερμοκρασίες, αναφέρουν οι ερευνητές στο 
περιοδικό Νature. Ο υποδοχέας, ωστόσο, δεν φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην αίσθηση υπερβολικά χαμηλών 
θερμοκρασιών, κάτω από 10 βαθμούς Κελσίου -οι ερευνητές δεν αποκλείουν το δριμύ ψύχος να γίνεται αντιληπτό 
μέσω διαφορετικού μηχανισμού. 
 
Δεδομένου ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες περιορίζουν το αίσθημα του πόνου, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η έρευνα 
ίσως ανοίξει το δρόμο για νέα αναλγητικά φάρμακα. 
 
Είναι ενδιαφέρον, τέλος, ότι ο υποδοχέας TRPM8 ενεργοποιείται από τη μινθόλη, την ουσία που απομονώνεται από τη 
μέντα και άλλα φυτά και χρησιμοποιείται σε τσίχλες και οδοντόκρεμες για να προσφέρει «δροσερή» αίσθηση. 


