
  



Relaxxed warmtezak  NL 

De warmtezak kan bij ontvangst hard en stug 

zijn. Kook dan voor het eerste gebruik de 

warmtezak uit zoals beschreven in deze 

handleiding. 

 

Er zijn maar drie simpele stappen voor het 

(her)gebruiken van de Relaxxed warmtezakken. 

 

  

Stap 1:  Klikken 

Klik het muntje tussen 
duim en wijsvinger.  

De inhoud zal direct 
reageren en warm 

worden. 

Stap 2: Gebruiken 

Direct klaar voor 
gebruik! Plaats op het 

lichaamsdeel.  
Kneed de warmtezak 

voor extra comfort. 
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Relaxxed warmtezakken geven een warmte 

af van ongeveer 54℃, zodra ze zijn 
geactiveerd. Ze kunnen enkele honderden 
keren worden hergebruikt. 
Ze kunnen worden gebruikt voor o.a. warme 
handen / voeten in de winter, of het 
verzachten van rugklachten, nekklachten. 
 

  

Stap 3:   Uitkoken 

Warmtezak in een 
vaatdoek ongeveer 15 

min. laten koken. 

Wachten totdat het water 
is afgekoeld. 

Klaar voor ronde 2! 
De warmtezak is nu 

weer vloeibaar en 
klaar om opnieuw 

gebruikt te worden. 
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Let op! 

1. Bij lekkage: de gel uit de warmtezak niet 

inslikken en contact met de ogen 

vermijden. 

2. Bij huidcontact met de gel, goed afspoelen 

met zeep en warm water. 

3. Bij inslikken van de gel, onmiddellijk de 

mond uitspoelen met veel water. 

Indien nodig, raadpleeg een arts. 

4. Bij oogcontact met de gel, onmiddellijk het 

oog uitspoelen met veel water.  (min. 15 

minuten) 

Indien nodig, raadpleeg een arts.  

5. Laat de warmtezak tijdens het koken niet 

onbeheerd achter en laat de pan niet 

droogkoken. 

6. Het product kan direct na het uitkoken erg 

heet zijn! 
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7. Gebruik geen scherpe voorwerpen in de 

buurt van de warmtezak. 

8. We adviseren om het product niet te 

gebruiken op gebieden met een zeer 

gevoelige huid. 

9. Buiten bereik van kinderen jonger dan 3 

jaar houden. 

10. Probeer nooit zelf een kapotte warmtezak 

te repareren. 

11. Het product en de inhoud zijn niet giftig. 

12. De gel bevat Natriumacetaat. 
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The heat pad can be hard and stiff upon 

receipt. Boil the heat pad before first use as 

described in this manual. 

There are only three simple steps to (re)use the 

Relaxxed heat pads. 

 

  

Step 1: Click 

Click the coin between 
your thumb and index 

finger. The content will 

react immediately and 
become warm. 

Step 2: Use 

Ready to use 
immediately! Place on 

the body part.  

Squeeze the heat bag 
for extra comfort. 

℃
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Relaxxed heat pads give off a heat of 
approximately 54 ℃ once activated. They can 

be reused several hundred times. 

They can be used for (among other things)  
warm hands / warm feet in the winter, or to 
relieve pain in the back or neck. 

  

Step 3: Boiling  

Boil the heat pad in a 

dishcloth for about 15 

minutes. Wait for the 
water to cool. 

Ready for round 2! 

The heat pad is now 

liquid again and ready to 
be used again. 
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Caution! 

1. In case of leakage: do not swallow the gel 

from the heat pad and avoid contact with 

the eyes. 

2. In case of skin contact with the gel, rinse 

well with soap and warm water. 

3. If the gel is swallowed, immediately rinse 

the mouth with plenty of water. 

If necessary, consult a doctor. 

4. In case of eye contact with the gel, rinse 

the eye immediately with plenty of water. 

(min.15 minutes). 

If necessary, consult a doctor. 

5. Do not leave the heat pad unattended 

during cooking and do not let the pan boil 

dry. 

6. The product can be very hot after boiling! 
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7. Do not use sharp objects near the heat 

pocket. 

8. We do not recommend using the product 

on areas with very sensitive skin. 

9. Keep out of reach of children under 3 years 

old. 

10. Never try to repair a damaged heat pad  

yourself. 

11. The product and its contents are non-toxic. 

12. The gel contains Sodium acetate. 
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