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Criado em 1870 com base numa fórmula antiga de fitoterapia chinesa, 
este bálsamo 100% natural é feito através de uma combinação de óleos 
naturais, nomeadamente mentol, óleo de menta e cânfora, é hoje 
considerado uma autêntica relíquia junto das comunidades chinesas 
espalhadas pelo mundo fora, devido à sua grande versatilidade. 

Destinado exclusivamente a uso externo, é hoje considerado um dos 
analgésicos à base de plantas mais antigos e mais populares do mundo, 
sendo utilizado principalmente para o alívio de dores. 

Por esta razão, o Tiger Balm tem sido cada vez mais procurado e utilizado 
pelos desportistas de todo o mundo. 

 

Principais aplicações no desporto: 

-   Inflamação de músculos, tendões e articulações; 
-   Dores musculares derivados de esforço excessivo; 
-   Contusões e nódoas negras; 
-   Aquecimento muscular antes dos treinos; 
-   Recuperação de intensidade de esforço muscular. 

 
O Tiger Balm original possui duas versões: a branca (ou “frio”) e a 
vermelha (ou “quente”). 

 

Tiger Balm vermelho ou “quente” 
 

 É geralmente utilizado como alternativa ou 
em complemento com os designados 
tratamentos de efeito quente. 

Quando aplicado diretamente na pele, 
transmite uma sensação imediata de calor 
que provoca a dilatação dos vasos 

sanguíneos periféricos, o que faz aumentar a circulação e conduz o 
sangue para a superfície da pele. É esse aumento de circulação 



sanguínea que contribui para o processo de recuperação da lesão e o da 
redução da dor.  

O Tiger Balm vermelho é também muito utilizado pelos atletas de alta 
competição para o aquecimento muscular antes do esforço físico. 
Massajar os músculos um pouco antes de iniciar a sessão de treino ajuda 
a melhorar o rendimento dos mesmos, uma vez que ajuda a levar o 
sangue (que transporta oxigénio e nutrientes) aos tecidos. 

 
Tiger Balm branco ou “frio” 
 

 É geralmente utilizado como alternativa ou em 
complemento com os designados tratamentos 

de efeito frio, normalmente aplicados 
imediatamente após a lesão. 

Quando aplicado diretamente na pele, o 
Tiger Balm branco transmite uma sensação imediata de 
frio que provoca a desaceleração do fluxo sanguíneo à área afetada, 
sendo por isso mais indicado para desinflamar e desinchar. Para isso, 
deve ser aplicado logo após contrair a lesão (menos de 24 horas). 

 

Cuidados a ter na utilização do Tiger Balm: 

Sendo um produto destinado exclusivamente ao uso externo, não pode 
ser ingerido oralmente.  

Deve-se evitar o contacto do bálsamo com os olhos e não se deve aplicar 
nas membranas mucosas ou em zonas da pele que apresentem feridas. 

É aconselhado a lavagem das mãos antes e depois de aplicação do 
bálsamo. 
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