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VenoRepair Pianka 50 ml
 

Cena: 33,30 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent VITAMED

Opis produktu
 

Opis

Składniki
Dimethyl Ether, Aqua, Glycerin, Betaine, Chlorella Vulgaris Extract, Palmaria Palmata Extract, Propylene Glycol, Chamomilla Recutita
Flower Extract, Lavandula Angustifolia Flower/Leaf/Stem Extract, Chlorphenesin, Laureth-9, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium
Coco-Glucoside Tartrate, Phenoxyethanol, Polyglyceryl-10 Laurate, Ethylhexylglycerin, Panthenol, Allantoin, Citric Acid, Sodium
Hydroxide, Xanthan Gum, Methylparaben, Linalool.

Charakterystyka
Innowacyjne rozwiązanie – synergia działania aktywnego kompleksu roślinnego z chłodzącym masażem ciśnieniowym. Przynosi ulgę
dla ciężkich, zmęczonych nóg i jednocześnie zmniejsza widoczność nieestetycznych naczynek krwionośnych (teleangiektazji).
•Specjalna kulka masująca zapewnia natychmiastowy efekt chłodzący i łagodzi dyskomfort
•Aktywny kompleks roślinny w postaci lekkiej pianki wnika w głąb skóry
•Regularne stosowanie zwiększa skuteczność
•Zmniejsza widoczność nieestetycznych teleangiektazji
•Poprawia mikrokrążenie
•Wzmacnia naczynia krwionośne
•Niweluje niedoskonałości skóry
•Wysoka skuteczność potwierdzona przez 90% użytkowników
•Łatwość użycia
•Polecany w przypadku występowania nieestetycznych pajączków naczyniowych (teleangiektazji) na nogach, uczucia ciężkich i
zmęczonych nóg

Stosowanie
1. Aktywacja: dokładnie wstrząsnąć przed użyciem. Zdjąć nasadkę i aktywować naciskając palcem metalową kulkę przez 1-2 sekundy,
do momentu pojawienia się piany.
2. Stosowanie: przyłożyć schłodzoną, metalową kulkę masującą do skóry nogi i masować kolistymi ruchami. Delikatnie wmasować
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chłodną pianę w skórę na obszarze, na którym występują pajączki naczyniowe. Masować przez 2-5 minut.
3. W przypadku ocieplenia się kulki masującej lub wchłonięcia pianki w skórę, ponownie uruchomić aplikator, naciskając kulkę przez 1-2
sekundy.
4. Powtarzać stosowanie 1-2 razy dziennie lub w razie potrzeby łagodzenia objawów dyskomfortu. Zaleca się stosowanie VenoRepair®
przez co najmniej 30 dni.
5. Oczyścić kulkę masującą ciepłą wodą, osuszyć papierem toaletowym i nałożyć nasadkę.
6. Regularne stosowanie zwiększa skuteczność
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