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VITELLA VEIN Żel 50 ml
 

cena: 56,48 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 50 ml

Postać żel

Producent BENEMEDO SP. Z O.O.

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania naczynka

Opis produktu
 

Opis:
Vitella Vein to dermatologiczny żel na pękające naczynka, tzw. „pajączki”, występujące szczególnie na nogach. Ich obecność świadczy o
zmniejszonej elastyczności ścian naczyń krwionośnych, co może prowadzić do poważniejszych problemów i powstawania żylaków
kończyn dolnych. Aktywne składniki Vitella Vein zapobiegają występowaniu takich problemów.
Preparat stworzony we współpracy z dermatologami.

Składniki:
Woda, glikol propylenowy, wyciąg z nostrzyka lekarskiego (Melilotus Officinalis), wyciąg z brzozy brodawkowatej (Betula Pendula),
wyciąg z korzenia myszopłocha kolczastego (Ruscus Aculeatus) PEG-35 olej rycynowy, trietanoloamina, karbomer, wyciąg z wąkrotki
azjatyckiej (Centella Asiatica), rutyna, olejek cytrynowy, olejek cyprysowy, wyciąg z owoców żurawiny, substancje zapachowe,
fenoksyetanol, etyloheksylogliceryna

Przeznaczenie:
Używaj żelu Vitella Vein, gdy niewielkie, często splecione ze sobą grupy drobnych naczyń krwionośnych nóg stają się widoczne tuż pod
powierzchnią skóry. Naczynka i pajączki są zwykle czerwone, niebieskie lub fioletowe i pojawiają się w wyniku osłabienia ścian żył. W ich
powstawaniu odgrywają rolę czynniki genetyczne, a także styl życia i rodzaj wykonywanej pracy.
Na ryzyko powstania pajączków i żylaków szczególnie narażone są osoby wykonujące pracę w pozycji stojącej, a także kobiety w ciąży i
kobiety, które przeszły menopauzę ze względu na wahania poziomu hormonów. Użycie Vitella Vein jako środka zapobiegawczego to
idealne rozwiązanie dla tych osób.

Sposób działania:
Vitella Vein zawiera rutynę, która wzmacnia ściany drobnych naczyń krwionośnych. Wyciąg z ziela Centella przeciwdziała starzeniu się
skóry i stymuluje syntezę kwasu hialuronowego. Lawendowy, cyprysowy i cytrynowy olejek eteryczny oraz inne aktywne wyciągi roślinne
zmniejszają podrażnienia skóry i zwiększają elastyczność ścian naczyń krwionośnych.
Pozostałe składniki aktywne wspomagają regenerację skóry, poprawiają elastyczność ścian naczyń krwionośnych i wpływają korzystnie
na mikrokrążenie. Żel nie zawiera parabenów, konserwantów ani substancji zapachowych.
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Wskazówki dotyczące stosowania:
Stosować 2–3 razy dziennie przez okres 6–8 tygodni. Aby efekt był bardziej widoczny zaleca się dokładnie wmasować żel, gdy skóra
jest wilgotna i rozgrzana, a pory skóry są rozszerzone (np. po prysznicu lub kąpieli). Żel wchłania się szybko nie pozostawiając śladu na
powierzchni skóry.
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