KŘEČOVÉ ŽÍLY

-

OTOKY

-

KUPERÓZA

-

HEMOROIDY

REVENTON
transdermální balzám proti křečovým žilám
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prevence vzniku křečových žil a odstranění menších otoků a viditelné cévní síťky
na nohou
snižuje a odstraňuje bolestivost křečových žil
zvyšuje pružnost a pevnost cévních stěn, optimalizuje krevní mikrocirkulaci
snižuje kapilární propustnost
zklidňuje a odstraňuje bolesti při zánětu žil
zbavuje únavy a pocitu tíhy v nohách
účinná pomoc při potížích s hemoroidy
v kombinaci s balzámem MIRRALGIN účinně odstraňuje otoky
v kombinaci s krémem UNIVERSUM poskytuje komplexní péči o nohy

Aktivní ingredience:
Olej ze zimostrázu čínského (jojobový olej) – vyznačuje se vysokou odolností před oxidací. Působí jako
výborný zjemňující, hydratační i výživný přípravek na kůži. Účinně oddaluje stárnutí pokožky.
Olej z ostropestřece mariánského – obsahuje velké množství vitaminů rozpustných v tucích a
vícenenasycených mastných kyselin, které jsou nezbytné pro zdravou funkci buněčných membrán a
účastní se syntézy mnoha biologicky aktivních látek. Jejich nedostatek se v organismu projevuje např.
nadměrnou suchostí vlasů i kůže, ekzémy, rozvojem křečových žil, patologickými změnami vnitřních
orgánů, aj.
Olej ze sezamu indického – je bohatý na vícenenasycené mastné kyseliny. Účinně pokožku hydratuje a
regeneruje. Je přírodním ochranným faktorem před UV zářením.
Řebříček obecný – podporuje látkovou výměnu, čistí póry, odstraňuje nadměrný mazotok, vyrovnává pH,
čímž obnovuje ochrannou vrstvu pokožky.
Lékořice lysá – vykazuje silný omlazující účinek. Podle tibetské medicíny nelze vyléčit žádné kožní
onemocnění, jestliže léčebná směs neobsahuje lékořici. Vykazuje silný protizánětlivý, antialergický a
všestranně hojivý účinek.
Éterický olej z růže šípkové – podporuje krevní oběh, čistí krev, snižuje horečku.
Působí antisepticky a antidepresivně. Zlepšuje náladu.
Éterický olej z hřebíčkovce kořenného – antiseptický, baktericidní a analgetický
účinek; urychluje hojení; doporučuje se při revmatismu, artritidě, neurologických
onemocněních, úrazech.
Éterický olej z citronu – vykazuje adstringentní, antiseptický, bělící a repelentní
účinky.
Éterický olej z čajovníku – baktericidní a antivirový účinek, posiluje imunitu.
Éterický olej z myrhy – vykazuje sedativní a antidepresivní účinky. Účinný při kataru,
bronchitidě, kašli, nadýmání, parodontóze, aftech. Podporuje hojení.
Éterický olej ze zavinutky podvojné – silný baktericidní, protizánětlivý, antioxidační,
antisklerotický a adaptogenní účinek. Posiluje imunitu. Je účinný při hypoxii (nedostatek
kyslíku), stresu, zánětlivých a plísňových onemocněních.
Vitamin E – v tucích rozpustný vitamin, který je obsažen v různých rostlinných olejích.
Ochraňuje buněčné membrány před negativním působením volných radikálů.
Beta-karoten – provitamin vitaminu A, rozpustný v tucích se silným antioxidačním
působením. Stimuluje činnost imunitního systému, chrání před nádorovým
onemocněním.

Balení:
50ml – vakuový dispenzor
200ml – dóza

www.mirralux.cz

Zelená linka 800 100 834

MIRRA CZ s.r.o., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1
IČ: 25728369, DIČ: CZ25728369, Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 64849

