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KRAUTERHOF, balsam z liści czerwonych winogron, 250ml
 

Cena: 12,14 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml

Postać -

Producent P.P.U.H.NATKO

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nieestetyczne zmiany tworzące się na kończynach dolnych i stopach, w tym żylaki nóg oraz rozszerzone naczynka to problemy, które
dotykają od 20% do 40% mieszkańców Europy Zachodniej. Tworzą się one przede wszystkim w upalne dni, w trakcie długich podróży, u
osób otyłych lub z nadwagą, a także tych, którzy prowadzą stojący lub siedzący tryb życia. Co ciekawe, znacznie częściej pojawiają się u
kobiet, niż u mężczyzn. Zastoje w naczyniach żylnych wymagają szczegółowych badań i konsultacji z lekarzem, ponieważ mogą
prowadzić do poważnych powikłań w tym zakrzepicy żylnej.

Jakie preparaty na żylaki nóg stosują Polacy? Na rynku dostępnych jest wiele produktów, w tym najczęściej jest to:

  • krem,
  • chłodzący spray,
  • maść,
  • żel.

KRAUTERHOF to balsam na bazie liści z czerwonych winogron oraz ekstraktu z kasztanowca. Tak specjalnie dobrany skład działający
kojąco, relaksująco i przeciwobrzękowo. Przynosi szybką ulgę zmęczonym i obolałym nogom. Regularne nakładanie go na skórę sprzyja
wzmocnieniu ścian naczyń krwionośnych, co poprawia ich elastyczność i wytrzymałość na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.
Ekstrakt z liści czerwonych winogron wykazuje zdolność do wzmacniania tkanki łącznej. Wspomaga on procesy regeneracyjne i
powoduje szybki zanik opuchlizny w obrębie stóp i nóg.

Wskazania: zmęczone i opuchnięte nogi.

Sposób użycia: maść należy wcierać w bolące miejsca lekko masując. Łatwo się wchłania i przyjemnie pachnie. Tylko do użytku
zewnętrznego.

Skład: aqua, paraffinum liquidum, glyceryl stearate, glycerin, cetyl alcohol, isopropyl myristate, ceteareth-20, propylene glycol,
ceteareth-12, cetearyl alcohol, cetyl palmitate, panthenol, vitis vinifera leaf extract, aesculus hippocastanum seed extract, dimethicone,
parfum, sorbitol, lactic acid, sodium carbomer, disodium edta, sodium benzoate, potassium sorbate, phenoxyethanol, methyloparaben,
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ethylparaben, propyloparaben, butyloparaben, isobutylparaben, CL 16255.
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