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LIOTOMAX Żel do pielęgnacji nóg 75 ml
 

cena: 20,00 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 75 ml

Producent Verco S.A.

Wysyłka do 48 godzin, 1-2 dni

Opis produktu
 

Żel do pielęgnacji nóg LiotoMax zalecany jest osobom wykonującym pracę stojącą oraz wszystkim ze skłonnością do obrzęków nóg i
żylaków.

Działanie:
Swój unikalny charakter żel do pielęgnacji nóg LiotoMax zawdzięcza połączeniu trzech aktywnych wyciągów roślinnych korzystnie
działających na rozszerzone i popękane naczynka krwionośne.

Synergistyczne działanie miłorzębu i kasztanowca wzmacnia naczynka krwionośne, zapobiega ich pękaniu, działa przeciwobrzękowo,
rozjaśnia skórę w obrębie rozszerzonych naczynek, a także opóźnia procesy starzenia się skóry, neutralizując wolne rodniki. Wyciąg z
arniki górskiej przyspiesza wchłanianie wybroczyn oraz działa przeciwzapalnie.

LiotoMax przynosi szybką ulgę obolałym i obrzękniętym nogom, poprawia wygląd skóry w obrębie popękanych naczynek i zmniejsza
skłonność do wybroczyn. Ze względu na natychmiastowe działanie, żel można stosować kilka razy dziennie, wcierając niewielką ilość
żelu w skórę nóg.

Kasztanowiec zwyczajny
Uszczelnia i wzmacnia ściany naczyń włosowatych i zwiększa ich elastyczność dzięki zmniejszeniu kruchości naczyń. Usprawnia
przepływ krwi w naczyniach żylnych, co hamuje krzepliwość krwi i przeciwdziała powstawaniu zakrzepów wewnątrznaczyniowych.
Działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie.
Arnika górska
Poprawia krążenie krwi, zmniejsza obrzęki, ułatwia i przyspiesza wchłanianie wybroczyn, wykazuje również działanie przeciwbólowe.
Stosowana zewnętrznie obkurcza krwiaki , działa kojąco na stłuczenia i obrzęki pourazowe
Miłorząb japoński
Wzmacnia naczynia krwionośne, pomaga przy skurczach nóg powodowanych upośledzonym przepływem krwi, miejscowo zmniejsza
lepkość krwi co skutkuje poprawą krążenia nawet przy istniejącej już miażdżycy.

Rezultaty:
LiotoMax to pielęgnacyjny żel do nóg, o działaniu chłodzącym , zmniejszającym obrzęki i relaksującym obolałe nogi.

Składniki:
Wyciąg z:
miłorzębu japońskiego,
kasztanowca zwyczajnego,
arniki górskiej.
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Producent:
Verco S.A.
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U
01-015 Warszawa
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