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Συστατικά

Escin 0,1%
Bromelain 0,1%
Boswellia 0,2% 
Troxerutin 0,1%
Menthol 1%

Συσκευασία 50ml

Προτεινόµενη
λιανική τιµή* 12€

∆υνατό επικοινωνιακό πλάνο

*Η προτεινόµενη λιανική τιµή είναι ενδεικτική και σε καµία περίπτωση δεσµευτική 
για τον πελάτη, ο οποίος δύναται να καθορίσει ελεύθερα τη λιανική τιµή.
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Συνδυασµός 5 Συστατικών Φυσικής προέλευσης

Εscin 0.1%
Το ενεργό συστατικό του άγριου 
κάστανου. Ενισχύει τη διατήρηση της 
φυσιολογικής τονικότητας των 
τριχοειδών αγγείων, χρήσιµο για τη 
φυσική επαναρρόφηση των υγρών.

Bromelain 0.1%
Ένα πρωτεολυτικό ένζυµο, εκχύλισµα 
του ανανά. Το Bromelain ενισχύει την 
καταπραϋντική, τοπική αποιδηµατική 
δράση και µειώνει την ερυθρότητα.

Boswellia 0.2%
Ένα µίγµα από ρητίνες και αιθέρια έλαια, 
µε ευεργετικές και καταπραϋντικές 
ιδιότητες στην περιοχή του δέρµατος 
όπου εφαρµόζεται.

Troxerutin 0.1%
Γνωστό και ως βιταµίνη P4, αυτό το 
βιοφλαβονοειδές έχει προστατευτικές 
ιδιότητες για τα τριχοειδή αγγεία.

Menthol 1%
Εκχύλισµα µέντας. Γνωστός και ισχυρός 
παράγοντας αναζωογόνησης, ο οποίος έχει 
αποσυµφορητική δράση και παρέχει µια 
αίσθηση άµεσης ανακούφισης. 
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Kαταπραϋντικό Γαλάκτωµα-Gel µε συνδυασµό 
φυσικών συστατικών που προσφέρουν άµεση αίσθηση 
ανακούφισης. Βοηθά στην αποκατάσταση της εµφάνισης 
του δέρµατος, ακόµα και όταν η φυσική άσκηση, ο 
αθλητισµός και η διαπερατότητα των τριχοειδών αγγείων 
µπορεί να την µεταβάλλουν.

Συµβάλλει στη µείωση του οιδήµατος και του αιµατώµατος

Συστατικά φυτικής προέλευσης, που έχουν επιλεγεί για 
τις αντιφλεγµονώδεις και αποιδηµατικές ιδιότητες τους

Ultra Fresh τεχνολογία για άµεση αίσθηση ανακούφισης

Έξυπνη φαρµακοτεχνική µορφή
Απορροφάται γρήγορα, χωρίς να αφήνει ελαιώδεις κηλίδες 
ή άλλα υπολείµµατα

Καταπραϋντικό 
Gel 

που παρέχει
αίσθηση ανακούφισης

και φροντίδας.

προϊόν
της χρονιάς 

στην Ιταλία

Αναδείχτηκε
από τους

καταναλωτές
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