
Fytogel na nohy Slaviton, 125 ml
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Podporuje zpevnění cévních stěn a zabraňuje vzniku cévních shluků.

Podporuje zpevnění cévních stěn a zabraňuje vzniku cévních shluků.
Tento krém na boles�vé nohy odstraňuje únavu a oteklost nohou, 
vrací jim pocit lehkos� a zdraví, proniká do hlubokých podkožních vrstev.
Tento krém je vhodný také na křečové žíly, protože obsahuje kaštan koňský, 
který zpevňuje stěny cév a kapilár, snižuje viskozitu krve, 
s�muluje tvorbu an�trombinu, zvyšuje elas�citu žilních stěn.

Přírodní gel na boles�vé nohy obsahuje také heřmánek lékařský, 
který má pro�zánětlivé, spazmoli�cké, an�sep�cké a analge�cké účinky, 
urychluje regeneraci tkání.

Chmel obsažený v tomto pro�zánětlivém krému má zklidňující, 
pro�zánětlivé a bakteriosta�cké účinky.

Slaviton působí také pro�boles�vě, protože obsahuje tymián, 
který má analge�cké a an�sep�cké účinky, 
tonizuje kapilární krevní oběh.

Krém na zpěvnění cévních stěn nohou obsahuje rozmarýn, 
který má celkově posilující a hyperemické účinky 
a zpevňuje cévní stěny.

Používejte ráno a večer. Naneste malé množství gelu 
na pokožku nohou, jemně vmasírujte do úplného vstřebání. 
Doporučovaná kúra je 8 týdnů.

Možnost použi� při hemeroidech, 
migrénách, nachlazení i kuperóze. 
Vhodné pro dě� od 3 let.

Další a podrobnější informace najdete na www.tiandefm.cz



Proč používat Fytogel Slaviton?

Nic není nad to, sednout si po celodenním stresu a běhání. 
Když vám k tomu partner udělá navíc masáž nohou, 
svět je hned lepší místo k životu. 
Nezapomeňte mu podat fytogel na nohy Slaviton. 
Ten totiž pomáhá odstranit pocit těžkých nohou. 
Hlavním problémem těžkých nohou je nedostatečný oběh krve 
v nohách. Tento fytogel je vhodný také na křečové žíly, 
protože obsahuje kaštan koňský, který zpevňuje stěny cév 
a kapilár a zvyšuje elasticitu žilních stěn. 
 Slaviton gel působí také protibolestivě, protože obsahuje tymián, 
který má analgetické a antiseptické účinky. 
Gel na zpevnění cévních stěn nohou obsahuje rozmarýn, 
který má celkově posilující účinky a zpevňuje cévní stěny.

Slaviton lze díky gelové textuře nanášet i na silonky. 

ź alergické reakce
ź bolest zubů

ź bércové vředy

ź metličkové žilky

ź růstový spurt u dětí

ź karpální tunely

ź rýma
ź zánět dutin

ź záněty

ź bolest svalů
ź patní ostruhy

ź křečové žíly
ź modřiny

ź migrény

ź dýchací potíže

ź horečka

ź stres

ź prevence proti vším

ź únava
ź nespavost

ź nachlazení

ź kašel
ź repelent
ź bodnutí hmyzem

ź opary a koutky
ź spálenina
ź otoky

Všestranné využití fytogelu Slaviton

Další a podrobnější informace najdete na www.tiandefm.cz
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