POPRVÉ V ČR:
FYTOCEUTIKA
Zdraví a pohoda s léčivými bylinami
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FYTOCEUTIKA
• Ze švýcarských laboratoří Mavex přichází nová řada fytoceutických

produktů na bázi léčivých rostlin a bylin.
• S novou řadou rostlinných látek překročily laboratoře Mavex novou

hranici kvality a prokázaly, že je možné kombinovat všechny ctnosti
přírody s novými biotechnologiemi a získat kosmetiku nové generace.
Ta informuje a chrání konečného spotřebitele pravdivým prohlášením o
obsahu přírodních látek v produktu (v %) a absenci látek škodlivých pro
pokožku.
• Vždy s naprostým ohledem na životní prostředí.
• V obalech, které jsou zcela recyklovatelné.
•

2

Fytoterapeutické produkty na bázi léčivých rostlin a bylin

Fytoterapeutický vzorec
• Vyrobeno z bylin a léčivých rostlin
• Vysoká koncentrace rostlinných
aktivních složek
• Vysoce efektivní
• Liposomální struktury
•

Biomimetická lamelová technologie
• Lehká, snadno vstřebatelná struktura
• Přírodní vůně, neobsahuje parfémy
• 100% vyrobeno ve Švýcarsku
• Titrované extrakty
•
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FYTOCEUTIKA - vlastnosti
• ROSTLINNÉ VÝTAŽKY
• Titrované extrakty
• Standardizované a chemicky izolované
• Lékopisné složení

• VYSOCE KONCENTROVANÉ ÚČINNÉ LÁTKY
• Okamžité a viditelné výsledky
• LIPOSOMÁLNÍ STRUKTURA
• Vysoká penetrace účinných látek
• Vyšší funkční účinnost
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FYTOCEUTIKA - označení
Termo aktivní komplex
(= technologie, která aktivuje uvolnění účinných
látek až při styku s teplotou těla)
• Rostlinné výtažky
• Přírodní ingredience
(= obsah přírodních látek v produktu v %)
• Vegan
(= neobsahuje živočišné složky)
• Není testováno na zvířatech
• 100% recyklovatelné
•
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FYTOCEUTIKA - technologie
Inovativní biomimetická lamelová technologie
•

Jedná se o farmaceutickou technologii používanou ke zlepšení uvolňování
terapeutických látek.

•

Umožňuje účinný transport aktivních složek rostlinných extraktů skrz
vrstvy pokožky. Tím se zvyšuje jejich účinnosti.
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FYTOCEUTIKA - technologie
Aktivní termokomplex (Thermo Active Complex)
•

Strukturovaný komplex aktivních složek s mikroenkapsulovaným termoaktivním
dvojitým účinkem.

•

Účinně zahřívá kožní tkáň bez nežádoucích účinků (zatímco jiné v kosmetice
běžně používané účinné látky mívají tendenci dráždit pokožku a způsobovat pálení
a brnění).

•

Některé z aktivních složek se uvolňují okamžitě po aplikaci, což poskytuje
okamžitý účinek, zatímco zbytek, zapouzdřený v mikrokuličkách, se postupně
uvolňuje třením během pohybu.

•

Výsledkem je intenzivní a příjemný tepelný účinek na pokožku, který je
udržován po dlouhou dobu.
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FYTOCEUTIKA – dermatologicky testováno
• Dermatologické studie prokázaly bezpečnost a vysokou

snášenlivost pokožky s:
•

Arnica Gel

•

Calendula Cream

•

Cold Feet Cream

Tired Legs Cream
• Intensive Repair Foot Cream
• Honey Foot Cream
•

• VHODNÉ PRO DIABETICKOU NOHU
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MAVEX FYTOCEUTIKA NEOBSAHUJÍ
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PŘÍRODNÍ INGREDIENCE
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FYTOCEUTIKA - využití
•

PO OŠETŘENÍ CALLUSPEELINGEM
•

•

•

•

Intensive Repair Foot Cream
Honey Foot Cream

•
•
•

PÉČE O NOHY
•
•
•
•
•

•

Arnica Gel
Calendula Cream
Cold Feet Cream
Tired Legs Cream
Intensive Repair Foot Cream
Honey Foot Cream

PÉČE O RUCE

•

PÉČE O OBLIČEJ
•

•

Arnica Gel
Calendula Cream
Hand Natural Sanitizer
Calendula Cream

PÉČE O TĚLO
•
•
•
•

Arnica Gel
Calendula Cream
Cold Feet Cream
Tired Legs Cream
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Ozdravte své
nohy!
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ARNICA GEL
•

Zklidňující, snadno vstřebatelný krém formulovaný se
synergickým fytokomplexem vysoce koncentrovaných
rostlinných výtažků z alpských léčivých rostlin a bylin.

•

Obsahuje:
• Tinkturu z Arnica Montana (13%) a výtažky ze slézu,
máty, ďáblova drápu a kostivalu.

•

Rostliny, které se vždy používaly jako kosmetické pomocné
látky v případě:
• pohmoždění,
• svalových kontraktur,
• bolesti kloubů.
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ARNICA GEL
•

Má osvěžující, uklidňující a tišící účinek. Poskytuje okamžitý
pocit úlevy postižené oblasti pokožky a pomáhá zvýšit
pocit pohody.

•

Je to kosmetický přípravek, který se skládá z 99%
přírodních složek a neobsahuje umělé vůně. Jeho příjemná
vůně pochází výhradně z rostlinných výtažků a mentolu.

•

Rychle se vstřebává, nezanechává zbytky a optimálně
zvlhčuje pokožku.

•

Vzácné účinné látky na rostlinné bázi jsou zapouzdřeny v
biokompatibilních lipidových strukturách, které transportují
aktivní složky hluboko uvnitř, čímž zvyšují jejich účinnost.
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ARNICA GEL
Výhody:
•

Fytoterapeutický vzorec

•

Vyrobeno z bylin a léčivých rostlin

•

Vysoká koncentrace rostlinných aktivních složek

•

Vysoce efektivní

•

Liposomální technologie s vysokou penetrací účinných látek

•

Lehká, snadno vstřebatelná struktura

•

Přírodní vůně

•

100% Vyrobeno ve Švýcarsku
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ARNICA GEL
Pokyny pro použití:
•

Vmasírujte do postižené oblasti krouživými pohyby, dokud se
zcela nevstřebá.

•

Doporučujeme 2-3 aplikace denně. K externímu použití a pouze
na nepoškozenou kůži. Zamezte kontaktu s očima.
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ARNICA GEL – aktivní ingredience
Tinktura Arnica Montana (13%)
Je to alpská léčivá rostlina používaná k léčbě
kožních problémů. Má protizánětlivé,
analgetické a anti artritické vlastnosti. Ve
fytoterapii se používá na modřiny, revmatická
onemocnění, bolesti zad, svalů a kloubů.
Zmírňuje bolest, předchází vzniku modřin a
urychluje vstřebávání hematomů.

Máta peprná (tekutý extrakt)
Má účinný lokální anestetický účinek na
pokožku díky dvojímu působení
vazokonstrikce a vazodilatace
bezprostředně po aplikaci. Má také silné
osvěžující, tonizující a čisticí vlastnosti.
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ARNICA GEL – aktivní ingredience
Kořen Ďáblova drápu (tekutý extrakt)
Účinné analgetikum, protizánětlivé účinky.
Obzvláště užitečné při revmatických
poruchách a degenerativních onemocněních
lidského pohybového aparátu. Významné
klinické studie prokázaly jeho účinnost při
léčbě bolesti zad, bolesti z cervikální artrózy,
ischias, artritidy a artrózy nohou a kotníků.

Malva Sylvestris / Sléz lesní (glycerový
extrakt)
Má velmi vysoký obsah slizovitých látek,
které mu dodávají výrazné zvláčňující a
protizánětlivé vlastnosti. Má uklidňující a
zvlhčující účinek, který je velmi prospěšný
pro suchou a citlivou pokožku.

20

ARNICA GEL – aktivní ingredience
Kořen obecný kostival (glycerový extrakt)
Je to silný protizánětlivý a protizánětlivý
prostředek, díky kterému je zvláště vhodný
pro bolesti kloubů. Klinické studie také
prokázaly jeho velkou účinnost ve srovnání s
chemickými analgetiky a jeho lepší
snášenlivost. Sportovci a ženy si jej vysoce
cení jako přírodní prostředek, protože je
účinný v případě úrazu.

Kafr
Působí silně protizánětlivě na pohybový
aparát. Při aplikaci na pokožku stimuluje
tok krve do pokožky účinným
rubefacientním účinkem a dává jí
schopnost léčit neuralgii, záněty,
revmatismus, podvrtnutí a bolesti svalů.
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ARNICA GEL – aktivní ingredience
Mentol
Má výrazný uklidňující, osvěžující a
tonizující účinek na svaly, podporuje žilní
oběh a dodává svěžest unaveným a
oteklým nohám. Je to silný antibakteriální
přípravek.

Betain
Přírodní organická aminokyselina získaná jako
vedlejší produkt při zpracování cukrové řepy,
certifikovaná Ecocert a Natrue. Díky své
schopnosti koordinovat vodu je neuvěřitelným
zvlhčovačem: udržuje pokožku neustále
hydratovanou, posiluje a chrání membrány a
sliznice, udržuje pokožku měkkou a pružnou.
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Zklidňuje
zarudnutí a
podráždění
příjemným a
svěžím
uklidňujícím a
zvlhčujícím
účinkem
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CALENDULA CREAM
•

Zklidňující, snadno vstřebatelný krém formulovaný se
synergickým fytokomplexem vysoce koncentrovaných rostlinných
výtažků z léčivých rostlin a bylin.

Obsahuje:
•

Mateřskou tinkturu měsíčku a výtažky z heřmánku, aloe, slézu a
třezalky tečkované.

•

Rostliny, které se vždy používaly jako kosmetické pomocné látky v
případě:
•
•
•
•

•

zarudnutí a podráždění způsobené vnějšími vlivy,
svědění,
alergií,
dermatitidy,
po depilaci a zarudnutí po holení.
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CALENDULA CREAM
•

Jeho svěží, uklidňující a tišící účinek poskytuje okamžitou úlevu a
obnovuje pohodu citlivé, suché a jemné pokožky. Hluboce
vyživuje a poskytuje úžasný pocit hebkosti a obnovuje veškerou
přirozenou svěžest a pružnost pokožky.

•

Je to kosmetický přípravek, který se skládá z 98% přírodních složek
a neobsahuje umělé vůně. Jeho příjemná vůně pochází výhradně z
rostlinných výtažků a éterických olejů.

•

Rychle se vstřebává, nezanechává zbytky a optimálně zvlhčuje
pokožku.

•

Pro zvýšení fytoterapeutické účinnosti používá Calendula Cream
biomimetickou lamelární emulzi, která obsahuje jak ve vodě
rozpustný extrakt, tak olejovitý extrakt z měsíčku a heřmánku.
Tato farmaceutická technologie, používaná k uvolňování
terapeutických látek, umožňuje postupné a kontinuální dodávání
aktivních složek obsažených v rostlinných extraktech, čímž se
zvyšuje jejich funkční účinnost.
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CALENDULA CREAM
Výhody:
•

Fytoterapeutický vzorec

•

Vyrobeno z bylin a léčivých rostlin

•

Vysoká koncentrace rostlinných aktivních složek

•

Vysoce efektivní

•

Biomimetická lamelová technologie

•

Lehká, snadno vstřebatelná struktura

•

Přírodní vůně

•

100% Vyrobeno ve Švýcarsku
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CALENDULA CREAM
Pokyny k použití:
•

Vmasírujte do postižené oblasti krouživými pohyby, dokud se zcela
nevstřebá.

•

Doporučujeme 2-3 aplikace denně. Pouze k vnějšímu použití a
pouze na nepoškozenou kůži. Zamezte kontaktu s očima.
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CALENDULA CREAM – aktivní ingredience
Květ měsíčku (mateřská tinktura a extrakt
rozpustný v tucích)
Organického původu, certifikovaný Bio Cosmos. Má
pozoruhodné účinky proti zarudnutí, protizánětlivé,
uklidňující a hojivé vlastnosti, je velmi účinný na rány
na bocích a nohou, podráždění, odřeniny,
popáleniny, záněty kůže, akné a pupínky. Urychluje
hojení ran, stimuluje hojení a jizvy a regeneraci
pokožky.

Alantoin
Podporuje proliferaci fibroblastů a tím i
syntézu extracelulární matrice. Má také
vynikající odvodňovací, protizánětlivé a
uklidňující vlastnosti.
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CALENDULA CREAM – aktivní ingredience
Malva Sylvestris/Sléz lesní (glycerový
extrakt)
Má velmi vysoký obsah slizovitých látek,
které mu dodávají výrazné uklidňující a
protizánětlivé vlastnosti. Má uklidňující a
zvlhčující účinek, který je velmi prospěšný
pro suchou a citlivou pokožku.

Heřmánkový květ (extrakt rozpustný v
tucích a glycerový extrakt)
Je to silný přírodní protizánětlivý prostředek,
zvláště účinný na jemnou, velmi reaktivní a
citlivou pokožku s růžovkou nebo akné. Díky
uklidňujícímu, zvláčňujícímu, ochrannému
účinku a účinku proti zarudnutí je ideální na
podráždění, dermatitidu, rány a vředy.
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CALENDULA CREAM – aktivní ingredience
Aloe Vera Gel (polysacharidy 10%)
Z jeho listů je extrahován gel, který má
nejméně 160 přírodních účinných látek, s
protizánětlivými, zmírňujícími, uklidňujícími,
hydratačními, anestetickými, osvěžujícími,
cikatrizačními, antibiotickými vlastnostmi.

Betain
Udržuje stálou hydrataci pokožky, posiluje a
chrání membrány a sliznice a udržuje
pokožku měkkou a pružnou.
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CALENDULA CREAM – aktivní ingredience
Třezalka tečkovaná (tekutý extrakt)
Má silný hojivý, protizánětlivý a dezinfekční
účinek. Obnovuje hebkost, hydrataci a
pružnost suché, popraskané a citlivé
pokožky. Četné klinické a dermatologické
studie prokazují jeho velkou účinnost při
léčbě vředů, popálenin a vředů.

Arginin
Indukuje syntézu kolagenu zvýšením tónu
pleti. Má zvlhčující a trofický účinek.
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CALENDULA CREAM – aktivní ingredience
Vůně přírodních éterických olejů
Směs čistých rostlinných éterických olejů pečlivě vybraných k vytvoření jemné vůně s
relaxačními vlastnostmi: levandule, citron, heřmánek, akácie, sladký pomeranč, jalovec,
růže, pelargónie, kafr, koriandr, bergamot (bergamotový pomeranč).
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Příjemný pocit
tepla bez
podráždění a
svědění
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COLD FEET CREAM
•

Zahřívací a revitalizační krém formulovaný se synergickým
fytokomplexem vysoce koncentrovaných rostlinných výtažků z
léčivých rostlin a bylin.

Obsahuje:
•

sofistikované mikroenkapsulované termoaktivní technologické
účinné látky, výtažky z třezalky tečkované a měsíčku lékařského a
termoohřívající éterické oleje z kurkumy, zázvoru, hřebíčku, jedle
stříbrné a fenyklu.

•

Rostliny, které byly vždy používány jako kosmetické pomocné látky
v případě:
•
•
•
•

nepohodlí souvisejícího s chladem,
špatná periferní cirkulace,
bolest svalů,
kontraktury a sportovní aktivity.
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COLD FEET CREAM
•

•

•
•

Stimuluje postupný lokální zahřívací účinek a poskytuje okamžité blaho
chodidel a nohou - bez podráždění nebo svědění. Působí rychle, aniž by
dráždil pokožku, a má dvojí účinek:
1) zvyšuje hemolymfatický oběh,
2) stimuluje kožní termoreceptory, přičemž udržuje svůj příjemný a účinný
tepelný ohřívací účinek. Tento dlouhodobý účinek je částečně způsoben
skutečností, že aktivní složky tepelného ohřevu jsou mikrozapouzdřeny a
postupně uvolňovány v důsledku tření během pohybu.
Je to kosmetický přípravek skládající se z 95% přírodních složek a
neobsahuje umělé vůně. Jeho příjemná vůně je přírodní a získává se z
éterických olejů z jedle stříbrné, fenyklu, pomeranče, bergamotu, limetky,
eukalyptu, máty a jalovce.
Rychle se vstřebává, nezanechává zbytky a optimálně zvlhčuje pokožku.
Pro zvýšení fytoterapeutické účinnosti používá biomimetickou lamelární
emulzi, farmaceutickou technologii používanou k uvolňování terapeutických
látek, která umožňuje postupné a kontinuální dodávání účinných látek
obsažených v rostlinných výtažcích, což zvyšuje jejich funkční účinnost.
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COLD FEET CREAM
Výhody:
•

Fytoterapeutický vzorec

•

Vyrobeno z bylin a léčivých rostlin

•

Vysoká koncentrace rostlinných aktivních složek

•

Dlouhodobý účinek

•

Nedráždí pokožku

•

Vysoce efektivní

•

Biomimetická lamelová technologie

•

Lehká, snadno vstřebatelná struktura

•

Přírodní vůně

•

100% Vyrobeno ve Švýcarsku
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COLD FEET CREAM
Pokyny k použití:
•

Vmasírujte do postižené oblasti krouživými pohyby, dokud se
zcela nevstřebá. Po použití si důkladně umyjte ruce. Během a po
aplikaci se rukama nedotýkejte očí.

•

Pro zvýšení jeho účinků může být aplikován po koupeli
nebo horké lázni.

•

Vzhledem k absenci nežádoucích účinků, jako je
podráždění, pálení nebo svědění, lze krém Cold Feet
použít i v případě křehkých kapilár.
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COLD FEET CREAM – aktivní ingredience
Esenciální oleje z kmínu, zázvoru, hřebíčku,
jedle stříbrné a fenyklu
Fytokomplex získaný ze synergické směsi
přírodních éterických olejů, která aktivuje
mikrocirkulaci a lymfodrenáž s intenzivním
zahřívacím účinkem. Má důležité dekongesční
a relaxační vlastnosti na chodidlech a nohou,
zejména v případě nachlazení nebo únavy.

Květ třezalky tečkované (extrakt rozpustný
v tucích)
Má silný hojivý, protizánětlivý a dezinfekční
účinek. Obnovuje hebkost, hydrataci a
pružnost suché, popraskané a citlivé pokožky.
Četné klinické a dermatologické studie
prokazují jeho velkou účinnost při léčbě vředů,
popálenin a vředů.
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COLD FEET CREAM – aktivní ingredience
Květ měsíčku (extrakt rozpustný v tucích)
Organického původu, certifikovaný Bio
Cosmos. Má pozoruhodné účinky proti
zarudnutí, protizánětlivé, uklidňující a hojivé
vlastnosti, je velmi účinný na rány na bocích a
nohou, podráždění, odřeniny, popáleniny,
záněty kůže, akné a pupínky. Urychluje hojení
ran, stimuluje hojení a jizvy a regeneraci
pokožky.

Aktivní termokomplex (Thermo Active Complex)
Strukturovaný komplex aktivních složek s mikroenkapsulovaným termoaktivním dvojitým účinkem. Účinně
zahřívá kožní tkáň bez nežádoucích účinků (zatímco jiné v
kosmetice běžně používané účinné látky mívají tendenci
dráždit pokožku a způsobovat pálení a brnění). Některé z
aktivních složek se uvolňují okamžitě po aplikaci, což
poskytuje okamžitý účinek, zatímco zbytek, zapouzdřený
v mikrokuličkách, se postupně uvolňuje třením během
pohybu. Výsledkem je intenzivní a příjemný tepelný účinek
na pokožku, který je udržován po dlouhou dobu.
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COLD FEET CREAM – aktivní ingredience
Vůně přírodních éterických olejů
Směs pečlivě vybraných čistých rostlinných
éterických olejů vytváří jemnou vůni se
stimulačními, antiseptickými a
vyrovnávacími vlastnostmi: pomeranč,
bergamot, limeta, eukalyptus, máta a
jalovec.

Vitamin E
Opravné, protizánětlivé, zvláčňující a
uklidňující účinky, vhodný proti zarudnutí a
podráždění pokožky. Působí na mikrocirkulaci
díky svým antitrombotickým a vazodilatačním
vlastnostem, chrání stěny kapilár a křečových
žil. Vyživuje pokožku, dodává pokožce větší
pružnost a zajišťuje správnou hydrataci.
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Svěží úleva pro
unavené nohy a
chodidla
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TIRED LEGS CREAM
•

Osvěžující, re-energizující a revitalizační krém složený ze
synergického fyto-komplexu vysoce koncentrovaných rostlinných
výtažků z léčivých rostlin a bylin.

Obsahuje:
•

mateřské tinktury z pupečníku asijského (Gotu Kola) a červeného vína
a výtažky z jírovce (koňský kaštan), listnatce pichlavého a borůvek.

•

Rostliny, které se vždy používaly jako kosmetické pomocné látky v
případě:
•
•
•
•

•

unavených nohou,
tíhy kolem dolních končetin,
křečových žil,
otoků nohou,
otoků, křečí a bolavých kotníků.
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TIRED LEGS CREAM
•

S příjemně osvěžujícím a relaxačním účinkem poskytuje Tired Legs
Cream pocit lehkosti nohou, stimuluje venózní oběh, zvyšuje
kapilární odpor, zmírňuje pocit únavy. Pokožka získává přirozenou
pružnost a hebkost, což dává nohám a nohám úžasný nový pocit
svěžesti, lehkosti a hluboké pohody.

•

Je to kosmetický přípravek, který se skládá z 98% přírodních složek
a neobsahuje umělé vůně. Jeho příjemná vůně pochází výhradně z
rostlinných výtažků a éterických olejů.

•

Rychle se vstřebává, nezanechává zbytky a optimálně zvlhčuje
pokožku.

•

Pro zvýšení fytoterapeutické účinnosti používá Tired Legs Cream
biomimetickou lamelární emulzi, farmaceutickou technologii
používanou k uvolňování terapeutických látek, která umožňuje
postupné a kontinuální dodávání účinných látek obsažených v
rostlinných extraktech, což zvyšuje jejich funkční účinnost.
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TIRED LEGS CREAM
Výhody:
•

Fytoterapeutický vzorec

•

Vyrobeno z bylin a léčivých rostlin

•

Vysoká koncentrace rostlinných aktivních složek

•

Dlouhodobý účinek

•

Vysoce efektivní

•

Biomimetická lamelová technologie

•

Lehká, snadno vstřebatelná struktura

•

Přírodní vůně

•

100% Vyrobeno ve Švýcarsku
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TIRED LEGS CREAM
Pokyny k použití:
•

Aplikujte 2-3krát denně jemnou masáží na chodidla a nohy
krouživými pohyby počínaje zdola nahoru, dokud se úplně nevstřebá.
Po aplikaci si umyjte ruce.

•

Pro zvýšení jeho účinků se doporučuje krém aplikovat po
sprchování nebo koupání a udržovat pokožku pokrytou
běžným oblečením.

•

Je také velmi efektivní v kombinaci s podpůrnými a
kompresními punčochami.
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TIRED LEGS CREAM – aktivní ingredience
Pupečník asijský/Gotu Kola (mateřská
tinktura)
Používá se ve fytoterapii k prevenci a léčbě
žilní nedostatečnosti, křehkosti kapilár, otoků
a pocitu těžkosti v nohou a kotnících, bolesti
žil, křečových žil, křečí a hemoroidů. Urychluje
hojení boláků, kožních lézí a popálenin, a
podporuje hojení ran.

Listy červené révy (mateřská tinktura)
Chrání a stimuluje kolagenová vlákna a
zvyšuje rychlost průtoku krve, posiluje žíly
a podporuje tok přebytečné tekutiny do
tkání. Bojuje proti periferní žilní
nedostatečnosti a předchází edemům a
otokům nohou a kotníků.
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TIRED LEGS CREAM – aktivní ingredience
Jírovec/Koňský kaštan (polotekutý
extrakt)
Bohatý na Escin, zvyšuje kapilární rezistenci
a provádí účinnou lymfodrenáž ve prospěch
odstranění tkáňového moku s účinným
protiedémovým účinkem.

Betain
Udržuje stálou hydrataci pokožky, posiluje
a chrání membrány a sliznice a udržuje
pokožku měkkou a pružnou.
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TIRED LEGS CREAM – aktivní ingredience
Borůvka (tekutý extrakt)
Posiluje pojivovou tkáň a zlepšuje
odolnost, pružnost a tonus cév. Zmírňuje
pocit těžkosti v chodidlech a nohou a
účinně zlepšuje oběh.

Kafr
Při aplikaci na pokožku stimuluje tok krve
do pokožky účinným rubefacientním
účinkem a dává jí schopnost léčit
neuralgii, záněty, revmatismus, podvrtnutí
a bolesti svalů.
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TIRED LEGS CREAM – aktivní ingredience
Mentol
Má výrazný uklidňující, osvěžující a
tonizující účinek na svaly, podporuje žilní
oběh a dodává svěžest unaveným a
oteklým nohám. Je to silný antibakteriální
přípravek.

Listnatec pichlavý (tekutý extrakt)
Snižuje nadměrnou propustnost kapilár a
účinně působí proti lymfatické stagnaci.
Má také antioedematózní a diuretické
vlastnosti doporučené v případě flebitidy
(povrchový zánět žil), otoků končetin,
přebytečných kyselin močových, které
způsobují revmatismus a dnu.
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Popraskané paty,
suchá kůže,
boláky, mozoly a
kuří oka
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INTENSIVE REPAIR FOOT CREAM
•

Změkčující, hojivý a opravný krém složený ze synergického
fytokomplexu vysoce koncentrovaných rostlinných výtažků z léčivých
rostlin a bylin.

Obsahuje:
•

močovinu (20%), pryskyřici z červeného smrku, extrakt z třezalky
tečkované, přírodní éterické oleje z tymiánu, máty a eukalyptu,
mentolu, alantoinu, betainu a vitaminu E.
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INTENSIVE REPAIR FOOT CREAM
•

•

•
•
•
•

Díky svému keratolytickému působení od prvních aplikací snižuje zesílení mozolů a
kuřích ok, zjemňuje pokožku a činí ji pružnou. Jeho intenzivní regenerační účinek
pomáhá řešit a předcházet tvorbě prasklin a trhlin.
Vytváří měkký dlouhotrvající film, který účinně obaluje a chrání pokožku nohy, zvlhčuje
a podporuje regeneraci kožní bariéry. Jeho osvěžující a očistný účinek poskytuje
okamžitou úlevu a obnovuje pohodu nohou a dodává báječný pocit hebkosti na dotek.
Je to kosmetický přípravek, který se skládá z 98% přírodních složek a neobsahuje umělé
vůně. Jeho příjemná vůně pochází výhradně z rostlinných výtažků a éterických olejů.
Snadno se masíruje, rychle se vstřebává, nezanechává mastné zbytky.
Při pravidelném používání pomáhá předcházet tvorbě prasklin a trhlin a udržuje
pokožku nohy měkkou a pružnou.
Ke zvýšení fytoterapeutické účinnosti používá Intensive Repair Foot Cream
biomimetickou lamelární emulzi, farmaceutickou technologii používanou k uvolňování
terapeutických látek, která umožňuje postupné a kontinuální dodávání účinných látek
obsažených v rostlinných extraktech, což zvyšuje jejich funkční účinnost.
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INTENSIVE REPAIR FOOT CREAM
Výhody:
•

Vysoce koncentrovaná močovina (20%)

•

Fytoterapeutický vzorec

•

Vyrobeno z bylin a léčivých rostlin

•

Vysoká koncentrace rostlinných aktivních složek

•

Vysoce efektivní

•

Biomimetická lamelová technologie

•

Lehká, snadno vstřebatelná struktura

•

Přírodní vůně

•

100% Vyrobeno ve Švýcarsku
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INTENSIVE REPAIR FOOT CREAM
Pokyny k použití:
•

Aplikujte 1 až 2krát denně, masírujte dokud se zcela nevstřebá. Pouze k
vnějšímu použití. Zamezte kontaktu s očima.
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INTENSIVE REPAIR FOOT CREAM
Močovina
Zahrnuto do vzorce v optimální koncentraci
20%, má dvojí zvlhčující a keto-regulační
účinek: zvyšuje množství vody obsažené ve
stratum corneum, udržuje pokožku měkkou,
zvlhčenou a elastickou a má keratolytický
účinek, uvolňuje dráždivé usazeniny a
postupně eliminující hyperkeratotické
zesílení.

Koncentrát z červené smrkové pryskyřice
Má velmi vysoký obsah lignanů,
polyfenolických molekul, které mu dodávají
silné protizánětlivé, antimikrobiální a
antioxidační vlastnosti. Významné
dermatologické klinické studie ukázaly, že
pryskyřice z červeného smrku podporuje
hojení ran, proleženin a vředů.
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INTENSIVE REPAIR FOOT CREAM
Třezalka tečkovaná (extrakt rozpustný v
tucích)
Má silný hojivý, protizánětlivý a dezinfekční
účinek. Obnovuje hebkost, hydrataci a
pružnost suché, popraskané a citlivé
pokožky. Četné klinické a dermatologické
studie prokazují jeho velkou účinnost při
léčbě boláků, popálenin a vředů.

Alantoin
Podporuje proliferaci fibroblastů a tím i
syntézu extracelulární matrice. Má také
vynikající odvodňovací, protizánětlivé a
uklidňující vlastnosti. S exfoliační a
keratolitickou silou eliminuje poškozené
korneocyty a stimuluje deskvamaci, pomáhá
přirozené epitelizaci a hojení pokožky.
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INTENSIVE REPAIR FOOT CREAM
Betain (trimethylglycin)
Přírodní biologická aminokyselina získaná jako
sekundární produkt při zpracování cukrové
řepy, certifikovaná společnostmi Ecocert a
Natrue. Díky své schopnosti koordinovat
vlhkost je neuvěřitelným zvlhčovačem;
udržuje konstantní hydrataci pokožky, posiluje
a chrání membrány a sliznice a udržuje
pokožku hebkou a pružnou.

Laktát sodný a kyselina mléčná
Ve spojení s močovinou pomáhají udržovat
fyziologické kyselé pH, které přímo souvisí
se zdravou nepoškozenou pokožkou.
Posilují obranné mechanismy proti
patogenním mikroorganismům, často
přítomným v kůži postižené nerovnováhou
v kožní bariéře.
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INTENSIVE REPAIR FOOT CREAM
Máta peprná (tekutý extrakt)
Má účinný lokální anestetický účinek na
pokožku díky dvojímu působení
vazokonstrikce a vazodilatace
bezprostředně po aplikaci. Má také silné
osvěžující, tonizující a čisticí vlastnosti.

Tymián (éterický olej)
Je to vynikající přírodní dezinfekční
prostředek, antibiotikum a protizánětlivý
prostředek. Efektivně vylučuje mikroby,
bakterie a houby z pokožky.
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INTENSIVE REPAIR FOOT CREAM
Eukalyptus (éterický olej)
Je to výjimečný antibakteriální a germicidní
prostředek. Má také antivirové,
antifungální a deodorační vlastnosti.

Mentol
Má výrazný uklidňující, osvěžující a
tonizující účinek na svaly, podporuje žilní
oběh a dodává svěžest unaveným a
oteklým nohám. Je to silný antibakteriální
přípravek.
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INTENSIVE REPAIR FOOT CREAM
Vitamin E
Nezbytný pro stabilizaci buněčných membrán, díky svým antioxidačním vlastnostem
proti volným radikálům, posiluje kožní bariéru a chrání kolagen a elastin před
poškozením.
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Vyživuje, zvlhčuje
a změkčuje
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HONEY FOOT CREAM
•

Veškerá mimořádná síla přírody zapouzdřená v extrémně jemném krému
se zvláčňujícím, zvlhčujícím a elastikačním účinkem, formulovaná se
synergickým fytokomplexem vysoce koncentrovaných bylinných a
léčivých rostlinných výtažků.

Obsahuje:
•

Med ze švýcarských hor, arganový olej, bambucké máslo, vitamin E, mentol
a močovinu.
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HONEY FOOT CREAM
•

•

•

•
•
•

Je zvláště vhodný pro suché a dehydratované nohy. Díky intenzivní a aromatické
vůni slézu alpského je tento krém skutečným koncentrátem čisté pohody a
výjimečným zkrášlením nohou.
Jediným gestem osvěžuje, zvlhčuje, vyživuje a zjemňuje, díky čemuž je pokožka
mimořádně měkká, hedvábná a hladká. Pokožka získává zpět svou přirozenou
pružnost a poskytuje nádherný pocit svěžesti, lehkosti a hluboké pohody.
Je to kosmetický přípravek, který se skládá z 98% přírodních složek a neobsahuje
umělé vůně. Jeho příjemná vůně pochází výhradně z rostlinných výtažků a
éterických olejů.
Má jemnou strukturu, snadno se vmasíruje a rychle vstřebává, aniž by zanechal
mastné zbytky.
Používá-li se pravidelně, pomáhá udržovat pokožku měkkou a pružnou.
Pro zvýšení fytoterapeutické účinnosti používá Honey Foot Cream biomimetickou
lamelární emulzi, což je farmaceutická technologie používaná k uvolňování
terapeutických látek, která umožňuje postupné a kontinuální dodávání účinných
látek obsažených v rostlinných extraktech, čímž zvyšuje jejich funkční účinnost.
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HONEY FOOT CREAM
Výhody:
•

S medem ze švýcarských hor

•

Fytoterapeutický vzorec

•

Vyrobeno z bylin a léčivých rostlin

•

Vysoká koncentrace rostlinných aktivních složek

•

Vysoce efektivní

•

Biomimetická lamelová technologie

•

Lehká, snadno vstřebatelná struktura

•

Přírodní vůně

•

100% Vyrobeno ve Švýcarsku
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HONEY FOOT CREAM
Pokyny k použití:
•

Aplikujte 1 až 2krát denně masáží, dokud se zcela nevstřebá.

•

Vnější použití, zamezte kontaktu s očima.
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HONEY FOOT CREAM
Med ze švýcarských hor
Tento speciální med se vyznačuje nektary
pocházejícími z alpské flóry údolí Leventina v
kantonu Ticino. Bohatý na vysoce koncentrované
vitamíny, bílkoviny, lipidy a cukry rozpustné ve
vodě, má mimořádné uklidňující, zvlhčující,
zklidňující a čisticí vlastnosti. Pomáhá udržovat
správnou hladinu epidermální vlhkosti a vytváří
optimální podmínky hydratace, měkkosti a
pružnosti tkání. Je to silný léčitel a baktericid.

Arganový olej
Je bohatý na vitamíny, polyfenoly a
esenciální mastné kyseliny a má
významné dermatologické a funkční
vlastnosti. Má antioxidační, elastikační a
hydratační vlastnosti a zjemňuje a
revitalizuje pokožku.
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HONEY FOOT CREAM
Bambucké máslo
Přírodní přísada extrahovaná z ořechů
afrického stromu. Je bohatý na antioxidanty,
fenolové sloučeniny, esenciální mastné
kyseliny a vitamíny. Inhibuje působení volných
radikálů a účinně bojuje proti stárnutí buněk.
Stimuluje produkci kolagenu a elastinu, díky
čemuž je pokožka pružnější a pevnější.
Zvlhčuje, vyživuje, chrání, uklidňuje a léčí.

Močovina
Zvyšuje množství vody obsažené ve
stratum corneum a udržuje pokožku
měkkou, hydratovanou a pružnou.
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HONEY FOOT CREAM
Mentol
Má výrazný uklidňující, osvěžující a
tonizující účinek na svaly, podporuje žilní
oběh a dodává svěžest unaveným a
oteklým nohám. Je to silný antibakteriální
přípravek.

Vitamin E
Nezbytný pro stabilizaci buněčných
membrán díky svým antioxidačním
vlastnostem proti volnému.
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