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Galvenox soft żel 50 g
 

Cena: 13,40 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Galena

Opis produktu
 

Galvenox soft żel, 50g ŻYLAKI I OBRZĘKI DROGERIA 

Preparat do pielęgnacji skóry dla osób ze skłonnością do zasinień i pajączków naczyniowych oraz zmian żylakowych i obrzęków.
Redukuje obrzęki i zmiany naczyniowe.

Działanie:

Działanie aż 4 aktywnych składników: dobesylanu wapnia, wyciągu z kasztanowca, soku z aloesu i pantenolu wpływa na poprawę
ogólnej kondycji i estetyki kończyn dolnych. Redukuje zasinienia oraz pajączki naczyniowe, zmniejsza obrzęki, regeneruje i pielęgnuje
skórę kończyn dolnych. Kompleksowe działanie poszczególnych składników żelu wpływa na poprawę ogólnej kondycji i estetyki kończyn
dolnych.

Dobesylan wapnia, działając lokalnie na naczynia krwionośne w skórze, wzmaga tonus żylny, usprawnia przepływ krwi i limfy, zmniejsza
przepuszczalność i kruchość kapilar, redukując obrzęki podudzi.

Substancje aktywne zawarte w wyciągu z nasion kasztanowca, dzięki zmniejszeniu przepuszczalności naczyń włosowatych, wykazują
działanie przeciwobrzękowe, przeciwzapalne i wzmagają tonus żylny.

Aloes zawiera dużą ilość wody i cennych składników odżywczych, a pierwsze wzmianki o jego stosowaniu sięgają starożytności.
Egipskie królowe Kleopatra i Nefretete używały aloesu do swoich rutynowych upiększających zabiegów kosmetycznych. Działa
przeciwzapalnie i ściągająco, przyspiesza regenerację i rewitalizację skóry, aktywuje syntezę kolagenu i intensywnie nawilża skórę.

Pantenol to pochodna witaminy B5 wpływająca na kondycję skóry. Stosowany zewnętrznie na skórę zwiększa jej nawilżenie, miękkość i
elastyczność. Ponadto działa przeciwzapalnie, sprzyja gojeniu się i regeneracji skóry, a także poprawia barierę lipidową naskórka.
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Sposób użycia:

Delikatnie wcierać 2-3 razy na dobę w zmienione miejsce na skórze: pajączki naczyniowe, zmiany żylakowe, obrzęk podudzi. Nie
stosować na otwarte rany, uszkodzoną lub zakażoną skórę, do spojówki oka oraz na błony śluzowe. Nie masować bolesnego zapalenia
żylaków. Nie stosować w nadwrażliwości na którykolwiek składnik.

Składniki:

Aqua, Carbomer, Glycerin, Butylene Glycol, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Calcium Dobesilate, Sodium Hydroxide, Aloe
Barbadensis Leaf Juice, Polysorbate 20, Phanoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Panthenol, Parfum, Alpha-Isomethyl, Ionone,
Citronellol, Linalool, Butylphenyl Methyl-propional.
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