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V dospělém a zralém věku se můžeme setkat s problémy, které s sebou přináší hektický 
životní styl, špatná životospráva, sedavé, nebo naopak „běhavé“ zaměstnání. Jsou to 
zejména křečové žíly, křeče v nohou, unavené nohy, jejich pálení, bolestivost. Přípravek 
PREVENTY je vhodný k péči o pokožku nohou při zmíněných potížích.
PREVENTY nelze chápat jako lék na existující vážné problémy, např. výrazné křečové žíly. 
V těchto případech se masáž, nebo jiná podobná terapie nedoporučuje. V žilách, kde 
špatně proudí krev, se často vytváří krevní sraženiny. Ty se pak masáží mohou uvolnit 
a cestovat do plic, srdce či mozku. Důsledkem může být infarkt či mozková mrtvice. Zde je 
na místě léčba pod dohledem odborného lékaře. Pokud trápí křeče v nohou, nebo má-li 
pacient dispozice pro vznik křečových žil, je přípravek PREVENTY jednoznačně na místě. 
Jemná masáž několikrát denně, případně večerní masáž s hodinovým zábalem pomocí 
FH-folie, pomáhá zbavit nepříjemných pocitů.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: z vlašských ořechů, jojobový, mandlový, karité, 
kaštanový a třezalkový macerát. Lecitin. Éterické oleje: cedrový, jalovcový, cypřišový, citro-
nový. Vitamíny A, E, F.

Vlastnosti: Přípravek zvláčňuje pokožku a díky použitým éterickým olejům může být 
nápomocen aktivaci látkové výměny. Vyznačuje se osvěžujícími účinky. Může se podílet 
při zlepšení svalové a kloubní pohyblivosti. Kompozice éterických olejů použitá v tomto 
výrobku může napomoci zabránit vzniku křečových žil.

Použití: Potřebné množství přípravku naneseme na pokožku nohou a pozvolna vmasíru-
jeme. Před použitím oleje PREVENTY doporučujeme zvlhčit pokožku PLEŤOVOU JALOV-
COVOU VODOU či TONIKEM. Po ukončení masáže zabalíme nohy do FÓLIE PRO ZÁBALY. 
Odpočíváme a relaxujeme s nohama ve vodorovné či vyvýšené poloze po dobu 30–60 
minut. Směr pohybů masáže je vždy zdola nahoru!

PREVENTY
Masážní olej na nohy vhodný pro péči o pokožku  
s efektem těžkých nohou

Objednací číslo: 2728

Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Číslo šarže a objem vyznačen na obalu.

INCI: Aesculus hippocastanum Oil, Triticum vulgare Germ Oil, Hype-
ricum perforatum Flower Extract, Lecithin, Juglans regia Seed Oil, 
Simmondsia chinensis Seed Oil, Butyrospermum parkii Oil, Squalane, 
Cupressus sempervirens Leaf Oil, Cedrus atlantica Bark Oil, Tocopheryl 
acetat, Litsea cubeba Fruit Oil, Juniperus communis Fruit Oil, Citrus 
limon Peel Oil, Laurus nobilis Oil, Illicium verum Fruit/Seed Oil, Retinyl 
palmitate 

Skladování: Uvedená trvanli-
vost přípravku se uchováváním 
v temném a chladném prostředí 
podstatně prodlužuje (nejlépe 
v chladničce při teplotě 6–10°C).


