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The cure line

Η οικογένεια The cure line είναι μια σειρά 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων έρευνας και 
ανάπτυξης της εταιρείας Verisfield, τα οποία 
συνδυάζουν περισσότερα από ένα συστατικά 
για την αντιμετώπιση πολλαπλών παθολογικών 
καταστάσεων.

Τα προϊόντα της σειράς The cure line προ-
ορίζονται για τοπική χρήση.

The cure line | skin heal, για την επούλωση του 
τραυματισμένου δέρματος

The cure line | pain relief, με τοπική αναλγητική 
δράση

The cure line | dry nose relief, για την 
ανακούφιση της ρινικής κοιλότητας από ξηρότητα 
και συμφόρηση

The cure line | hemorrhoids relief, για την 
ανακούφιση των συμπτωμάτων των εξωτερικών 
και εσωτερικών αιμορροΐδων.

Σειρά προϊόντων για την ανακούφιση από τον 
πόνο. Η σειρά περιλαμβάνει τρία διαφορετικά 
προϊόντα (Capsar 6-MD® gel, Capsar 6-MD® 
aerosol foam, Capsar 6-MD® cream plus) με 
τοπική αναλγητική δράση. 

Σειρά προϊόντων 
για την επούλωση 
του τραυματισμένου 
δέρματος.
Η σειρά περιλαμβάνει 
δύο προϊόντα τοπικής 
εφαρμογής
(Hyalsil-MD® cream 
red, Hyalsil-MD® 
aerosol powder), 
με επουλωτικές και 
αναπλαστικές
ιδιότητες.  

The cure line | skin heal

The cure line | pain relief



Heavy legs relief | Flavovenus-MD® gel
To προϊόν Flavovenus-MD® gel είναι ένα προϊόν με 
πρωτοποριακή σύνθεση, με βάση τα φλαβονοειδή, την 
εσκίνη, τη μενθόλη και τη d-πανθενόλη, ειδικά σχεδιασμένο 
για να προσφέρει άμεση ανακούφιση και αναζωογόνηση 
σε βαριά και κουρασμένα άκρα. 
Η συνεργική δράση των συστατικών του ανακουφίζει από 
τα τοπικά συμπτώματα της φλεβικής ανεπάρκειας που 
εντοπίζονται στα πόδια, όπως το οίδημα, το αίσθημα κούρασης 
και βάρους, ενώ η παρουσία μενθόλης αντιμετωπίζει την 
αίσθηση θερμότητας και αποφορτίζει τα κουρασμένα πόδια. 
To Flavovenus-MD® gel είναι μια δροσερή γέλη που 
απλώνεται εύκολα, χωρίς να αφήνει αίσθηση λιπαρότητας.

Ιατροτεχνολογικό προϊόν (CE class IΙ).
Διατίθεται αποκλειστικά στα φαρμακεία.

Flavovenus-MD® gel | ΚΥΡΙΑ ΕΝΕΡΓΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
To Flavovenus-MD® gel περιέχει τα ακόλουθα φυσικά 
συστατικά:
Τροξερουτίνη: Ένα βιοφλαβονοειδές με σημαντική 
βιολογική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς έχει 
την ικανότητα να προστατεύει τα αγγεία. Αυξάνει τη φλεβική 
αντίσταση και βελτιώνει τη λειτουργία των τριχοειδών 
μειώνοντας την ευθραυστότητα και διαπερατότητά τους.
Εσκίνη: κύριο συστατικό του Aesculus hippocastanum, 
του καρπού της  ιπποκαστανιάς, με κλινικά σημαντική 
δραστηριότητα σε περιπτώσεις χρόνιας φλεβικής 
ανεπάρκειας. Μειώνει τον πόνο και το πρήξιμο των κάτω 
άκρων, καθώς και το αίσθημα βάρους και τον κνησμό. 
Μενθόλη: φυσικό συστατικό της μέντας, προσφέρει μια 
ευχάριστη αίσθηση δροσιάς και αντιμετωπίζει την τοπική 
αίσθηση θερμότητας που αναπτύσσεται σε καταστάσεις 
φλεβικής ανεπάρκειας. 
d-πανθενόλη (προβιταμίνη Β5): ενυδατώνει και βελτιώνει 
την εμφάνιση του δέρματος, ενώ μειώνει τη φλεγμονή και 
καταστέλλει τους ερεθισμούς και τον κνησμό. 

Flavovenus-MD® gel | ΧΡΗΣΕΙΣ
Χρησιμοποιήστε το σε πρησμένα και βαριά πόδια, σε 
κιρσούς, θρομβοφλεβίτιδες, αλλά και σε άλλες καταστάσεις 
φλεβικής ανεπάρκειας. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης.
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Heavy legs relief gel | 100 g

Flavovenus-MD® gel | ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εφαρμόστε επαρκή ποσότητα προϊόντος 
στην πάσχουσα περιοχή, 3-4 φορές την 
ημέρα και κάντε ήπιο μασάζ στο δέρμα με 
κατεύθυνση από τους αστραγάλους προς 
τις γάμπες.
Το τοπικό μασάζ θα σας προσφέρει 
ευχάριστη αίσθηση δροσιάς, ενώ παράλ-
ληλα θα τονώσει τη μικροκυκλοφορία 
στη περιοχή. Μπορείτε να εφαρμόσετε το 
προϊόν και στις πατούσες. 
Για επιπρόσθετη δροσιστική δράση, 
μπορείτε να φυλάξετε το προϊόν στο 
ψυγείο.
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5 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΜΟΡΦΑ ΚΑΙ 
ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΑ ΑΚΡΑ
Εάν κατά τη διάρκεια της μέρας απαιτείται να κάθεστε για 
αρκετές ώρες, όπως για παράδειγμα στο γραφείο, στο 
αυτοκίνητο ή σε μακρινές πτήσεις ή απαιτείται να είστε 
όρθιοι και ακίνητοι για αρκετή ώρα, προσπαθήστε να κάνετε 
αυτές τις απλές ασκήσεις,  οι οποίες θα ξεκουράσουν τα 
πόδια σας, όσο συχνά μπορείτε μέσα στη μέρα.

Η άσκηση ενισχύει σημαντικά τη μικροκυκλοφορία και 
θα νοιώσετε καλύτερα στα κάτω άκρα σας αν κάνετε 
περπάτημα, ελαφρύ τρέξιμο, ποδήλατο ή κάποια άλλη 
δραστηριότητα. Σε περίπτωση που τα πόδια σας πονάνε 
πολύ, το κολύμπι αποτελεί μια καλή εναλλακτική.

Προσέξτε τη διατροφή σας. Μην καταναλώνετε πολύ αλάτι 
ή αλκοόλ, ώστε να μειώσετε την κατακράτηση υγρών που 
ενισχύει την αίσθηση του πρηξίματος και βάρους στα κάτω 
άκρα.

Κάντε τακτικά ποδόλουτρα με κρύο νερό. Θα χαλαρώσουν 
τα άκρα σας και θα σας ανακουφίσουν άμεσα.

Αποφύγετε τα πολύ στενά ρούχα, καθώς παρεμποδίζουν 
τη φλεβική κυκλοφορία. Προτιμήστε τις ειδικές ελαστικές 
κάλτσες που περισφίγγουν τα πόδια.


