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 προορίζονται 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 | heavy legs relief, για την
ανακούφιση των κάτω άκρων από το αίσθημα
βάρους και κούρασης.

Kρέµα για τη
φυσική αντιµετώπιση
των αιµορροΐδων
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Haemorrhoid relief | Flavovenus-MD® cream plus
Το προϊόν Flavovenus-MD® cream plus είναι ένα προϊόν
με πρωτοποριακή σύνθεση με βάση τα φλαβονοειδή και
την εσκίνη, ειδικά σχεδιασμένο για την αντιμετώπιση
των αιμορροΐδων. Η ενισχυμένη σύνθεσή του
ανακουφίζει και αντιμετωπίζει άμεσα τα συμπτώματα της
αιμορροϊδοπάθειας, όπως η δυσφορία, ο ερεθισμός, ο
κνησμός, ο πόνος και το οίδημα.
Είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές και εσωτερικές
αιμορροΐδες, ενώ δύναται να χρησιμοποιηθεί και παρουσία
ραγάδας πρωκτού. Περιέχει ειδικό ρύγχος για την καλύτερη
διάχυση του προϊόντος στις εσωτερικές αιμορροΐδες.
Iατροτεχνολογικό προϊόν (CE, class II).
Διατίθεται αποκλειστικά στα φαρμακεία.

Flavovenus-MD® cream plus
ΚΥΡΙΑ ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
To Flavovenus-MD® cream plus περιέχει τα ακόλουθα
φυσικά συστατικά:
• Διοσμίνη, Τροξερουτίνη, Εσπεριδίνη: Βιοφλαβονοειδή με
σημαντική βιολογική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό,
καθώς ενισχύουν τη μικροκυκλοφορία, βελτιώνοντας
το φλεβικό τόνο και τη φλεβική ελαστικότητα.
Χρησιμοποιούνται για την εξάλειψη των συμπτωμάτων των
αιμορροΐδων, όπως η δυσφορία, ο ερεθισμός, ο κνησμός,
ο πόνος και το οίδημα.

• Εσκίνη:

κύριο συστατικό του Aesculus hippocastanum,
του καρπού της ιπποκαστανιάς, με κλινικά σημαντική
δραστηριότητα στην αντιμετώπιση των αιμορροΐδων.
Εμφανίζει αντιφλεγμονώδη, αντιοιδηματική και φλεβοτονική
δράση.

Flavovenus-MD® cream plus | ΧΡΗΣΕΙΣ

• Το Flavovenus-MD® cream plus αποτελεί πρώτη επιλογή για

την αντιμετώπιση των αιμορροΐδων, καθώς η ειδική σύνθεσή
του ανακουφίζει από τα συμπτώματα της αιμορροϊδοπάθειας,
ενισχύει τη συρρίκνωση των αιμορροΐδων και μειώνει την
αίσθηση καύσου τοπικά.
• Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές και εσωτερικές
αιμορροΐδες.

Flavovenus-MD® cream plus
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• Χρησιμοποιήστε
•
•
•
•

το προϊόν μετά την κένωση, αφού
προηγουμένως έχει γίνει επιμελής καθαρισμός της
πρωκτικής και περιπρωκτικής περιοχής.
Για χρήση σε εξωτερικές αιμορροΐδες εφαρμόστε επαρκή
ποσότητα προϊόντος στην περιοχή του πρωκτού και
περιπρωκτικά.
Οι εξωτερικές αιμορροΐδες προτείνεται να ωθούνται
προσεκτικά με την άκρη του δαχτύλου εσωτερικά του
πρωκτικού δακτυλίου.
Για χρήση σε εσωτερικές αιμορροΐδες, χρησιμοποιήστε το
ειδικό ρύγχος που περιέχεται στη συσκευασία.
Εφαρμόστε επαρκή ποσότητα προϊόντος, 3-4 φορές
ημερησίως.

Haemorrhoid relief cream plus | 50 g

