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Ce este VenoSpray?

… este  soluţia împotriva senzaţiilor neplăcute la 
nivelul picioarelor

VenoSpray este un gel eferveşcent  pe baza de pan-
thenol, bioflavonoide şi mentol, fiind un aliat puternic 
în lupta cu senzaţiile dureroase din picioare, greutate 
la nivelul picioarelor, cu oboseală şi amorţelile. (www.
venospray.ro)

Spuma efervescentă cu efect răcoritor şi relaxant 
are eficacitate maximă încă din primele minute de 
după aplicare, acţionând rapid în straturile profunde ale 
pielii. VenoSpray se poate aplica direct pe ciorap, fără ca 
acest fapt să îi încetinească sau să îi diminueze efectul, 
sporind astfel confortul în utilizare.

De ce să folosim VenoSpray?

… pentru a ne păstra confortul, pentru a fi 
performanţi în activităţile zilnice şi pentru a ne bucura 
nestânjeniţi de momentele petrecute alături de cei 
dragi.

Majoritatea dintre noi ne confruntăm cu una sau 
chiar toate situaţiile următoare: activitate sedentară, 
ortostatism, mediu de lucru cu temperaturi ridicate 
(birouri, mijloace de transport), expunere prelungită 
la soare, tulburări circulatorii la nivelul membrelor 
inferioare. Toate aceste situaţii pot determina senzaţii 
neplăcute de “picioare grele “ sau oboseală, deseori 
acompaniate de mâncărimi sau amorţeală. VenoSpray 
este soluţia cu care ne putem păstra buna dispoziţie 
fără a ne lăsa afectaţi de aceste senzaţii neplăcute. 
VenoSpray conţine substanţe hidratante:  panthenol 

şi bioflavonoide, mentol, care contribuie la atenuarea 
acestor neplăceri, acţiunea sa  imediată oferind o 
senzaţie rapida si intensă de prospeţime. 

… pentru a trata simptomele unor afecţiuni la 
nivelul membrelor inferioare

VenoSpray este recomandat pacienţilor cu senzatie 
de “ picioare grele “, umflături, telangiectazii, oboseală, 
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amorţeli, mâncărimi. Toate aceste semne şi simptome 
nu indică neapărat o anumită patologie, putând fi 
întâlnite şi în cazul persoanelor tinere. Gelul efervescent 
poate fi ulitizat şi preventiv de persoane care înteleg 
importanţa menţinerii stării de sănătate a propriului 
organism.  
 ... pentru ca viitoarele mămici să se bucure de 
o sarcină uşoară şi să poată savura nestânjenite plăcerea 
comunicării cu bebeluşul din burtică.

Femeile însărcinate acuză foarte des simptomele 
unei insuficienţe venoase secundare iar în perioada sar-
cinii nu se poate administra tratament pe cale sistemică. 
VenoSpray este, şi în acest caz, soluţia optima pentru 
înlăturarea senzaţiei de greutate, senzaţiei de prurit, 
senzaţiei de umflare, senzaţiei de oboseală, amorţirii 
membrelor inferioare, senzaţiei de glezne umflate, 
senzaţiei de căldură la nivelul membreleor inferioare.

VenoSpray poate fi utilizat fără probleme pe perio-
ada sarcinii iar studiile arată că folosind preparatul 

conform indicaţiilor companiei producătoare, nu există 
riscul unor efecte colaterale. Gelul efervescent devine 
astfel un bun aliat al viitoarelor mămici cu tendinţă de 
dilataţii venoase în picioare care se pot transforma în 
varice.

Cum folosim VenoSpray?

…utilizare uşoară pentru comfort sporit

Agitaţi bine şi pulverizaţi direct pe piele sau pe 
ciorap la nivelul gambei, masând bine până absorbţia 
este completă. După câteva minute repetaţi acţiunea 
la nivelul  gleznei. A nu se  folosi pe mucoase, răni 
deschise. VenoSpray poate fi aplicat şi peste ciorap, fără 
să păteze sau să deterioreze ţesătura în vreun fel.

VenoSpray începe să acţioneze în primele 3-4 
minute de la aplicare, are rezultate bune după 15 min, 
confirmate ulterior şi îmbunătăţite după încă 30 min. 
Gelul poate fi utilizat ori de câte ori este nevoie.


