
Altai Sacral
PICIOARE UȘOARE

Fitogel „Slaviton”



Mai puternic decât gravitația pământului 
și greutatea în picioare...

Pe lângă două mâini pricepute, omul a fost înzestrat și cu două picioare cu ajutorul cărora 
se poate deplasa. Uneori, însă, picioarele pot fi afectate de o boală numită varicoza. Oa-
menii suferă de această afecțiune pentru că au fost dotați cu capacitatea de a se deplasa 
pe două picioare. Patrupedele, însă, niciodată nu vor suferi de varice!

Sistemul venos al picioarelor omului este supus unei presiuni colosale. Fluxul de 
sânge din vene este influențat de presiunea hidrostatică ridicată, rezultată în urma 
forței gravitaționale, care acționează în direcție verticală, precum și de presiunea 
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ridicată din interiorul cavității abdominale. Cu cât greutatea corpului 
este mai mare, cu atât mai mare este presiunea asupra picioarelor 
și asupra sistemului circulator. 

Complexul de extracte naturale din compoziția fitogelului și fitobăii „Sla-
viton” reduce senzația de picioare grele și cunoaște necesitățile picioarelor dumneavoastră. 

Picioare fără „ganglioni”
Varicele (lat. „varix” – nod) apar atunci când în vene se coagulează sângele. Sunt însoțite 
de o senzație de greutate, dureri și edeme la nivelul gambelor care apar la sfârșitul zilei.

Edemele nu sunt întotdeauna însoțite de telangiectazii și noduli limfatici. Acest fapt 
sugerează că varicele încă nu au atins venele de suprafață, ci doar pe cele interioare. 
Primele semne ale varicelor apar uneori pe unghii sau degetele de la picioare. Din cauza 
disfuncțiilor sistemului circulator, acestea devin mai subțiri, se exfoliază sau din contra – 
devin mai groase și mai aspre.

Cu cât mai repede veți începe să faceți tratamente profilactice, cu atât mai repede pi-
cioarele dumneavoastră vor deveni mai netede, frumoase și ușoare.

Contrar influenței forței 
gravitaționale, sângele de la 

picioare circulă spre inimă 
de jos în sus. 
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Efectul tonifiant al plantelor  
din compoziția fitogelului „Slaviton”

Energia plantelor care intră în compoziția fitogelului „Slaviton” poate fi simțită instantaneu 
după aplicarea produsului pe piele. Mirosul ierburilor aromatice vă revitalizează și vă 
binedispune. În locul oboselii revine relaxarea.

Formula fitogelului este perfectă! Compoziția naturală este alcătuită din extracte de 
castan, hamei, frunze de hamamelis virginiana (nucul vrăjitoarelor), cimbru și rozmarin 
și îmbogățită cu extracte de mușețel, sunătoare și alge roșii.  

Noul gel „Slaviton” are o textură plăcută și moale care se aplică ușor pe piele și se 
absoarbe repede fără să lase urme pe haine. 
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Vene cu varice:
ca o sită: venele se dilată din cauza fluxului mare de sânge, porii acesto-
ra se deschid și împreună formează o „sită”. Drept rezultat, partea lichidă 
a sângelui (limfa) iese prin țesutul subcutanat și se formează edemele. 

ca o mlaștină: în urma ieșirii limfei din vasele de sânge, sângele din interiorul acestora 
se îngroașă, crește riscul coagulării și, drept rezultat se formează cheagurile de sânge. 
Medicii cardiologi susțin că varicoza  este un adevărat pericol pentru sănătatea omului. 
„Varicoza mai întâi afectează picioarele, iar mai apoi distruge inima.” – susțin medicii. 

Vene fără varice:
energie: datorită proprietăților tonifiante ale extractelor de castan, hamamelis, sunătoare 
și alge roșii, venele devin mai elastice și nu permit ieșirea lichidului limfatic din țesutul 
subcutanat, prevenind apariția edemelor. 

fără îngroșarea culorii: extractul de hamei conține fitoestrogeni care, împreună cu in-
gredientele active de castan, reglează coagularea sângelui și scade riscul de formare a 
cheagurilor. 

echilibru: extractul de cimbru și mușețel reglează metabolismul în țesuturi, asigură nu-
triția acestora, are de asemenea efecte antiseptice și previne apariția ulcerelor venoase. 
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Detoxificați organismului pentru  
a preveni apariția varicelor:

  Dacă mama sau bunica dumneavoastră au suferit de varicoză (riscul de 70%)
Puteți să moșteniți nu boala în sine, ci structura genetică a vaselor de sânge: țesut con-
junctiv slab al peretelui venos, canale venoase afectate. 

  Dacă aveți un stil de viață sedentar
Sistemul venos la nivelul picioarelor mai este numit „inima periferică”: inima nu este 
capabilă de una singură să pompeze tot sângele de la picioare, de aceea  ea realizează 
acest lucru cu ajutorul mușchilor picioarelor atunci când acestea sunt în mișcare. Circu-
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lația sanguina deficitara și atrofia musculară sunt consecințele modului 
sedentar de viață (stând în picioare sau așezați pentru o perioadă mai 
lungă de timp).

  Dacă obișnuiți să purtați pantofi cu tocuri înalte mai des de 2-3 
ori pe săptămână 

Medicii flebologi recomandă să purtăm pantofi cu tocuri nu mai mari de 4 cm, pentru 
a nu afecta venele de la picioare. Tocurile cu înălțimea de 6 cm sunt mai „periculoase”.  
Pantofii care au tocurile mai înalte de 10 cm prezintă o amenințare serioasă. Aceștia pot 
fi purtați 1-2 ori pe lună și doar timp de 3-4 ore. 

  Dacă folosiți contraceptive orale 
Medicamentele hormonale afectează metabolismul peretelui venos, reducând tonusul 
acestuia. 

  Dacă planificați să rămâneți însărcinată sau ați fost însărcinată 
În timpul sarcinii au loc schimbări la nivelul sistemului hormonal, sporește fluxul circu-
lației sangvine (până la 35%), crește tensiunea arterială și slăbește tonusul muscular de 
pe pereții vaselor de sânge.  

Fitogelul „Slaviton” din seria 
Altai Sacral pentru frumusețea 

și îngrijirea picioarelor 
dumneavoastră
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Fitogelul „Slaviton” din seria Altai Sacral pentru frumusețea 
și îngrijirea picioarelor dumneavoastră
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