
крем-бальзам
ВЕНАРЕТ

Не є лікарським засобом. Не рекомендується при особистій чутливості до компонентів продукту.
Складено на основі експертної думки групи апітерапевтів на підставі систематизованих результатів практичного досвіду.

Ефективний засіб для поліпшення венозного кровотоку, 
що має високі показники відновлення еластичності 
і прохідності судин, пом’якшення, регенерації та 
косметологічного впливу на шкіру.

Склад:
бджолине обніжжя з квіткового пилку, віск бджолиний, мед натуральний, 
прополіс, соснова живиця, екстракти хрону, бджолиного підмору з вмістом 
бджолиної отрути та хітозану, олія касторова, олія гірчична.

Властивості:
Покращує венозний кровотік.
Ефективний під час відновлення еластичності та прохідності судин 

при варикозному розширенні вен та облітеруючому ендартеріїті.
Чинить дуже м’яку оздоровчу дію на слизову прямої кишки.
Позитивно впливає на покращення 

стану вен прямої кишки при геморої.

Спосіб застосування:
застосовувати 2–3 рази на день у вигляді 
аплікації. Наносити на проблемні зони 
легкими рухами, охоплюючи по 1О 
см вгору та вниз за ходом вени (можна 
застосовувати під тканинний компрес). 
Тримати на тілі не менше ніж 2 години. 
Найбільшого ефекту можна досягти, 
якщо залишити крем-бальзам на всю ніч.
При геморої змащувати гемороїдальні 
вузли щоденно 2–3 рази.

ВЕНАРЕТ рекомендовано при тяжкості 
у ногах, після вагітності та пологів, при 
набряках та малорухомому способі життя, 
при надмірній вазі, що збільшує навантаження 
на нижні кінцівки, при плоскостопісті, 
судинній сіточці та перших ознаках варикозу.
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Не є лікарським засобом. Не рекомендується при особистій чутливості до компонентів продукту.
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Крем-бальзам ВЕНАРЕТ характеризується підвищеним 
вмістом інгредієнтів, що сприяють нормалізації стану й 
функціонування периферичної судинної системи, в тому 
числі судин верхніх і нижніх кінцівок. Покращує венозний 
кровотік та прохідність судин при варикозному розширенні вен.

Особливості застосування:
при варикозному розширенні вен для 
більшої ефективності застосовувати 2–3 
рази на день у вигляді аплікацій змішуючи 
ВЕНАРЕТ/ЕКСТРАСАН у співвідношенні 
1:3 та наносити на проблемні зони 
легкими рухами, охоплюючи по 1О см 
вгору та вниз за ходом вени.
Тримати на тілі не менше ніж 2 години, 
при нанесенні на ніч можна залишити 
крем-бальзам на тілі до ранку, до 
прийняття водних гігієнічних процедур.

При геморої змащувати гемороїдальні 
вузли щоденно 2–3 рази на день, 
використовуючи приблизно 3–5 г крем-
бальзаму. Для більшої ефективнсоті 
доцільно змішати ВЕНАРЕТ/ІНТІМОЛ 
у співвідношенні 1:1 та застосовувати 
ректально у вигляді свічок (сформовану 
вручну свічку попередньо заморозити).

Комплекс рослинних олій в основі крем-бальзаму ВЕНАРЕТ стимулює 
кровообіг та чинить протизапальну дію, усуваючи дискомфортні відчуття. 
Екстракти прополісу та фітокомпонентів сприяють зміцненню стінок 
кровоносних судин та капілярів, стимулюють мікроциркуляцію. Бджолина 
отрута покращує обмінні процеси у тканинах. 
При пролонгованому застосуванні ВЕНАРЕТ покращить зовнішній вигляд 
проблемних ділянок, забезпечить протизапальний ефект, тонізує, зменшить 
больові відчуття та набряки, усуне дискомфорт та знизить симптоматику, пов’язану 
з відчуттям тяжкості в кінцівках, заспокійливе та розслаблююче діє на шкіру ніг.


