Фіт-Спрей
Склад: олія сосни, олія м’яти перцевої, олія чайного дерева, екстракт шавлії, борна кислота. Допоміжні речовини: гліцерин і етиловий спирт.
ValeVita Фіт-Спрей – натуральний оригінальний
антисептик для ніг, властивості якого зумовлені
кожним із його компонентів.
Олія чайного дерева – потужний антисептик,
проникає у глибокі шари шкіри і навіть під нігті. Має
протимікробну, знеболювальну та ранозагоювальну дії.
Олія сосни – має антисептичні, протизапальні,
знеболювальні, очищувальні, зволожувальні,
тонізуючі, антиоксидантні, дезодоруючі і дезінфікуючі властивості. Сприяє загоєнню ран.
Олія м’яти перцевої – охолоджує, зменшує
подразнення, має антисептичні, протизапальні та
дезодоруючі властивості.
Екстракт шавлії – має антисептичні та антиоксидантні властивості.
Стимулює регенеративні процеси в тканинах, що
сприяє швидкому загоєнню шкіри. Зменшує набряк
тканин, виявляючи протизапальну дію.
Борна кислота – антисептик, що здатен швидко й
глибоко проникати в шкіру, також має фунгіцидну,
протизапальну та антибактеріальну дії.
Показання для застосування. Застосовується у
комплексній терапії та для профілактики грибкових
захворювань та запалень шкіри ніг. Сприяє загоєнню тріщин і “трофічних виразок”, усуває свербіж і
відчуття подразнення шкіри ніг. Ліквідує неприємний запах ніг та взуття.
Для успішної профілактики інфекції рекомендується дотримуватись таких правил:
• не ходіть босоніж у басейні, сауні або готелі;
• тримайте ноги в чистоті, користуйтеся індивідуальним рушником;
• якщо не вдалось уникнути контакту з небезпечною поверхнею (наприклад, брали в прокаті
ковзани, лижні черевики), – обробіть ступні
засобом ValeVita Фіт-Спрей, приділяючи особливу увагу проміжкам між пальцями.
Спосіб застосування: Застосовувати 2 рази на
день – вранці і ввечері.
Флакон аерозолю струснути, потім зняти ковпачок з

Фіт-Спрей
розпилювача. Тримаючи флакон вертикально,
розпилювач повернути до чистої нижньої поверхні
ступні і, з відстані приблизно в 20 см, різким натисканням на голівку флакона розпорошити аерозоль.
Так само обробити між пальцями ніг. Зазначені дії
повторити з другою ступнею.
Для усунення неприємного запаху взуття та
профілактики грибкових захворювань - так
само обробіть внутрішню поверхню взуття.
Тільки зовнішньо! ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО!
НЕ розпилювати поблизу ВІДКРИТОГО
ПОЛУМ’Я!
Зберігання: Зберігати в сухому та недоступному
для дітей місці, з надітим ковпачком, при кімнатній
температурі. Після розкриття упаковки використовувати протягом одного місяця.
Виробник: ТОВ «СІЛВАНОЛС», вул. Курбада, 2а, Рига,
LV-1009, Латвія для ТОВ «ОЛФА», Україна.
Ексклюзивний дистриб’ютор: ТОВ «ОЛФА», Україна,
02232, Київ, вул. Данькевича, 4,Тел. (044) 503-89-20,
www.olfa.ua.

