
 

 

AngioLive Mask 
Маската « AngioLive » е предназначена за локално 

приложение върху кожата на ръцете и краката. 

Комбинацията от компоненти максимално 

допринася за подобряването на повърхностните 

венозни и лимфни съдови системи. 
 

 

 

Използването на козметична гел на маска AngioLive се препоръчва при: 

 

• поява на подуване, болезненост и други неприятни усещания в краката; 

• спортуване; 

• бременност; 

• повишено натоварване на краката, свързано с особеностите на професионалната 

дейност - например при постоянно стоене в изправено положение 

• заседнал начин на живот, свързан с повишен риск от венозен застой и кръвни 

съсиреци; 

• предотвратяване на хронична съдова недостатъчност и разширени вени на 

долните крайници; 

• чести регулярни полети, пътуване с влак, автомобилни пътувания с 

продължителност повече от 4 часа; 

• промяна на часовите пояси и климатичните райони. 

 

 

 

Във формулата на продукта влизат следните компоненти: 

• Гел от водорасли Ламинария. Минералните съставки спомагат за облекчаване на 

спазъма на гладката мускулатура и разширяване на кръвоносните съдове; 

• Екстракт от фукус. Той има изразен антитромботичен ефект, което е особено 

важно за краката, тъй като именно в кръвоносните съдове най-често се образуват 

кръвни съсиреци- причинителят на тромбоемболичната болест; 

• Растителен глицерин. Отлично омекотяващо средство; 

• Колаген. Основният структурен протеин на нашето тяло, осигуряващ 

еластичност и твърдост на кожата; 

• Екстракт от листата на червено грозде. Има противоотточно действие и укрепва 

ендотелния слой на съдовата стена; 

• Екстракт от грозде, богат на витамини, микроелементи и кверцетин - мощен 

природен антиоксидант, който предпазва клетките от увреждане от свободните 

радикали; 

• Хиалуронова киселина за дълбока и висококачествена хидратация на кожата. 

 



 

 

Състав: 

Гел от кафяви водорасли (вода, кафяви водорасли-хранителни (водорасли (лат. 

Laminaria japonica), растителен глицерин, воден екстракт от водорасли (лат. Laminaria 

japonica), воден екстракт от фукус (лат. Fucus), колаген хидролизат (морски), сух 

екстракт от грозде (лат. Vitis vinifera), екстракт от листата на червено грозде (лат. Vitis 

vinifera), хиалуронова киселина. 

Начин на употреба: 

Като превенция на развитието на симптоми на хронична венозна недостатъчност, 

включително усещане за подуване, тежест и умора, опъване, изтръпване, "мравучкане", 

появата на болка, подуване на долните и горните крайници. Използва се и като 

козметичен продукт, който помага за почистване на кожата, премахване на токсините, 

стимулиране на процесите на регенерация, овлажняване на кожата и подхранване с 

полезни вещества, подобрява лимфодренажната функция. 

Начин на приложение: външно. Нанесете върху чиста кожа с леки масажни движения. 

След 20-30 минути отмийте маската с топла вода. 

Препоръчва се използване веднъж на ден вечер или преди лягане. Манипулациите могат 

да се повтарят при необходимост.  

Възможна индивидуална непоносимост. Само за външна употреба! 
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