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Περιγραφή      
Οι ευρυαγγείες είναι μικρά διεσταλμένα αιμοφόρα αγγεία 
που διακρίνονται κάτω από την επιδερμίδα ως μωβ, μπλε ή 
κόκκινες γραμμές. Μοιάζουν με τους κιρσούς, είναι όμως πολύ 
λεπτότερες σε διάμετρο και δεν ψηλαφίζονται.  
Η κρέμα Remescar για τις Ευρυαγγείες είναι ένα καινοτόμο 
προϊόν, με ειδικό επιστημονικό σχεδιασμό για τη μείωση της 
εμφάνισης των επιφανειακών δυσχρωμιών και των ορατών 
και δομικών ατελειών του δέρματος που οφείλονται στις 
ευρυαγγείες. Με μία μόλις εφαρμογή θα μειώσει σημαντικά την 
εμφάνιση των ευρυαγγειών σχηματίζοντας άμεσα μία μεμβράνη 
πάνω από την πάσχουσα περιοχή του δέρματος. 
Δοκιμάστε τη Remescar για τις Ευρυαγγείες και αισθανθείτε την 
αυτοπεποίθηση που χαρίζει ένα όμορφο δέρμα.

Προτεινόμενη χρήση 
Η Remescar για τις Ευρυαγγείες έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει 
ορατά την εμφάνιση του δέρματος που πάσχει από ευρυαγγείες. 
Απελευθερώνει μία διάφανη, λεπτή και προστατευτική 
μεμβράνη, η οποία δημιουργεί μία ασπίδα πάνω από την 
πάσχουσα περιοχή του δέρματος. 

Οδηγίες χρήσης
Βήμα 1: Πλύνετε τα χέρια σας. Το δέρμα θα πρέπει 
να είναι καθαρό και στεγνό. 
 
Βήμα 2: Κατά την πρώτη χρήση, ανοίξτε το 
σωληνάριο και αφαιρέστε το προστατευτικό 
κάλυμμα. 

Βήμα 3: Πιέστε ώστε να βγει μία μικρή ποσότητα 
κάθε φορά για να αποφευχθεί η σπατάλη 
του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερη 
ποσότητα εάν η περιοχή με τις ευρυαγγείες είναι 
μεγάλη.

Βήμα 4: Με τη λευκή κρέμα κάντε απαλό μασάζ με 
κυκλικές κινήσεις πάνω στην πάσχουσα περιοχή 
του δέρματος. Η κρέμα θα προσαρμοστεί στην 
απόχρωση του δέρματός σας και θα μειώσει 
την εμφάνιση των ευρυαγγειών. Συνιστάται 
να χρησιμοποιείτε το προϊόν για 2-3 μήνες για 
βέλτιστα αποτελέσματα.

Βήμα 5: Αφήστε να περάσει αρκετός χρόνος 
πριν ντυθείτε ώστε η κρέμα να απορροφηθεί 
πλήρως από το δέρμα και να στεγνώσει. Αν 
φορέσετε τα ρούχα σας προτού η κρέμα να έχει 
απορροφηθεί πλήρως, αυτό μπορεί να εμποδίσει 
την αποτελεσματικότητά της και να αποτρέψει 
τον σχηματισμό μίας ενυδατικής ασπίδας 
προστασίας  μεταξύ του δέρματός σας και του 
περιβάλλοντος.

Βήμα 6: Πλύνετε τα χέρια σας για να αφαιρέσετε 
τυχόν υπολείμματα της κρέμας.

Ανακαλύψτε την πλήρη σειρά των προϊόντων Remescar, που 
περιλαμβάνει την κρέμα Remescar για το Πόδι της Χήνας και τη 
Remescar για Σακούλες και Μαύρους Κύκλους.

Προφυλάξεις
- Για εξωτερική χρήση μόνο.
- Αποφύγετε την επαφή με τους βλεννογόνους ή τα μάτια.
- Να φυλάσσεται το προϊόν μακριά από παιδιά. 
- Σε περίπτωση αγγειακών επιπλοκών ή κιρσών, 

συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας πριν από τη 
χρήση. 

- Δε συνιστάται η χρήση όταν έχει διαταραχθεί η ακεραιότητα 
του δέρματος (π.χ. ανοικτές πληγές, εγκαύματα τρίτου 
βαθμού, ακμή και έκζεμα).

- Η χρήση του προϊόντος δε συνιστάται εάν εμφανίζετε 
αλλεργική αντίδραση σε κάποιο από τα συστατικά. Σε 
περίπτωση ευαισθησίας/ερεθισμού του δέρματος, διακόψτε 
τη χρήση και συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας. 

-  Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 30 λεπτά από την 
εφαρμογή μίας ενυδατικής κρέμας προτού εφαρμόσετε τη 
Remescar για Ευρυαγγείες στην ίδια περιοχή του δέρματος, 
επειδή διαφορετικά η ενυδατική μπορεί να μειώσει την 
αποτελεσματικότητα της Remescar για Ευρυαγγείες.

- Δε συνιστάται η εφαρμογή της Remescar για Ευρυαγγείες 
πάνω από άλλες δερματολογικές αγωγές. 

- Μπορεί να λεκιάσει τα ρούχα εάν δε στεγνώσει εντελώς. 
- Μετά το άνοιγμα, συνιστάται η χρήση του προϊόντος εντός 

12 μηνών. 
- Συνιστάται η φύλαξη του προϊόντος σε θερμοκρασία 

μικρότερη των 30°C.
- Γενικά, θα πρέπει να αποφεύγετε την υπερβολική έκθεση των 

ευρυαγγειών στον ήλιο.  

Συστατικά
Aqua, Dibutyl Adipate, Dicaprylyl Carbonate, Isoamyl 
p-Methoxycinnamate, Methylpropanediol, Glycerin, Distarch 
Phosphate, Cellulose, Talc, Mannitol, Cetearyl Alcohol, Ethylhexyl 
Salicylate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, 
Myristyl Myristate, Tocopherol Acetate, Glyceryl Stearate 
Citrate, Acrylates/Ethylhexyl Acrylate Copolymer, Caprylyl 
Glycol, Hydrogenated Lecithin, Polyglyceryl-3 Stearate, Cetearyl 
Glucoside, PEG-12 Dimethicone, Polymethyl Methacrylate, 
Tocopherol, Parfum, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, 
Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate 
Copolymer, Phenylpropanol, Aluminium Hydroxide, Sodium 
Phytate, Chlorella Vulgaris Extract, Palmaria Palmata Extract, 
Laureth-21, Phenoxyethanol, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 
60, Glucose, Alcohol, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 77891.
 
Παρασκευαστής:
Sylphar NV
Xavier De Cocklaan 42 
9831 Deurle
Belgium
www.remescar.com

Αποκλειστικός Διανομέας για Ελλάδα:
Πετσιάβας Α.Ε.
Αγ. Αναργύρων 21, 145 64 Κ.Κηφισιά – Αθήνα
Τηλ. 210 6202301, Fax: 210 8077079
email: otc@petsiavas.gr

Περιέχει
40 ml ℮  

ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗ + ΚΑΛΥΨΗ
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Description   
Spider veins are small dilated blood vessels near the 
surface of the skin characterized as purple, blue or 
red lines.  They are similar to varicose veins but are 
much thinner in diameter and not palpable.  
Remescar Spider Veins Instant is an innovative 
product that has scientifically been formulated to 
decrease the appearance of superficial discolored, 
visual and structural skin imperfections due to 
spider veins. With only one application it will 
significantly decrease the appearance of spider 
veins by forming an instant film over the discolored 
skin area. 
Try Remescar Spider Veins Instant and experience 
the self-assurance of a beautiful skin.

Intended use 
Remescar Spider Veins Instant is designed to 
visually improve skin affected by spider veins. It 
releases a transparent, thin and protective film 
which creates a barrier over the affected skin. 

Instructions for use
Step 1: Wash your hands. The skin 
should be clean and dry. 

Step 2: At first time use, open the tube 
and remove the protective cap. 

Step 3: Squeeze out a small amount 
at a time to avoid wastage. Use more 
if you have a large area affected by 
spider veins.

Step 4: Massage the white cream gently 
in rotational motions on the affected 
skin. The cream will instantly conceal 
and decrease vascular imperfections. 
We recommend to use the product for 
2-3 months for optimal results.

Step 5: Allow enough time for the 
cream to completely absorb into 
the skin and dry before dressing. 
Putting on clothes before the cream 
is fully absorbed can inhibit the 
cream’s effectiveness and prevent it 
from creating a protective moisture 
barrier between your skin and the 
environment.

Step 6: Wash your hands to remove 
any remaining cream.

Discover Remescar’s full range, including Remescar 
Crow’s Feet and Remescar Eye Bags & Dark Circles.

Precautions
- For external use only.
- Avoid contact with mucous membranes or the 

eyes.

- Keep out of the reach of children. 
- In the case of vascular complications or varicose 

veins, consult a professional before use. 
- Not to be used on dermatological conditions 

that disrupt the integrity of the skin (e.g. open 
wounds, third degree burns, acne and eczema).

- Use of the product is inadvisable if you have 
allergic reactions to one of the ingredients. If 
skin sensitization/irritation occurs, discontinue 
use and consult a professional. 

-  Leave at least 30 minutes after applying a 
moisturizing cream before you apply Remescar 
Spider Veins Instant on the same skin area, as 
otherwise the moisturizer could make Remescar 
Spider Veins Instant less effective.

- It’s not advised to apply Remescar Spider Veins 
Instant over skin treatments. 

- May stain clothes if not completely dry. 
- Once opened, it’s advised to use the product 

within 12 months. 
- It’s advisable to store the product below 30°C.
- In general, avoid extreme sun exposure of spider 

veins. 

Ingredients
Aqua, Dibutyl Adipate, Dicaprylyl Carbonate, 
Isoamyl p-Methoxycinnamate, Methylpropanediol, 
Glycerin, Distarch Phosphate, Cellulose, Talc, 
Mannitol, Cetearyl Alcohol, Ethylhexyl Salicylate, 
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, 
Myristyl Myristate, Tocopherol Acetate, Glyceryl 
Stearate Citrate, Acrylates/Ethylhexyl Acrylate 
Copolymer, Caprylyl Glycol, Hydrogenated 
Lecithin, Polyglyceryl-3 Stearate, Cetearyl 
Glucoside, PEG-12 Dimethicone, Polymethyl 
Methacrylate, Tocopherol, Parfum, Sodium 
Hyaluronate, Xanthan Gum, Hydroxyethyl Acrylate/
Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, 
Phenylpropanol, Aluminium Hydroxide, Sodium 
Phytate, Chlorella Vulgaris Extract, Palmaria 
Palmata Extract, Laureth-21, Phenoxyethanol, 
Sorbitan Isostearate, Polysorbate 60, Glucose, 
Alcohol, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 77891.
 
Manufacturer
Sylphar NV
Xavier De Cocklaan 42 
9831 Deurle
Belgium
www.remescar.com= 

Distributor
Petsiavas S.A.
21, Ag. Anargyron str.
145 64 K.Kifissia
Athens - Greece
www.remescar.com

Contains
40 ml ℮  

SPIDER VEINS INSTANT
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