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Popis   
Metličkové žilky jsou malé rozšířené krevní cévy 
nacházející se v blízkosti povrchu kůže, které se projevují 
jako fialové, modré nebo červené mapy na pokožce. Žilky 
jsou podobné křečovým žílám, ale jsou v průměru tenčí a 
nejsou hmatatelné.

Remescar metličkové žíly je inovativní krém určený 
k ošetření povrchových zabarvení a viditelných a 
strukturálních nedokonalostí kůže a k prevenci jejich 
vzniku (metličkové žilky). Principem účinku je vytvoření 
dlouhotrvajícího prodyšného filmu nad postiženou kůží a 
kolem ní, čímž dochází ke zlepšení vzhledu pokožky. Tato 
tenká bariéra má několik aktivních vlastností. Výrobek 
chrání pokožku před toxickými látkami, a před poškozením 
cév jimi způsobených. Díky fosfolipidům dochází 
k výbornému vstřebání do lipidové bariéry pokožky. Vrstva 
krému pokožku chrání a poskytuje jí strukturální podporu, 
která brání vzniku nových cévek, snižuje zarudnutí a 
zlepšuje mikrocirkulaci krve. Díky těmto vlastnostem krém 
zpevňuje pokožku a opticky zlepšuje její povrch. 

Použití  
Přípravek Remescar metličkové žilky je určen pro prevenci 
a ošetření pokožky postižené rozšířenými žilkami. 
Přípravek vytvoří transparentní ochranný film, který tvoří 
bariéru nad postiženou kůži. 

Návod k použití
Kůže by měla být čistá a suchá. Před prvním použitím 
otevřete tubu a odstraňte ochranný kryt. Umyjte si ruce. 
Remescar metličkové žilky jemně naneste na postiženou 
kůži. Vmasírujte krém až do úplného vstřebání. Na 
postižená místa příliš netlačte, účinnost přípravku se tím 
nezvýší. Remescar metličkové žilky používejte dvakrát 
denně po dobu 2-3 měsíců.

Upozornění
- Pouze k zevnímu použití.
-  Vyhněte se kontaktu s očima.
-  Uchovávejte mimo dosah dětí.
-  V případě, že máte cévní komplikace nebo křečové žíly, 

konzultujte použití přípravku s lékařem. 
-  Nepoužívejte na poraněnou pokožku (např. otevřené 

rány, popáleniny třetího stupně, akné, ekzémy).
-  Přípravek Remescar metličkové žilky není sterilní a 

nesmí být použit jako obvaz na rány.
-  Použití přípravku není vhodné, pokud máte alergickou 

reakci na jednu ze složek přípravku. Dojde-li k 

podráždění kůže, přestaňte přípravek používat a 
poraďte se svým lékařem.

-  Vyhněte se použití přípravku Remescar metličkové žilky 
a jiného tělového krému ve stejnou dobu. Doporučení: 
jiný tělový krém aplikujte až po 30 minutách od aplikace 
krému Remescar. 

- Neaplikujte přípravek Remescar metličkové žilky 
současně s jiným přípravkem určený na ošetření 
metličkových žilek.  

-  Remescar metličkové žilky není doporučeno nanášet po 
použití jiných přípravků k ošetření pokožky.

-  Pokud není přípravek plně zaschlý, může obarvit 
oblečení. 

-  Nepoužívejte po uplynutí doby spotřeby. Po otevření 
nepoužívejte výrobek déle než 6 měsíců.

-  Je vhodné uchovávat výrobek při teplotě nižší než 30° C. 
- Obecně není doporučováno vystavovat kůži s 

metličkovými žilkami extrémnímu slunečnímu záření. 

Složení
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride (and) Titanium Dioxide 
(and) Polyhydroxystearic Acid (and) Aluminium Stearate 
(and) Alumina, Caprylic/Capric Triglyceride, Zinc Oxide 
(and) Caprylic/Capric Triglyceride (and) Polyhydroxystearic 
Acid (and) Isostearic Acid, Glycerin/Aqua/Palmaria palmata 
extract, Glyceryl Stearate/Behenyl Alcohol/Palmitic Acid/
Stearic Acid/Lecithin/Lauryl Alcohol/Myristyl Alcohol/Cetyl 
Alcohol, Glycerin, Methylpropanediol (and) Caprylyl Glycol 
(and) Phenylpropanol, Squalane, Silica/Polyurethane-40/
CI 61570, Tocopheryl Acetate, Aqua/Chlorella vulgaris 
extract/Phenoxyethanol, Sodium Ascorbyl Phosphate, 
PVP, Panthenol, Dimethicone, Aminomethyl propanol, 
Carbomer, Xanthan gum,  Hydroxyethylcellulose, Sodium 
Hyaluronate, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Citric 
Acid.

Symboly 
M = výrobcev

g = číslo šaržev 

H  = datum expirace
i = Přečtěte si návod k použití

 = skladujte mimo přímé sluneční záření

M
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Popis   
Metličkové žilky sú malé rozšírené krvné cievy 
nachádzajúce sa v blízkosti povrchu kože, ktoré sa 
prejavujú ako fialové, modré alebo červené mapy na 
pokožke. Žilky sú podobné kŕčovým žilám, ale sú v 
priemere tenšie a nie sú hmatateľné.

Remescar metličkové žilky je inovatívny krém určený na 
prevenciu a ošetrenie povrchových zafarbení a viditeľných 
a štrukturálnych nedokonalostí (metličkové žilky). Výrobok 
vytvorí dlhotrvajúci priedušný film nad postihnutou kožou 
a okolo nej, čím dochádza k zlepšeniu vzhľadu pokožky. 
Táto tenká bariéra má niekoľko aktívnych vlastností. 
Výrobok chráni pokožku pred toxickými látkami a pred 
poškodením ciev nimi spôsobených. Vďaka fosfolipidom 
dochádza k výbornému vstrebaniu do lipidovej bariéry 
pokožky. Vrstva krému pokožku chráni a poskytuje jej 
štrukturálnu podporu, ktorá bráni vzniku nových cievok, 
znižujú začervenanie a zlepšuje mikrocirkuláciu krvi. 
Vďaka týmto vlastnostiam krém spevňuje pokožku a 
opticky zlepšuje jej povrch.

Použitie
Prípravok Remescar metličkové žilky je určený na 
prevenciu a ošetrenie pokožky postihnutej rozšírenými 
žilkami. Prípravok vytvorí transparentný ochranný film, 
ktorý tvorí bariéru nad postihnutou kožou.

Návod na použitie
Koža by mala byť čistá a suchá. Pred prvým použitím 
otvorte tubu a odstráňte ochranný kryt. Umyte si ruky. 
Remescar metličkové žilky jemne naneste na postihnutú 
kožu. Vmasírujte krém až do úplného vstrebania. Na 
postihnuté miesta príliš netlačte, účinnosť prípravku sa 
tým nezvýši. Remescar metličkové žilky používajte dvakrát 
denne po dobu 2-3 mesiacov.

Upozornenie
- Len na vonkajšie použitie.
-  Vyhnite sa kontaktu s očami a sliznicami.
-  Uchovávajte mimo dosahu detí.
-  V prípade, že máte cievne komplikácie alebo kŕčové žily, 

konzultujte použitie prípravku s lekárom.
-  Nepoužívajte na poranenú pokožku (napr. otvorené 

rany, popáleniny tretieho stupňa, akné, ekzémy).
-  Prípravok Remescar metličkové žilky nie je sterilný a 

nesmie byť použitý ako obväz na rany.
-  Použitie prípravku nie je vhodné, ak máte alergickú 

reakciu na jednu zo zložiek prípravku. Ak dôjde k 

podráždeniu kože, prestaňte prípravok používať a 
požiadajte o radu lekára.

-  Vyhnite sa použitiu prípravku Remescar metličkové 
žilky a iného telového krému v rovnakom čase. Je 
doporučené, nechať časový odstup 30 minút medzi 
používaním týchto prípravkov.

-  Ak využívate iný spôsob liečby metličkových žiliek, 
neaplikujte prípravok Remescar v rovnakom čase.

-  Ak nie je prípravok úplne zaschnutý, môže dôjsť k 
zafarbeniu látok.

- Nepoužívajte po dátume exspirácie. Po otvorení 
nepoužívajte výrobok dlhšie ako 6 mesiacov.

-  Je vhodné uchovávať výrobok pri teplote pod 30 ° C.
-  Vo všeobecnosti sa neodporúča vystavovať kožu s 

metličkovými žilkami extrémnemu slnečnému žiareniu.

Zloženie
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride (and) Titanium Dioxide 
(and) Polyhydroxystearic Acid (and) Aluminium Stearate 
(and) Alumina, Caprylic/Capric Triglyceride, Zinc Oxide 
(and) Caprylic/Capric Triglyceride (and) Polyhydroxystearic 
Acid (and) Isostearic Acid, Glycerin/Aqua/Palmaria palmata 
extract, Glyceryl Stearate/Behenyl Alcohol/Palmitic Acid/
Stearic Acid/Lecithin/Lauryl Alcohol/Myristyl Alcohol/Cetyl 
Alcohol, Glycerin, Methylpropanediol (and) Caprylyl Glycol 
(and) Phenylpropanol, Squalane, Silica/Polyurethane-40/
CI 61570, Tocopheryl Acetate, Aqua/Chlorella vulgaris 
extract/Phenoxyethanol, Sodium Ascorbyl Phosphate, 
PVP, Panthenol, Dimethicone, Aminomethyl propanol, 
Carbomer, Xanthan gum,  Hydroxyethylcellulose, Sodium 
Hyaluronate, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Citric 
Acid.

Symboly 
M = výrobcav

g = číslo šaržev 

H  = dátum expirácie
i = Prečítajte si návod na použitie

 = Skladujte mimo priameho slnečného žiarenia
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