
SKŁAD

Tylko najlepsze.
Tylko z Europy.

Cały świat u Twoich stóp!

Naturalny preparat ze składnikami, korzystnie 
wpływającymi na żyły dla osób z “pajączkami” oraz 
na ciężkość nóg. 

Dzięki zawartym składnikom:

TWÓJ NIEZALEŻNY
KONSULTANT VISION:

Broszura została opracowana do wewnętrznego wykorzystania 

WYCIĄG Z OWOCÓW POMARAŃCZY GORZKIEJ jest 
źródłem biofl awonoidów – hesperydyny i diosminy.  Po-
nadto przyczynia się do zachowania prawidłowej masy 
ciała odciążając w ten sposób nogi. 

WYCIĄG ZE SKÓRKI OWOCÓW CYTRUSOWYCH za-
wiera biofl awonoidy – hesperydynę i diosminę.

WYCIĄG Z WYTŁOKÓW WINOGRON zawiera oligopro-
antocyjanidy, które wzmacniają ścianki naczyń krwionoś-
nych, jak również silne fl awonoidy – przeciwutleniacze, 
które korzystnie wpływają na funkcje naczyń włosowa-
tych. Dzięki temu wyciąg z wytłoków winogron zmniej-
sza odczucie ciężkich i zmęczonych nóg, zwłaszcza w no-
cy. Korzystnie wpływa na  krążenie żylne.

WYCIĄG Z WĄKROTKI AZJATYCKIEJ GOTU KOLA 
korzystnie wpływa na krążenie i ciśnienie w żyłach,  łago-
dzi uczucie ogólnego dyskomfortu, ciężkości i zmęczenia 
nóg.

WYCIĄG Z PAPAI zawiera enzym papainę. Korzystnie 
wpływa na masę ciała zmniejszając akumulację tłuszczu. 
Tym samym odciąża nogi. 

 Korzystnie wpływa na masę ciała odciążając nogi

 Korzystnie wpływa na krążenie żylne

 Łagodzi odczucie ciężkich i zmęczonych nóg

 Wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych

Imię i nazwisko:
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Kod konsultanta:

Skype:

Informacje nt. zamawiania produktów Vision

(należy podać kod konsultanta):

Tel: +48 22 5588999

E-mail: orders@warsaw.vipgpl.com

www.visionshop.me

Szczegółowe informacje o produktach Vision:  

www.vipgroup.net



„PRZYPADŁOŚĆ CYWILIZACYJNA” DAJ LEKKOŚĆ SWOIM KROKOM! NASZE REKOMENDACJE

Uczucie ciężkości i osłabienia w nogach, pieczenie i kłucie – 
któż z nas nie doświadczył tych,  chwilowych przypadłości? 
Tymczasem te objawy nie są zwykłą pochodną zmęczenia, 
tylko sygnałem niedomagającego krążenia żylnego. Okre-
ślenie to łączy w sobie wiele różnych zjawisk. Występują 
one, zgodnie z uśrednionymi danymi medycznymi, u co 
trzeciej kobiety oraz u co dziesiątego mężczyzny. W ostat-
nich latach zjawiska te stały się tak bardzo rozpowszechnio-
ne, że wielu specjalistów nazywa je wręcz „przypadłościami 
cywilizacyjnymi”, ostrzegając przy tym, że niewielu osobom 
uda się ich uniknąć.

Jest to w znacznej mierze uwarunkowane naszym stylem 
życia. Praca w pozycji siedzącej lub stojącej, częste loty sa-
molotem, brak aktywności fi zycznej, nadwaga, niewygod-
ne obuwie, przebyte urazy kończyn dolnych, jak również 
niektóre czynniki dziedziczne dotyczące układu krwionoś-
nego i hormonalnego – to wszystko z czasem wpływa na 
krążenie żylne. A wówczas  i uczucie ciężkości nóg może 
towarzyszyć każdemu naszemu krokowi.

Nie należy jednak traktować tych przypadłości  jako nieod-
łącznej i nieuniknionej części naszego życia, uważając, że 
nie da się z tym nic zrobić, a ponadto nie są takie groźne, 
gdyż nie świadczą jeszcze o chorobie. Nie wolno jednak 
ich bagatelizować. Brak dbałości o żyły prowadzi do coraz 
gorszego ich funkcjonowania. Nie warto zwlekać z decyzją 
o zmianie trybu życia i diety. Nowy produkt fi rmy Vision – 
preparat tonizujący na żyły VenoStrong – będzie w tym 
niezwykle pomocny.

 Osoby odczuwające  ciężkość nóg

 Osoby, które zaobserwowały u siebie zmiany siatki 
żylnej i pojawienie się tzw. „pajączków”

 Osoby odczuwające dyskomfort łydek 

 Osoby narażone na długotrwałe pozostawanie w 
nieruchomej pozycji (stojącej lub siedzącej) 

 Osoby noszące obuwie na wysokich obcasach

 Osoby posiadające predyspozycje do przypadłości 
żylnych 

 Wszystkie kobiety, ponieważ wahania hormonalne 
mogą negatywnie wpływać na żyły 

 Osoby powyżej 30. roku życia

 Osoby, które nie uprawiają sportu

 Osoby z nadwagą

 Palacze oraz ci, którzy niedawno rzucili palenie

Kto powinien stosować preparat 
VenoStrong: 

Doskonała formuła naturalnego preparatu tonizującego na 
żyły VenoStrong została opracowana w sposób umożliwia-
jący wielokierunkowe oddziaływanie na układ żylny. Ten 
unikalny preparat potrafi dzięki różnorodnym składnikom 
korzystnie wpłynąć na Twoje żyły. VenoStrong dzięki zawar-
tym w nim składnikom korzystnie wpływa na krążenie żylne 

i wzmacnia naczynia krwionośne. 
Do produkcji naturalnego prepara-
tu VenoStrong użyto staranie wy-
selekcjonowanych składników ro-
ślinnych, które sprawdziły się jako 
najskuteczniejsze środki naturalne 
korzystnie oddziałujące na żyły.

Wyciąg z owoców pomarańczy 
gorzkiej i skórki owoców cytruso-
wych, zawiera silne bioflawonoidy 

– diosminę i hesperydynę. Gorzka 
pomarańcza korzystnie wpływa na 
masę ciała odciążając nogi. Wycią-
gi z wytłoków winogron, wąkrotki 

azjatyckiej (gotu kola) pozwalają zapewnić lekkość naszym 
krokom i na zawsze zapomnieć o odczuciu ciężkości nóg. Pre-
parat VenoStrong oddziałuje jednocześnie na przyczyny cięż-
kich nóg, dzięki korzystnie wpływającej na masę ciała papai i 
gorzkiej pomarańczy. Preparat ten nie tylko łagodzi odczucie 
ciężkich nóg, ale pozwala zachować zdrowe nogi na dłużej. 

Dzięki VenoStrong Twoje nogi będą piękne i wypoczęte. Po-
czujesz ich siłę i lekkość, a dodatkowo zachwycisz wszystkich 
dookoła gracją swoich kroków!


