
 

Produktová informace 

Vitaleg gel 
Doplněk stravy 

relaxační masážní gel na nohy 
120 ml, speciální masážní aplikátor s keramickými kuličkami 

 
Večer se vrátíte domů, odložíte tašku, zujete si boty… Tento okamžik je pouze Váš. Šálek 
oblíbeného čaje, pohodlné křeslo a.. relaxační masáž? Je tu pro Vás k dispozici Vitaleg relaxační 
masážní gel na nohy v praktické tubě se speciálním masážním aplikátorem, který umocňuje 
relaxační účinek jednotlivých složek. Gel je založen na extraktech z kořene listnatce pichlavého, 
citronové kůry, zlatobýlu obecného a kaštanu koňského, díky nimž zmírňuje pocit těžkých              
a unavených nohou, má příznivé účinky na žilní systém a přispívá ke zkvalitnění jeho funkcí. 
Panthenol a mentol navíc poskytují příjemný chladivý účinek. Po několika minutách masáže 
pocítíte, že jsou Vaše nohy uvolněné a odpočinuté. 
O tom to celé je – speciální masážní aplikátor s keramickými kuličkami podporuje účinek gelu 
jemným promasírováním a prokrvením pokožky a přináší tak Vašim nohám dokonalou relaxaci. 
 
Návod k použití: Vitaleg relaxační masážní gel na nohy můžete používat několikrát denně podle 
potřeby. Použití je velmi jednoduché. Otočte masážní aplikátor na tubě do polohy „ON“ (otevřen) 
a naneste přiměřené množství gelu na pokožku nohou. Uzavřete masážní aplikátor na tubě 
otočením zpět do polohy „OFF“ (uzavřen) a začněte masírovat nohy jemným tlakem masážního 
aplikátoru s keramickými kuličkami na kůži. Za několik minut pocítíte příjemnou relaxaci a lehkost 
nohou. Neaplikujte gel na poraněnou či podrážděnou pokožku. Pokud se gel dostane do očí, 
vypláchněte je čistou vodou. 
 
Upozornění: Nepoužívejte přípravek, pokud jste alergičtí na některou z jeho složek. Zaznamenáte-
li po aplikaci podráždění pokožky (pálení, svědění nebo zarudnutí), přestaňte produkt používat. 
Když příznaky ustoupí, můžete to zkusit znovu. 
 
Skladování: Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem a mrazem. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
INGREDIENTS: Aqua, Propylene Glycol, Panthenol, Propylene Glycol/Horse Chestnut Extract, 
Glycerin/Aqua/Ruscus Aculeatus Root Extract/Citrus Limon Peel Extract/Solidago Virgaurea 
Extract, Carbomer, Parfum, Methylparaben, Sodium Hydroxide, Propylparaben, Menthol. 
 
120 ml 
 
Výrobce:  
AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o. 
133/151 Partyzancka st. 
95-200 Pabianice, Polsko 
 
Distributor: 
Aflofarm Czech Republic s.r.o. 
Vinohradská 33/89 
120 00 Praha-Vinohrady 
Česká republika 
office@aflofarm.cz 
 
 


