
Chladivá pěna ve spreji  
    s efektem mikromasáže

     nohou elegantně a hned.* 
Zbavte se těžkých a unavených

www.diozzspray.cz
Diozzspray je kosmetický přípravek

* Sprej vždy aplikujte vzhůru nohama – tryskou blíže k zemi. 

Zentiva, k.s., marketingové oddělení  
U kabelovny 130, 102 37 Praha 10  
tel.: (+420) 267 241 111, www.zentiva.cz

Nastříkejte přímo  
na kůži nohou a zbytek 
pěny lehce vmasírujte 
směrem vzhůru, dokud 
se přípravek nevstřebá

Dá se použít  
i přes punčochy

Dobře protřepejte  
a otočte dnem vzhůru

Kůže po aplikaci 
zůstává jemná  
a suchá, nelepí 

Každý den, kdykoliv 
ucítíte potřebu

Po pár minutách 
aplikujte i na kotníky 

Aplikujte krátkými 
střiky, nestlačujte 
sprej dlouho

Přípravek je možno 
aplikovat kdekoliv  
dle potřeby. 

Jak používat

Další výhody



Okamžitá úleva prO
     těžké a unavené nOhy

EFERVESCENTNÍ PĚNA  
      S CHLADIVÝM EFEKTEM

Příčiny vedoucí k pocitu těžkých nohou 

Vytváří efekt mikromasáže  
a umožnuje aktivním látkám 
proniknout do nejhlubších vrstev 
pokožky → díky tomu účinkuje  
ihned po aplikaci

Obsahuje zvlhčující látky, Diosmin, 
Panthenol, Mentol

Příjemně voní

Diozzspray s patentovanou technologií

okamžitou úlevu  
       poskytne Diozzspray

Patentovaná technologie efer-
vescentní pěny (mikro-bublinko-
vá nebo krakovací technologie) je 
vyvinuta cíleně tak, aby zlepšila  
prostupnost aktivních látek  
do  nejhlubších vrstev pokožky po-
mocí velkého množství mikroexplozí. 

Efervescentní efekt vzniká díky směsi speciálně vyvinuté pomocné 
látky s  aktivními látkami a  jejich naplněním do  spreje. Jakmile 
dojde ke kontaktu směsi se vzduchem, začne směs jemně šumivě 
praskat a křupat (efekt mikroexploze). 

Energie uvolněná vzniklou řetězovou reakcí vede k tomu, 
že se aktivní látky dostávají dovnitř kůže mikroskopickými 
rázovymi vlnami.

Při aplikaci na kůži spolu s jednoduchým vmasírováním  směsi do-
chází ke stimulaci pěny a k okamžitému prostupu aktivních látek 
hlouběji do pokožky.

Klinická studie potvrdila účinnost přípravku Diozzspray: 
  Okamžitý osvěžující účinek vnímaný spotřebitelem 
  Zlepšení pocitu těžkých a unavených nohou  

  po 7 dnech užívání

	Sedavé zaměstnání

	Práce ve stoje, celodenní stání

	Práce v teplém prostředí  
   → kanceláře, lidé pracující v MHD

	Těhotenství

	Slunění, opalování

Jak úČinkuJe

Reference: Righi E, Guerzoni S, Maleti O. Survey to evaluate in a female population, the effect of Veno spray® gel fresh on sensation  
of heaviness in the legs. Angéoligie 2011; 63(2) 


