
ViaVai® 
Sprej pro relaxaci nohou

Co je ViaVai® sprej pro relaxaci nohou
ViaVai® sprej pro relaxaci nohou, je revitalizující sprej, který snižuje 
napětí oteklých kotníků, nohou a chodidel, čímž zajišťuje rychlou úlevu 
od únavy a bolesti nohou.
Jeho zvlhčující a ochlazující vlastnosti poskytují okamžitý dlouhotrvající 
zklidňující efekt, a napomáhají k úlevě od nepohodlí, spojeného 
se syndromem těžkých nohou. ViaVai® sprej pro relaxaci nohou 
současně unavené nohy relaxuje, vyživuje a regeneruje jejich kůži. 

Na co se používá ViaVai® sprej pro relaxaci nohou?
K úlevě od nepohodlí a bolesti, spojeného se syndromem těžkých 
nohou.        

Co znamená syndrom těžkých nohou 
Syndrom těžkých nohou se popisuje jako nepříjemný pocit tíže 
v dolních končetinách. 
Vzniká pocit oteklých nohou, únavy a bolestivosti. To je způsobeno 
vlivem špatného krevního oběhu v nohou, který způsobuje špatnou 
dodávku kyslíku a živin do cílové tkáně. 
Sezonní faktory, jako je suchý zimní vzduch a vysoká teplota během 
letních měsíců, podporují ztrátu hydratace a elasticity kůže, což může 
zvýšit dyskomfort ve spojení se syndromem těžkých nohou. 

Jak působí ViaVai® sprej na relaxaci nohou
•  Obnovuje krevní oběh, zajišťuje zásobování buňek živinami 

a kyslíkem 
•  Obnovuje kůži, činí ji hladkou a dodává jí zpět její elasticitydu. 
•  Zmírňuje dyskomfort a bolesti, spojené se syndromem těžkých 

nohou.
• Zabraňuje dehydrataci cílových tkání

Co obsahuje ViaVai® sprej pro relaxaci nohou?
Heparin sodný zlepšuje mikrocirkulaci, což vede ke zlepšení 
celkového stavu.       
Pantenol/Dexpantenol zvlhčuje suchou, drsnou a šupinatou kůži. 
Snižuje podráždění a svědění kůže.
Camaderm chrání pokožku. Je vyroben 
ze šťávy černých jeřabin, která má vysoký obsah flavonoidů 
a antokyanů. 
Zvyšuje tonizaci kůže, a zlepšuje mikrocirkulaci, čímž chrání pevnost 
a celistvost kůže. 
Menthyllaktát (Mentol) má ochlazující efekt.
Alkoholdenát má změkčující vlastnosti na kůži.  
Allantoin změkčuje tuhou substanci keratinu, která udržuje svrchní 
vrstvy kožních buněk pohromadě. Tím napomáhá kůži udržet si vodu, 
vytváří pocit jemnější a měkčí kůže. 

ViaVai® sprej na relaxaci nohou neobsahuje parabeny, barviva 
nebo parafin. 

Jak aplikovat ViaVai® sprej pro relaxaci nohou 
Aplikujte 3× denně, 3–4 stlačení dávkovače spreje rovnoměrně 
na bolestivou oblast. 
Jemně rozmasírujte, asi minutu na každou nohu, zapojením obou dlaní 
od kotníku směrem ke kolenu.
Tím dochází k obnovení přirozené cirkulace krevního oběhu, dojde 
k pocitu chladu a učiní Vaše nohy příjemně lehké.   

Kdy se nesmí použít ViaVai® sprej na relaxaci nohou?
•  v případě známé přecitlivělosti na jakoukoli složku roztoku  
•  nesmí se používat u dermatologických chorob, u kterých je 

narušena integrita kůže (např. otevřené rány, popáleniny III. stupně, 
akné, ekzém)

•  u vaskulárních komplikací nebo varikózních žil, nutno před použitím 
vyhledat radu odborného lékaře

•  v případě nežádoucí reakce, přerušte použití a konzultujte Vašeho 
lékaře.

Další důležité informace o ViaVai® spreji na relaxaci nohou 
Nedoporučuje se souběžné používat ViaVai® sprej pro relaxaci 
nohou, s dalšími lokálními přípravky. 
V období těhotenství, nebo kojení se před použitím poraďte se svým 
ošetřujícím lékařem. 
ViaVai® sprej pro relaxaci nohou je kosmetický výrobek, určený 
pouze k lokálnímu použití. Aplikujte pouze na neporušenou kůži, 
neinhalujte, vyhněte se kontaktu s očima a sliznicemi. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí! 
Nepoužívejte výrobek po datu exspirace, vytištěném na etiketě a vnější 
krabičce.

Velikost balení: PVC lahvička s obsahem 50 ml, opatřená pumpičkou. 
Skladovatelnost: 29 měsíců. Po prvním otevření můžete ViaVai® sprej 
pro relaxaci nohou používat po dobu 6 měsíců. 
Skladovací podmínky: Neskladujte při teplotě nad 25°C. Skladujte 
na chladném a suchém místě, chraňte před přímým slunečním světlem 
a teplem. 
Neochlazujte ani nezamrazujte!  

Vyrobeno v Itálii.

Distributor pro ČR: Agency MM Health s.r.o.
U vily 463, 691 05 Zaječí, Česká republika



ViaVai® 
Sprej na uvoľnenie nôh 

Čo je ViaVai® sprej na uvoľnenie nôh?
ViaVai® sprej na uvoľnenie nôh, je revitalizujúci sprej, ktorý znižuje napätie 
opuchnutých členkov, nôh a chodidiel, čím  poskytuje rýchlu úľavu 
od únavy a bolesti nôh.
Jeho hydratačné a chladiace vlastnosti poskytujú okamžitý a dlhotrvajúci 
upokojujúci efekt
a napomáhajú úľave od nepohodlia spojeného so syndrómom ťažkých 
nôh. ViaVai® sprej na uvoľnenie nôh súčasne unavené nohy uvoľňuje, 
vyživuje a regeneruje pokožku.

Na čo sa používa ViaVai® sprej na uvoľnenie nôh?
Na úľavu od nepohodlia a bolesti spojenej so syndrómom ťažkých nôh.

Čo znamená syndróm ťažkých nôh?
Syndróm ťažkých nôh je opisovaný ako nepríjemný pocit záťaže 
na dolných končatinách.
Vzniká pocit opuchnutých nôh, únavy a bolesti. Je to spôsobené vplyvom 
zlého obehu krvi v nohách, ktorého dôsledkom je zlý prísun kyslíka a živín 
do cieľového tkaniva.
Sezónne faktory, ako je suchý zimný vzduch a vysoká teplota počas 
letných mesiacov podporujú stratu hydratácie a elasticity kože, čo môže 
zvýšiť diskomfort spojený so syndrómom ťažkých nôh.

Ako pôsobí ViaVai® sprej na uvoľnenie nôh? 
•  Obnovuje krvný obeh, zabezpečuje zásobovanie buniek živinami 

a kyslíkom.
•  Reaktivuje pokožku, robí ju hladkou a dodáva jej späť elasticitu.
•  Zmierňuje diskomfort a bolesti spojené so syndrómom ťažkých nôh
•  Zabraňuje dehydratácii cieľových tkanív

Čo obsahuje ViaVai® sprej na uvoľnenie nôh?
Heparín sodný zlepšuje mikrocirkuláciu, čo vedie k zlepšeniu celkového 
stavu.
Pantenol / Dexpantenol zvlhčuje suchú, drsnú a šupinatú pokožku. 
Znižuje podráždenie a svrbenie kože.
Camaderm chráni pokožku. Je vyrobený zo šťavy čiernych ríbezlí, ktorá 
má vysoký obsah flavonoidov a antokyanínov.
Zlepšuje tonizáciu kože a zlepšuje mikrocirkuláciu, čím chráni pevnosť 
a celistvosť pokožky.
Mentyllaktát (Mentol) má chladivý efekt.
Alkoholdenát má zmäkčujúce vlastnosti na kožu.
Alantoín zmäkčuje pevnú substanciu keratínu, ktorá drží horné vrstvy 
kožných buniek spolu. To pomáha pokožke udržať si vodu a vytvára pocit 
jemnejšej a mäkšej kože.
ViaVai® sprej na uvoľnenie nôh neobsahuje parabény, farbivá alebo 
parafín.

Ako používať ViaVai® sprej na uvoľnenie nôh?
Nastriekajte 3× denne 3–4 streky sprejom rovnomerne  na bolestivú 
oblasť.
Jemne rozmasírujte asi jednu minútu na každej nohe, zapojením obidvoch 
rúk, od členka smerom ku kolenu. Tým dochádza k obnoveniu prirodzenej 
cirkulácie krvného obehu, dodáva pocit chladu a vytvára nohy príjemne 
ľahké.

Kedy sa nesmie používať ViaVai® sprej na uvoľnenie nôh?
•  v prípade známej precitlivenosti na ktorúkoľvek zložku roztoku
•  nesmie sa používať pri dermatologických chorobách, pri ktorých je 

narušená celistvosť kože (napr. otvorené rany, popáleniny III. stupňa, 
akné, ekzémy)

•  v prípade cievnych komplikácií alebo kŕčových žíl je nevyhnutné pred 
použitím vyhľadať radu odborného lekára

•  V prípade nežiaducich účinkov prestaňte sprej používať a poraďte sa 
so svojím lekárom.

Ďalšie dôležité informácie o ViaVai® spreji na uvoľnenie nôh
Neodporúča sa súbežné používanie ViaVai®  spreja na uvoľnenie nôh 
s inými lokálnymi prípravkami. Ak ste tehotná alebo dojčíte, pred použitím 
sa poraďte so svojim lekárom.
ViaVai® sprej na uvoľnenie nôh je kozmetický prípravok určený iba 
na lokálne použitie.
Aplikujte len na neporušenú pokožku, nevdychujte, vyhýbajte sa 
kontaktu s očami a sliznicou. Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu 
detí! Nepoužívajte výrobok po dátume exspirácie uvedenom na etikete 
a vonkajšom obale.
Veľkosť balenia: PVC fľaštička s obsahom 50 ml s pumpičkou.
Doba použiteľnosti: 29 mesiacov. Po prvom otvorení môžete ViaVai® 
sprej na uvoľnenie nôh používať po dobu 6 mesiacov.
Podmienky na skladovanie: Skladujte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte 
na chladnom a suchom mieste, chráňte pred priamym slnečným žiarením 
a teplom.
Neochladzujte ani nezamrazujte!

Vyrobené v Taliansku.

Distribútor pre SR: Agency MM Health SK s.r.o.
Sokolská 38, 900 89 Častá, Slovenská republika


