
3 nových 

fytokomponentů  :
1.Extrakt heřmánku

2.Extrakt třezalky

3.Extrakt červených řás

Fytogel «Slaviton» 
vylepšená receptura:

1. Extrakt koňského kaštanu

2. Extrakt chmelu 

3. Extrakt listů velínu 

virginského

4. Extrakt tymiánu

5. Extrakt rozmarýnu 

Zesílený efekt!

+ =



Skutečnost : zvířata netrpí 
křečovými žilami

Žilní systém nohou - «periferní 
srdce».

«SLAVITON » je silnější než 
gravitační síla a tíže nohou!



Známé faktory rozvoje křečových žil:

• Dědičnost – riziko kolem 70%
• Sedící a stojící práce
• Těhotenství – objem krve u těhotných žen se zvyšuje o 

35%, stav žil závisí na tlaku v dutině břišní
• Vysoké podpatky — čím vyšší tím horší

Málo známe faktory rozvoje křečových žil:

• Některé druhy fyzické aktivity
• Problémy z tlustým střevem 
• Perorální antikoncepce (postihuje žíly, cévy, hormonální 

systém)
• Špatné návyky sezení (noha na nohu)
• Nepohodlné oblečení ( pevná guma na ponožkách)



Rozšířené žily :

« bláto» — při křečových žilách je krev hustá,   

málo pohyblivá,  přeplňuje žily            

«síto» — cévní stěny se roztahují, zvyšuje se jejích  

propustnost, objevují se otoky 

Doktoři říkají: křečové žíly « bijí po cévách a  vystřelují 

do srdce

Venotonika — posiluje cévní stěnu a snižuje propustnost 
cév.

Antikoagulanty – ředí krev, brání vzniku krevních
sraženin, zlepšují krevní oběh.

«SLAVITON» pomáhá „uvolnit― křečové 

uzliny na nohou!



• extrakt koňského kaštanu - zdroj escinu, látka 2v1

posiluje elasticitu stěn cév, zlepšuje průchodnost, 

působí protizánětlivě,  má protibolestivé účinky 

• extrakt červených řas – zdroj polysacharidů, stimuluje
produkci kolagenu, zlepšuje mikrocirkulaci v žilách. Díky 
kolagenu se zlepšuje pevnost a pružnost žil. Mizí otoky.

• extrakt třezalky - je zdrojem vitamínu P «vitamínu
propustnosti» (z angl. permeability)

• extrakt velínu – zdroj tříslovin (táninů), posiluje cévy, 
snižuje jejích propustnost.

SLAVITON obsahuje přírodní 

venotonika:



• Extrakt koňského kaštanu - zdroj 

escinu působí jako kompresní punčochy, 

zabraňuje tvorbě krevních sraženin, 

snižuje otoky.

• Extrakt chmelu – zdroj fytoestrogenu, 

ředí krev, zlepšuje krevní oběh, zabraňuje 

vzniku   trombózy.  

SLAVITON obsahuje přírodní 
antikoagulanty:



SLAVITON obsahuje přírodní 
antiseptika:

• extrakt heřmánku - zdroj azulenu, 
protizánětlivá látka

• extrakt tymiánu – zdroj thymolu,

baktericidní a hojivý účinek

• Extrakt rozmarýnu – zdroj fytoncidu, 
zabraňuje množení bakterií



Využijte proti křečovým žilám 
dary  přírody!



«SLAVITON» — úleva pro chůzi !
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