
ANGIO 
balzam na riešenie problémov s rozšírenými žilkami na tvári 
kód 3238 
Obsah: 50 ml 

 
- prevencia a pomoc pri liečení kuperózy (rozšírené žilky) 
- zlepšenie mikrocirkulácie (zásobovanie krvou) 
- obnova poškodených kapilár a zabránenie ďalšiemu rozvoju „kapilárnej siete” 
- zníženie sčervenania kože (rosacea) 

 
Špeciálne vybraná kompozícia je zložená z bioflavonoidov, zameraných na ochranu kapilár, z 
rastlinných angioprotektorov, rastlinných olejov a vitamínov, antioxidantov. Všetky tieto zložky účinne 
posilňujú elasticitu a pevnosť kapilárnej steny. Balzam je ideálny na  šetrnú starostlivosť o jemnú, citlivú 
pokožku s viditeľnými žilkami. Pomáha riešiť prejavy zápalového ochorenia rosacea. Pravidelné 
používanie balzamu normalizuje mikrocirkuláciu, zvyšuje obranné funkcie kože, predchádza 
predčasnému starnutiu, zlepšuje farbu pleti. 
Použitie: Aplikovať na pleť ráno a večer. V zime odporúčame iba večer. Ako denný krém sa môže použiť v zimnom 

období, ak po vsiaknutí aplikujeme aj krém METELICA, ktorý vytvára ochranu pleti pred mrazom a prudkým vetrom. 
Odporúčame užívať doplnok stravy MIRRA ANGIO 
Zloženie: deionizovaná voda, emulzný komplex MIRRA, olej syliba mariánskeho, kokosový a sójový olej, výťažky z podbeľa lekárskeho, 
zeleného čaju, kadidlovníka pravého, ďateliny lúčnej, lucerny siatej, jedle sibírskej, embliky lekárskej, bioflavonoidy (troxerutín, 
izokvercetin, dikvertin), lecitín, glukóza, alginát sodný, vitamín C, E a F, éterický olej z pomaranča, epofén (koenzým Q10). 
 

Postup ošetrenia citlivej pleti s kuperózou 

 

Ošetrenie pleti každý deň ráno a večer  Intenzívne ošetrenie 1x týždenne 

Čistenie pleti SAMET, čistiace mlieko, 
MIRRASOFT, čistiaci gél 

 Hĺbkové čistenie FERMENTAČNÝ PEELING 

Tonizácia pleti HODVÁBNA CESTA  Výživná  maska KRÉM MASKA s kaviárom 

lososovitých rýb  

Denný krém ANGIO  Hydratačná maska Balzam NONA s kyselinou 

hyalurónovou 

Nočný krém LUXOR alebo ANGIO  Výživnú a hydratačnú masku striedame. Kúra 10 – 15 x 

Ochrana pred UV lúčmi HELIOS 8, HELIOS 22    

Ochrana pred mrazom METELICA  Doplnok stravy MIRRA ANGIO 

 
Informácia z časopisu MIRRA, Moskva, autor článku o kuperóze B. Gorodničev 

Klinické sledovanie v Medicínskom centre kozmetologických korekcií „EKLAN“ potvrdilo, že po mesiaci používania 
balzamu ANGIO:  
- lokálne začervenanie kože s rosaceou sa zmenšilo o 10%; 
- intenzita viditeľnosti kapilárnej siete sa znížila o 30%; 
- reliéf kože sa zlepšil o 7%. 
Balzam ANGIO odporúča centrum EKLAN „ako kozmetický prostriedok pri prejavoch rozšírených cievok na koži“. 
Pripomíname nevyhnutnosť komplexného prístupu k profylaxii kuperózy. Nakoľko to nie je len problém kože, ale leží aj v 
nás, dôležité je užívať biologicky aktívne doplnky výživy (jedna z možností je v nasledujúcej tabuľke). Dobrým 
pomocníkom je tiež známy liek Askorutín. 
Pri kuperóze je dôležité používať výrobky na ochranu pleti: HELIOS na ochranu pred UV lúčmi (SPF-8, 15, 22), 
METELICA na ochranu pred mrazom. Tónovacie krémy výborne spolupracujú s balzamom ANGIO. Ich synergický 

efekt je viditeľný, pričom sa nemusia používať len následne ako mejkap, ale je možné používať zmes balzamu 
a tónovacieho krému v zložení  1:1 . Odporúčame užívať doplnok stravy MIRRA ANGIO. 

 
Podpora zdravej činnosti srdcovo - cievnej sústavy 
3258 MIRRA ANGIO 

biokomplex pre cievy - doplňujúci zdroj vitamínu C, proanthokyanidinov, dihydrokvercetínu a flavonoglykosidov 
Účinok: Vysoko účinný komplex mikronutrientov (bioflavonoidy, antioxidanty) predchádza poruchám krvného obehu, 

zlepšuje činnosť srdca a centrálnej nervovej sústavy. Zvyšuje pevnosť a elasticitu cievnych stien, napomáha rozširovať 
cievy a znižovať krvný tlak. Odporúča sa užívať v počiatočnom štádiu hypertonického ochorenia a pri artérioskleróze, 
znižuje možnosť rozvoja infarktu a záchvatu mŕtvice. MIRRA ANGIO nie je liek, je to biologicky aktívny doplnok stravy, 
ktorý môžeme užívať na podporu organizmu. 

Použitie 

biologicky aktívny doplnok 
stravy 

počet tabliet  na 1 dávku koľkokrát denne dĺžka kúry 

MIRRA ANGIO 1 2 25 dní 

prestávka 3 dni    

MIRRA ANGIO 1 2 25 dní 

 
Viac informácií:  
Centrum zdravia, Elena Čižmáriková 
Exnárova 4, Bratislava - Ružinov, tel. 0911 295 905, mirralux.sk@gmail.com  www.mirra-lux.sk 


