
Френска лекота
за Вашите крака 
Цедралекс облекчава незабавно 
усещането за тежест и умора в краката.

www.venite.bg
facebook.com/venite.bg

Търсете от 15 юни
в аптеките!

НОВО!
ЦЕДРАЛЕКС се прави само от седра, 
произведена в градините на Корсика.

Отглежан в северната
част на Корсика, френският

„остров на красотата“

Цитрусов плод
с овална форма

Дебела, грапава кора

Бере се, докато е още
с ярко зелен цвят

Тонизиращи, антиоксидантни
и ревитализиращи свойства 

Внимателен подбор

Свеж аромат

На френския остров Корсика, намиращ се в южната част на 
Франция и заобиколен от Средиземно море, местните земедел-
ци възраждат една дългогодишна традиция - отглеждането на 
корсиканския лимон. Този прародител на лимона и лайма е 
използван от поколения преди 20-ти век поради неговите ползи 
за здравето. В продължение на стотици години, поколения от 
селското население са отглеждали и събирали реколти на този 
плод с овална форма, търсен в цяла Европа. Днес, неговите 
тонизиращи, антиоксидантни и ревитализиращи свойства, 
познати от древността, са отново достъпни поради възраж-
дащата се традиция на внимателно и селективно култивиране 
на растението в северната част на френския остров.
Благодарение на специфичните свойства на този древен плод, 
Цедралекс облекчава симптомите на тежест и умора при 
съвременните потребители.

Нанесете крема и нежно масажирайте краката в 
посока от глезените до средата на бедрата. 
Нанасяйте до 4 пъти на ден, веднага щом усетите 
нужда. ЦЕДРАЛЕКС може да се нанася върху 
чорапогащите, което улеснява използването му 
през деня. Измийте ръцете след нанасяне. 
Избягвайте контакт с очите. В случай на контакт с 
очите, изплакнете обилно с вода.

СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА

Citrus medica

ТАЙНИТЕ НА КОРСИКАНСКИЯ ЛИМОН

КОРСИКАНСКИЯТ ЛИМОН (СЕДРА)



Хидратира

Охлажда

Облекчава

Жените харесват кремообразната му текстура

             • Лесен за употреба според 98% от жените*
             • Прониква бързо според 98% от жените*
             • Не цапа дрехите за 100% от жените*
             • Не полепва по дрехите за 96% от жените*

с екстракт от Корсикански лимон

Хидратира в дълбочина благодарение на кремообразната 
си текстура за бързо попиване и омекотяване на кожата.

Благодарение на кремообразната формула, ЦЕДРАЛЕКС 
прониква дълбоко в дермата и прави кожата:
             • Мека според 96% от жените*
             • Хидратирана според 94% от жените*

Още след нанасянето ментолът 
създава усещане за дълготрайна 
свежест

Охлаждащ ефект при 

94% от жените 
още от първите секунди*

На базата на екстракт от седра от Корсика, богат на 
антиоксиданти, аминокиселини и витамини, признат от 
векове заради своите тонизиращи и възстановяващи 
свойства.

100% усещане за 
тонизиране и отпускане 
ден след ден*

Намалява мигновено усещането за уморени крака 
при 96% от жените*

  Да изпробвате ЦЕДРАЛЕКС 
означава да му се доверите 
завинаги.

9 от 10 жени препоръчват употребата на продукта

*Изпитан дерматологично: Резултати от проучване в Южна Африка през 2016 г.; с 53 жени.

Енергизиращ крем с тройно действие за 
мигновено облекчаване на усещането 
за тежест и умора в краката


