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Circulaţia sanguină
Segmentele aparatului

circulator:

inima, arterele şi venele.

Acestea asigură

transportul

sângelui la fiecare

celulă a organismului.

Din inimă,

sângelebogat

în oxigen ajunge, 

prin artere,

la ţesuturi.

Din ţesuturi,  

sângele încărcat cu

dioxid de carbon  

se întoarce, prin vene,

la plămâni. 

Vene profunde:

avansează printre muşchi.

Vene superficiale:

se află în ţesutul

conjunctiv subcutanat.



Ce este boala varicoasă ?

Circulaţia sângelui prin vene este ajutată de un 

sistem de valvule.

Valvulele permit circulaţia sângelui  către inimă. 

În mod normal, rolul valvulelor constă

în împiedicarea recăderii sângelui în vene.

Dacă valvulele nu închid bine, sângele recade în ve-

ne, ceea ce duce la dilatarea şi alungirea acestora.

Ca urmare a stagnării sângelui, începe un proces

de calcifiere a venelor. Este începutul bolii varicoase.



Oboseala

piciorului,

îngreunarea lui

Care sunt simptomele?

Edem la

nivelul gleznei

Dureri

în diferite puncte

ale gambei 

şi tălpii.

Colorarea pielii

Proeminenţa venelor

prin piele.



Care sunt factorii de risc?

Loc de muncă sedentar 
sau în picioare

Absenţa mişcării

Surplus de greutate 

Sarcina

Modificări hormonale

Predispoziţia genetică

Solicitarea crescută



Care este soluţia?



Lipitorile medicinale
Principalele efecte ale substanţelor din 

extractul salivar al lipitorilor:

Împiedică coagularea

sângelui

Împiedică formarea 
cheagurilor de sânge

Facilitează,
restabilesc 

circulaţia prin 
venele afectate

Dilatator al

vaselor capilare

Efect 
anestezic



Istoricul lipitorilor medicinale 

Despre ele 

au rămas însem-

nări  atât din Grecia 

antică, cât şi din 

lumea arabă.

A fost utilizat cu succes şi în evul

mediu, după care a cunoscut un

declin temporar. După revoluţia

franceză, aplicarea lipitorilor

medicinale a revenit pe primul

plan.

Cu trei mii de ani în urmă, erau deja un accesoriu  

indispensabil din recuzita vindecătorilor din Asia.



Si totusi nu aceasta este solutia…



Hirudina

La sfârşitul secolului al  XIX -lea, 

din saliva lipitoarei a fost 

izolată substanţa activă numi-

tă Hirudină, ceea ce a făcut 

inutilă utilizarea acestor

vietăţi. 

Contrar celorlate 

anticoagulante,  Hirudina îşi 

exercită efectul fără a 

necesita prezenţa unor factori 

anticoagulanţi interni.



Efectele  Hirudinei

Efect cosmetic:

Transformă pielea uscată, sensibilă,

într-una netedă, elastică, mătăsoasă .

Reduce :

Apariţia durerilor spontane,

frecvenţa crampelor din gambă, apariţia edemelor

în ţesuturi, oboseala piciorului, senzaţia de

“picioare grele”, înroşirea pielii, atingerea dureroasă ,

numărul vânătăilor. 

Accelerază absorbţia hematoamelor.



Ce ofera Calivita International? 

Crema VEIN CARE – continand extract din saliva de lipitori, cu un bogat continut de Hirudina.
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