
Har du ytliga kärlbristningar  
eller ådernät på benen? 
Hiruderm Forte är en effektiv 
åtgärd som innehåller milda 
ämnen direkt från naturen. 
Du ser skillnad redan inom  
några veckor.

Missprydande kärlbristningar som går 
som ytliga röd-lila spindelnät över va-
der, knäveck eller lår gör lätt att man 
väljer långbyxor hela sommaren igenom.  
Det vet Anna-Karin Nordell, 48 år, från 
Örnsköldsvik av erfarenhet.
– Jag var inte den som gärna satte på 
mig shorts eller kjol, berättar hon. 
Kärlbristningarna störde mig verkligen 
och det kändes inte kul att gå barbent då.

Enkel och effektiv lösning
Anna-Karins bekymmer började när hon 
var gravid och hon började undvika att 
visa benen. En väninna rekommenderade 
Hiruderm Forte, en kräm som innehåller 
naturliga extrakt från blodigel, ringblomma, 
betakaroten och Q10. Dessa ämnen är 
kända för att kunna dölja, lindra och lugna 
kosmetiskt generande kärlbristningar.
 
Resultat efter en vecka
– Redan efter en vecka såg jag resultat 
och det blev bara bättre ju längre jag höll 
på, säger Anna-Karin. De fula röd/lila 
småkärlen försvann allt mer och ny syns 
de knappt. Dessutom är krämen effektiv 
mot blåmärken som jag har jättelätt att få 
och den hjälper min torra hud. Nu visar 
jag gärna benen igen. o 

Utvecklad av hudläkare 
– råvaror från naturen.
Hiruderm Forte är en kräm där det bästa 
av natur och vetenskap möts.  

l Hirudineaextrakt, ett naturligt saliv-
extrakt från blodigel som verkar hämmande 
på blodets levringsförmåga. 

l Läkeörten Siegesbeckia orientalis, 
en speciell sorts ringblomma som verkar både 
stärkande och lugnande. 

l Q10 som skyddar huden och gör att den 
ser fastare och smidigare ut. 

l Betakaroten, gör din hudton jämnare och 
bidrar därför till att minska synligheten av 
ytliga missfärgningar på ben och anklar.

Hiruderm Forte finns i din hälsobutik.
Konsumentkontakt: ProMedic: 036-12 99 43

”Ytliga kärlbristningar kan vara kosmetiskt 
generande, men är helt ofarliga. Om du 
besväras av detta och känner dig missnöjd 
med benens utseende finns det en hel del 
att göra.   

Problemen debuterar ofta i samband med 
graviditet, många kvinnor får även sträck-
märken och upplever att benen känns tunga 
och trötta. 
Kärlbristningarna kan också bero på  
ärftliga faktorer. Hiruderm Forte är en 
skön och svalkande kräm som både hjäl-
per och förebygger. Jag rekommenderar 
den till alla kvinnor som ett första steg till 
snyggare ben.”

Dr. Ivan Letterfors 
Kirurg, Specialist 
med inriktning på 
kosmetisk kirurgi.

Vad säger läkaren

–Jag vågar visa benen igen!

 

Vilken skillnad! 
Nu går jag 
gärna barbent.
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