Здравето е залог за щастлив живот на всеки човек!

И тъй като красотата идва отвътре навън, за всички вас, които искате да поддържате
организма си здрав и жизнеспособен, да се чувствате енергични и заредени,
представяме компания VERTERA.
VERTERA предлага натурална и специализирана „жива храна“, която изчиства и храни
организма на клетъчно ниво, едновременно. Дава ни 43 микро и макроелемента в
органична форма, всичките 20 аминокиселини, 8 от които незаменими, полиненаситени
мастни киселини Омега 3, 6, 9, фукоидан, фибри, алгинова киселина, витамини, всички
вещества необходими за нормалното протичане на жизнените процеси през целия ден.
Технологията на производство няма аналог в световен мащаб.
Продуктите са създадени по технологията на биониката. Наука за прилагането на методи
и системи открити в дивата природа, съчетани с модерните технологии. Всичко, което
се създава се основава на целостта и единството на човека и природата.
VERTERA е част от голям международен холдинг със собствена научна лаборатория и
голяма производствена база, обединяващи учени и специалисти от цял свят.
Ето какво казват от VERTERA: „ Ние се борим за живота на хората, намаляване на риска
от смърт от сърдечно-съдови заболявания и повишаване на раждаемостта. “
Продуктите са:
•

•
•
•

•
•

Създадени от професор Витали Наумович Корзун, който повече от 40 години се
занима с изследване на кафяви водорасли и е един от водещите експерти в
световен мащаб в тази област.
При производството се използват технологии използвани в космическите и
военните отрасли
Удостоени с множество награди за иновации в областта на лечебното и диетично
хранене. Една от тези награди е: продукт на годината за 2015 г. в Русия
Многобройните клинични изследвания показват високата ефективност на
Vertera gel като лечебно-диетичен хранителен продукт при различни проблеми и
усвояемост от организма 94 %
Продуктите преминават ежегодни проверки за съответствие по международните
стандарти
Производствената технология има патент и се пази в строга конфиденциалност

Vertera gel
Клетъчен гел от морски водорасли Ламинария
/жива храна/.
Натурален и специализиран продукт за диетично
и лечебно хранене, който изчиства и храни
организма на клетъчно ниво.
90% от човешките заболявания възникват поради образуване на шлаки в тялото и
дефицит на широк спектър от микро и макроелементи, вследствие на все по-голямото
количество токсични храни, замърсен въздух, вода и околна среда, които влияят
негативно на нашия организъм. Vertera gel спомага за изчистването на всякакви токсини
от организма, които предизвикват умора, трудна концентрация, главоболие, хормонален
дисбаланс, алергии, подуване, запек, липса на енергия, чести настинки, кожни проблеми
и т.н.

За кого е Vertera Gel ?
За тези, които искат да съхранят здравето си.
За тези, които искат да съхранят младостта и красотата по-дълго във времето
напред
За тези, които искат да са енергични и бодри
За тези, които искат да водят здравословен начин на живот
За тези, които се съобразяват с принципите на правилното хранене

За какво помага Vertera gel ?
Основното предназначение е диетично – лечебно терапевтична храна, която помага за
прочистване и насищане на организма с важни микро и макро елементи на клетъчно
ниво. 100% органичен жив хранителен продукт.

Вашите ползи от продукта Vertera Gel
•
•
•
•
•

Детоксикация – прочиства тялото от токсините и отпадъчните продукти на
метаболизма
Хармонизира работата на всички органи и стимулира тъканната регенерация.
Осигурява високи нива на енергия и подобряване на общото състояние.
Оптимизира процесите на Биохимична реакция и биорегулация.
Влияе благоприятно на водно – солевия обмен.

•

Предотвратява много заболявания, свързани с дефицит на полезни вещества за
организма, както и всички естествени субстрати причиняващи метаболитни
заболявания.
Активира регенеративните процеси на организма след болест.
Поддържа и подобрява състоянието на болен организъм по време на лечение.
Повлиява организма положително при почти всички заболявания.

•
•
•

Проблем
•
•

Решение с Vertera Gel
•

Максимална сигурност и
почистване на тялото от отрови и
токсини

•

Химични съединения в храната
Токсични вещества във водата и
въздуха
Ежедневна интоксикация

•

Износване на тялото

•

•

Наднормено тегло

•

•
•
•
•

Липса на хранителни вещества
Липса на енергия
Отслабена имунна система
Нарушаване на доставянето на
хранителните вещества към
клетките

•

Бързо възстановяване
благодарение на активиране на
собствените защитни механизми
на организма
Намаляване на теглото и
нормализиране на метаболизма,
мазнините, въглехидратите и
протеините.
Насищане с вещества записани в
генетичния код на човешкия
организъм
Терапия за сърдечно - съдовата
система
Здравословно влияние върху
щитовидната жлеза
Здравословно влияние върху
стомашно - чревния тракт
Силна имунна система
Стратегически важен продукт за
здравето на организма – доставя
всичко необходимо в точното
количество и точното време
Активен живот за възрастните
хора
В резултат на тази храна се
осъществява дишане и
детоксикация на клетъчно ниво

•
•
•
•
•

•
•

Стандарти:
Специална разработка и единствената в света
контрол на всички производствени процеси,
международни сертификати. Международен
спазването на изискванията на този стандарт

подобна патентована формула. Строг
удостоверен с редица национални и
сертификат ISO 22000:2005. Чрез
Vertera отговаря и на изискването за

внедрена система за Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР),
съгласно Закона за храните и Регламентите на ЕС.

Продукт на годината в Русия за 2015 - та година !

Състав:
100 % ORGANIC - Ламинария, вода, допълнителни компоненти (антиоксидант,
лимонена киселина-комплексообразуващ агент, регулатор на киселинността – калциев
глюконат). Продуктът не съдържа никакви изкуствени съставки, оцветители и
екстракти. Технологията на производство е защитена с патент и преминава през 5 стъпки
до извличане на всички полезни компоненти от клетката на ламинария (вид кафяво
водорасло) и запазването в живия им вид. Съдържа 20 аминокиселини, от които 8
незаменими, витамини А, В complex, С, D, E, микро и макро елементи, омега 3 и 6,
Фукоидан (най-мощният природен имунорегулатор). Многобройни клинични
проучвания, и по-задълбочено изследване на химическия състав и обхвата на ефекти
върху тялото, нарежда Vertera гел в групата на специализираните хранителни терапии.
Този продукт няма нищо общо с хранителни добавки или лекарства. Той е напълно
естествен, ефективен и безопасен за здравето.

Начин на употреба
Вътрешен прием: 2 равни супени лъжици (20 гр.) 2 пъти на ден (общо дневно
количество 40 гр.) - 30 минути преди хранене. В индивидуални случаи, количеството за
прием може да бъде до 100 – 150 грама на ден.
Може да се смесва със сок по ваш вкус
Препоръчително е да се пие 1 месец, с почивка от 5 – 7 дни в течение на 1 година.
Възможност за употреба от най-ранна детска възраст до дълбока старост, бременни и
кърмачки.
Външен прием: Продуктът може да се прилага и като маска за лице, тяло или коса. Има
почистващо, хидратиращо и стягащо действие.
Особености:
Да се съхранява в хладилник при температура от 0 до + 5 градуса.
Годен за употреба след отваряне – 21 дни.
Разходната норма на 1 кутия Vertera gel – 10 / 12 дни.
Произведен в Русия от екологично чист район.

Гел от Ламинария - Артропласт
Композиция от природни компоненти, включващи
в състава си минерални и органични вещества,
които стимулират образуването на костно
вещество, укрепване на скелета, безупречно
функциониране на ставите.

За какво помага Артропласт ?
Артропласт е здравословна храна, допълнителен източник на хондроитин сулфат (важен
компонент на основното вещество на костта и на хрущяла.) и глюкозамин за
физическата активност и подвижност без ограничение на свободата на движение и
болка!
Основното предназначение е рационално насищане на организма с комплекс от жизнено
необходими съединения, участващи в активирането на оздравителните процеси на
костно-ставния апарат. 100% Органичен жив хранителен продукт.

Вашите ползи от продукта Артропласт
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

Формиране на химичния състав и вътрешните структури на костно – ставната
система
Оптимизира основните свойства на твърдите тъкани ( кости и зъби) : твърдост,
сила, еластичност, подвижност
Компенсира недостатъка на зъбно и костно формиращите органични комплекси
и минерали в случаите на недостатъчно постъпване или нарушено усвояване.
Участва във верига обменни процеси, осигуряващи синхронно, съвместно
функциониране на храносмилателната, кръвоносната, отделителната,
ендокринната, нервната и имунна системи на организма
Профилактика на възможни отклонения в структурата и функцията на костно –
ставната и зъбно-челюстната система
Предотвратява нежелани процеси в костно-ставните тъкани и зъбите. Съхранява
пълноценната трудоспособност
Съхраняване на силата на тъканите на костната система в периода на менопауза
при жените след 45 годишна възраст, профилактика на остеопорозата и костните
счупвания.
Нормализиране на обменните процеси в организма свързани с приемане на
хранителните елементи и изхвърляне на отпадните продукти и токсичните
вещества.
Укрепване на костната и зъбната тъкан в активния период на растеж (детство,
юношество)
Съхранение на подвижността на ставите и необходимия обем на движение при
възрастните хора.

Стандарти
Специална разработка и единствената в света подобна патентована формула. Строг
контрол на всички производствени процеси, удостоверен с редица национални и
международни сертификати. Международен сертификат ISO 22000:2005. Чрез
спазването на изискванията на този стандарт Vertera отговаря и на изискването за
внедрена система за Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР),
съгласно Закона за храните и Регламентите на ЕС.

Състав на продукта
•

Вода

•

водорасли, помощни вещества (антиоксидант, комплексообразуващ агент лимонена киселина, регулатор на киселинността - калциев глюконат)

•

ябълков сок концентрат

•

сок от касис концентрат

•

хондроитин сулфат

•

глюкозамин

•

глог (плод) екстракт,

•

бяло зеле прах

•

екстракт от шипка

•

стабилизатор - натриев алгинат, подсладител - екстракт от стевия, натурален
ябълков вкус

В дневната доза (20 g) се съдържа : хондроитин сулфат - 620 mg и глюкозамин - 300 mg
Не съдържа никакви изкуствени съставки, оцветители и екстракти.

Начин на употреба:
1 супена лъжица без връх, 1 път на ден.
Може да се смесва със сок по ваш вкус.
Да се съхранява в хладилник при температура от 0 до + 5 градуса.
Произведен в Русия от екологично чист район.

Гел от ламинария Vertera Forte
Природен продукт за здравословно хранене. За да
се повиши биологичната стойност и активност на
продукта, е добавено морското растение фукус и
природен антиоксидант, биофлавоноидът –
дихидрокверцетин.
Изключителен по своите свойства, продуктът подпомага процесите на пречистване и
насищане на организма на клетъчно ниво. Този продукт няма нищо общо с биологично
активни добавки или лекарства, защото е хранителен продукт. Той е напълно естествен
и безопасен за здравето.

Описание:
Рецептата за природния продукт гел Vertera Forte осигурява възможност за рационално
насищане на организма:
1. Хармонизиране на организма
2. Детоксикация - почистване на тялото от отпадъчните продукти от метаболизма и
токсините
3. Хранене и насищане на организма
4. Стимулиране на процесите на обновяване на тъкани
5. Енергетична храна
6. Оптимизиране на биохимичните реакции, и био регулиращите процеси.
7. Веществата, съдържащи се в ламинарията, участват в пречистването
(детоксикация, дисимилация), храненето (асимилация) и активирането, на био
регулаторните процеси в организма
8. Много от нашите собствени проучвания ни позволяват обективно да оценяваме
спектъра на свойствата на продукта
9. Начинът по който е произведен гелът, осигурява кинетиката (транспортирането)
на активните компоненти, съдържащи се в неговата формула, до органите и
системите на тялото
10. Изключително богатият състав на ламинарията включва вещества, които могат
да спомогнат за намаляване на концентрацията на вътреклетъчните метаболити,
както и на ксенобиотичните вещества, образувани в резултат на употребата на
лекарства (детоксикация).

Състав:
•

вода

•

японска ламинария

•

фукус

•

хранителни добавки (лимонена киселина; калциев глюконат, антиоксидант дихидрокверцетин).

Не съдържа изкуствени компоненти, оцветители и екстракти, нетипични за нашите
региони. © Формулата на продукта е уникална, патентованата технология за
производство е внимателно защитена.

Начин на употреба:
2 супени лъжици се разтварят в чаша с вода или сок. Разбъркайте внимателно продукта.
Приемайте сутрин, 30 минути преди хранене.
Препоръчва се курс на приемане - 2 с. л. (40 г) гел на ден, в течение на година.
Продуктът е съвместим с всички природни хранителни комплекси от серията Vertera®
и може да бъде използван в различни комбинация в зависимост от желанията на
потребителя.

Гелове от ламинария Vertera Forte

Vertera Forte «Вишна»
Гел от вишна на базата на морски кафяви водорасли. Балансираният състав на продукта,
включва морски пектин, природен сорбент, който се явява като средство за свързване на
токсични метали (олово, живак, никел, кадмий, манган).

Vertera Forte «Ябълка»
Гел от ябълка на базата на морски кафяви водорасли. Балансираният състав на продукта,
включва растителни екстракти, включително ехинацея, съдържащи комплекс от
биологично активни вещества - стимуланти на имунната система, способни да повишат
защитата на тялото срещу инфекциозни агенти.

Vertera Forte «Касис»
Гел от касис на базата на морски кафяви водорасли. Балансираният състав на продукта,
включва екстракти от растения, включително поливитаминното растение шипка, които
осигуряват на организма физиологичен комплекс от водоразтворими и
мастноразтворими витамини.
Продуктите осигуряват възможност за рационално насищане на организма.
1. Хармонизиране на организма
2. Детоксикация – изчистване на организма от остатъчните продукти от обмена на
веществата и токсините
3. Хранене на клетъчно ниво
4. Веществата, съдържащи се в Ламинарията, участват в активирането на био
регулиращите процеси в организма
5. Стимулира процесите на обновяване на тъканите
6. Оптимизира биохимичните реакции и процеси в организма
7. Изключително богатия състав на Ламинарията, включва вещества, които могат да
спомогнат за намаляване на концентрацията на вътреклетъчни метаболити, както и
ксенобиотични вещества, образувани в резултат на употребата на лекарства
8. Множеството проведени собствени изследвания, позволяват обективно да се оцени
спектъра на действие на продукта.

Състав:
•

сок от вишни, касис или ябълка

•

гел от морски кафяви водорасли (вода, ламинария, фукус, дихидрокверцетин)

•

стевия

•

зеле

•

екстракт от сибирски женшен, екстракт от женско биле, екстракт от ехинацея,
екстракт от глог, екстракт от лайка, екстракт от невен, екстракт от блатен
петолистник

•

морски пектин

•

натриев алгинат, хранителен ароматизатор – натурален вкус на вишна, касис или
ябълка

Не съдържа никакви изкуствени компоненти и оцветители.

Начин на употреба:
2 супени лъжици без връх 2 пъти на ден.
Препоръчва се да се приема курс от 4 седмици с почивка от 5-7 дни в течение на 1 година.
Да се съхранява в хладилник.
Продуктът е съвместим с всички продукти на Вертера и може да се приема във всякакви
съчетания в зависимост от желанията на потребителя.

Forte with Honey
Гел от ламинария, фукус с натурален мед,
прополис и перга. Освобождава организма
от токсини и насища с витамини и
минерали на клетъчно ниво

Морски мед – нарича се така, защото в основата си е гел от ламинария и фукус,
водорасли, които осигуряват на вашият организъм:
•
•
•
•
•
•

витамини А, Е, С и РР - антиоксиданти и активни метаболити;
алгинати и фукоидани, които намаляват риска от инфаркт;
йод, необходим за функционирането на щитовидната жлеза;
всички необходими микро и макро елементи;
аминокиселини, от които са изградени всички протеини в тялото;
омега-3 мастни киселини, за предотвратяване на атеросклероза.
В състава на този хранителен продукт влизат:

•

•

натурален мед - най-богатият източник на въглехидрати (бързо енергийно
гориво), витамини от група В (подхранване на нервната система), както и
микроелементи, по-специално калий, необходими за нормалната работа на
сърцето;
прополис– има антимикробни, антиоксидантни и противовъзпалителни ефекти;

•

перга (протеиновата храна на пчелите)- изразени антитоксични свойства и
допринася за повишаване на хемоглобина.
На кого е необходим морския мед:

От описаните свойства на компонентите на продукта можем да заключим, че той е
предназначен за:
•
•
•
•
•

справяне с ефектите на хроничния стрес;
предотвратяване на настинки и инфекциозни заболявания;
подобряване на храносмилателната система и почистване на червата;
подпомагане функциите на сърцето и кръвоносните съдове с превенция на
атеросклерозата;
стимулиране на имунната система.

Състав:
Вода, концентриран ябълков сок, водорасли (лат. Laminaria japonica), фукус (лат. Fucus
vesiculosus), натурален мед с перга, ябълков прах, ароматизатор за храна "Ябълка", сух
екстракт от прополис, подсладител - екстракт от стевия (лат. Stevia rebaudiana Bertoni ),
помощни компоненти (сгъстител, стабилизатор - натриев алгинат E401).

Начин на употреба:
Приемайте по 2 супени лъжици 2 пъти на ден 30 минути преди хранене.

Sport Active «Черен касис»
За спортисти и хора, водещи активен начин на
живот. Благодарение на балансираното
съдържание на въглехидрати и протеини,
възстановява мускулната тъкан и
изгаря мазнините.
За какво помага Sport Active «Черен касис»?
Специализиран продукт за спортно хранене, базиран на най-полезните водорасли
Ламинария и изолат на грахов протеин, ще помогне на спортистите да се възстановят
след тренировка, а тези, които искат да отслабнат, бързо ще достигнат желаната форма.
Вашите ползи от продукта Sport Active «Черен касис»
•

Това е пълноценна еднократна храна, която дава всичко необходимо за
нормалното функциониране на организма. При това е само 144 ккал! Лесно може
да отслабнете, като заместите вечерното хранене.

•
•
•
•

Бързо възстановяване след интензивен физически и психически стрес.
Регулиране на мастния, белтъчния, въглехидратния и енергийния метаболизъм.
Хормонален баланс - хранене на щитовидната жлеза и нормализиране на
функциите и.
Здрава кожа, коса, нокти.

Състав:
•
•
•

•
•

Вода
сок от черен касис концентрат
специализиран хранителен продукт за диетично лечебно хранене от
ламинария Вертера (ламинария, помощни вещества (антиоксидант, лимонена
киселина, регулатор на киселинността - калциев глюконат)
грахов протеин – изолат
стабилизатор - натриев алгинат, прах от черен касис, сух екстракт от стевия

Без изкуствени компоненти и оцветители. © Формулата на продукта е уникална,
патентованата технология на производство е внимателно охранявана.

Начин на употреба:
При набиране на мускулна маса, приемайте 200-400 г. в течение на 15 минути след
тренировката.
Количеството на прием на протеин не трябва да надвишава 0,2 г. / кг. тегло.
Не приемайте повече от три пъти на ден по 200 г.
Продуктът се използва в период на интензивно физическо натоварване, в допълнение
към основната диета.
Не се препоръчва за бременни жени и кърмещи майки.
Да се съхранява в хладилник при температура от 0 до + 5 градуса.
количество 600 гр. в опаковка

AngioLive Gel
Комбинацията от компоненти в гела „АngioLive Food
Original“ допринася максимално за поддържане на
здравето и предотвратяване на развитието на
заболявания на артериалните, венозни и лимфни
съдове, които нарушават кръвоснабдяването на
отделни органи и на организма като цяло.

Включването на AngioLive гел в режима на хранене е важно при:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

активно спортуващи, когато е изключително важно да се поддържа добра
поносимост към физически натоварвания;
интензивна интелектуална дейност, изискваща максимално снабдяване на мозъка
с кислород и хранителни вещества;
чести и продължителни полети, които са съпроводени с подуване и усещане за
тежест в краката поради недостатъчност на венозната циркулация;
наследствена предразположеност към сърдечно-съдови заболявания;
наднормено тегло и резки промени в кръвното налягане;
небалансирана диета, водеща до увеличаване на съдържанието на "лошия"
холестерол в кръвта;
чести заболявания;
възстановяване след заболяване
понижаване на жизнения тонус при възрастни хора.

Гел "AngioLive" е източник на фитоестрогени с противооточни и антицелулитни
ефекти. Поради това може да се използва като нутрикозметично средство.
В състава на гел „AngioLive Food Original“ влизат компоненти
с напълно естествен произход:
•

•

•
•

Гел от водорасли. Съдържа полизахариди, които могат да свързват холестерола
и имат силно антикоагулантно действие. Това позволява да се приемат като
средство за предотвратяване на инсулти и инфаркти;
Екстракт от листата на червено грозде. Високото съдържание на полифеноли и
антиоксиданти с ендотелиопротективни свойства допринася за нормализиране на
ендотелната дисфункция и намалява тежестта на отока;
Екстракт от грозде, богат на витамини, минерали и кверцетин - мощен природен
антиоксидант, който предпазва клетките от увреждане от свободните радикали;
Лимонена киселина, калциев глюконат и алгинати, получени от водорасли.
Естествени стабилизатори и антиоксиданти;

Внимание! Посочените свойства на AngioLive гел не се явяват като заместител на
предписаните лекарства.
Преди употреба се консултирайте с вашия лекар!

Състав:
Вода, кафяви водорасли- хранителни (водорасли (лат. Laminaria japonica), регулатор на
киселинността - калциев глюконат, антиоксидант- лимонена киселина, сух гроздов
екстракт (лат. Vitis vinifera), сух екстракт от листа на червено грозде (лат. Vitis vinifera).

Начин на употреба:
За директна консумация.
Прием за възрастни - 50 g от продукта 1 път на ден. Препоръчва се да се смесва със сок
на вкус.

AngioLive Ябълка
Комбинацията от компоненти в гела «AngioLive Food
Ябълка» допринася максимално за поддържане на
здравето и предотвратяване на развитието на
заболявания на артериални, венозни и лимфни
съдове, които нарушават кръвоснабдяването на
отделни органи и на организма като цяло.
Включването на гел „AngioLive Food Ябълка“ в режима на хранене е важно при:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

активно спортуване, когато е изключително важно да се поддържа добра
поносимост към физически натоварвания;
интензивна интелектуална дейност, изискваща максимално снабдяване на мозъка
с кислород и хранителни вещества;
чести и продължителни полети, които са съпроводени с подуване и усещане за
тежест в краката поради недостатъчност на венозната циркулация;
наследствена предразположеност към сърдечно-съдови заболявания;
наднормено тегло и резки промени на кръвното налягане;
небалансирана диета, водеща до увеличаване на съдържанието на "лошия"
холестерол в кръвта;
чести заболявания;
възстановяване след заболяване;
понижена жизненост при възрастни хора.

Гел "AngioLive Food Ябълка" е източник на фитоестрогени с противооточни и
антицелулитни ефекти. Поради това може да се използва като нутрикозметично
средство.
В състава на гел „AngioLive Food Ябълка“ влизат компоненти
с напълно естествен произход:
•

•

•
•
•
•

Гел от водорасли. Съдържа полизахариди, които могат да свързват холестерола
и които имат силно антикоагулантно действие. Това ни позволява да ги
разглеждаме като средство за предотвратяване на инсулти и инфаркти;
Екстракт от листата на червено грозде. Високото съдържание на полифеноли и
антиоксиданти с ендотелиопротективни свойства, допринася за нормализиране
на ендотелната дисфункция и намалява тежестта на отока;
Екстракт от грозде, богат на витамини, минерали и кверцетин - мощен природен
антиоксидант, който предпазва клетките от увреждане от свободните радикали;
Екстракт от стевия. Билков подсладител, препоръчван при диабет. Стабилизира
налягането и има почти нулево съдържание на калории;
Лимонена киселина, калциев глюконат и алгинати, получени от водорасли.
Естествени стабилизатори и антиоксиданти;
Ябълков сок

Внимание! Посочените свойства на AngioLive гел не се явяват като заместител на
предписаните лекарства.
Преди употреба се консултирайте с вашия лекар!

Състав:
Концентриран ябълков сок, гелообразен продукт от кафяви водорасли (водорасли (лат.
Laminaria japonica) (вода, кафяви морски водорасли, храна (водорасли (лат. Laminaria
japonica), регулатор на киселинността - калциев глюконат, антиоксидант - лимонена
киселина), сгъстител - натриев алгинат , натурален ароматизатор за храна „Ябълка“, сух
екстракт от грозде (лат. Vitis vinifera), сух екстракт от листата на червено грозде (лат.
Vitis vinifera), натурален подсладител – сух екстракт от стевия (rebaudioside) (лат. Stevia
rebaudiana Bertoni).

Начин на употреба:
За директна консумация.
Прием за възрастни - 50 g от продукта 1 път на ден.

AngioLive Вишна
Комбинацията от компоненти в гела „AngioLive
Food Вишна» допринася максимално за поддържане
на здравето и предотвратяване на развитието на
заболявания на артериални, венозни и лимфни съдове,
които нарушават кръвоснабдяването на отделни
органи и на организма като цяло.

Включването на гел „AngioLive Food Вишна“ в режима на хранене е важно при:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

активно спортуване, когато е изключително важно да се поддържа добра
поносимост към физическо натоварване;
интензивна интелектуална дейност, изискваща максимално снабдяване на мозъка
с кислород и хранителни вещества;
чести и продължителни полети, които са съпроводени с подуване и усещане за
тежест в краката поради недостатъчност на венозната циркулация;
наследствена предразположеност към сърдечно-съдови заболявания;
наднормено тегло и резки промени на кръвното налягане;
небалансирана диета, водеща до увеличаване на съдържанието на "лошия"
холестерол в кръвта;
чести заболявания;
възстановяване след заболяване;
понижена жизненост при възрастни хора.

Гел "AngioLive Food Вишна" е източник на фитоестрогени с противоотточно и
антицелулитно действие. Благодарение на това може да се използва като
нутрикозметично средство.
В състава на гел „AngioLive Food Вишна“ влизат компоненти
с напълно естествен произход:
•
•
•
•
•
•

Гел от водорасли. Съдържа полизахариди, които могат да свързват холестерола
и да имат силно антикоагулантно действие. Това ни позволява да ги разглеждаме
като средство за превенция на инсулти и инфаркти.
Екстракт от листата на червено грозде. Високото съдържание на полифеноли и
антиоксиданти с ендотелиопротективни свойства. Допринася за нормализиране
на ендотелната дисфункция и намалява тежестта на отока.
Екстракт от грозде, богат на витамини, минерали и кверцетин - мощен природен
антиоксидант, който предпазва клетките от увреждане от свободните радикали.
Екстракт от стевия. Билков подсладител, препоръчван при диабет. Стабилизира
налягането и има почти нулево съдържание на калории.
Лимонена киселина, калциев глюконат и алгинати, получени от водорасли.
Естествени стабилизатори и антиоксиданти.
сок от вишна.

Внимание! Посочените свойства на AngioLive гел не заместват предписаните
лекарства.
Преди употреба се консултирайте с вашия лекар!

Състав:
Концентриран сок от вишна; гелообразен продукт от кафяви морски водорасли
(водорасли (лат. Laminaria japonica)) (вода, кафяви морски водорасли, жива храна
(водорасли (лат. Laminaria japonica), регулатор на киселинността - калциев глюконат,
антиоксидант - лимонена киселина), сгъстител - натриев алгинат, ароматизатор за
хранителни цели „Вишна“, сух екстракт от грозде (лат. Vitis vinifera), сух екстракт от
листата на червено грозде (лат. Vitis vinifera), натурален подсладител – сух екстракт от
стевия (rebaudioside) (лат. Stevia rebaudiana Bertoni).

Начин на употреба:
За директна консумация.
Прием за възрастни - 50 g от продукта 1 път на ден.

AngioLive Касис
Комбинацията от компоненти в гела «AngioLive Food
Касис» спомага максимално за поддържане на
здравето и предотвратяване на развитието на
заболявания на артериални, венозни и лимфни съдове,
които нарушават кръвоснабдяването на отделни
органи и на организма като цяло.
Включването на гел «AngioLive Food Касис» в режима на хранене е важно при:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

активно спортуване, когато е изключително важно да се поддържа добра
поносимост към физически натоварвания;
интензивна интелектуална дейност, изискваща максимално снабдяване на мозъка
с кислород и хранителни вещества;
чести и продължителни полети, които са съпроводени с подуване и усещане за
тежест в краката поради недостатъчност на венозната циркулация
наследствена предразположеност към сърдечно-съдови заболявания
наднормено тегло и резки промени в кръвното налягане
небалансирана диета, водеща до увеличаване на съдържанието на "лошия"
холестерол в кръвта
чести заболявания
възстановяване след заболяване
понижение на жизнения тонус при възрастни хора.

Гел „AngioLive Food Касис“ е източник на фитоестрогени с противоотточно и
антицелулитно действие. Благодарение на това, може да се използва като
нутрикозметично средство.
В състава на гел «AngioLive Food Касис» влизат компоненти
с напълно естествен произход:
•
•
•
•
•
•

Гел от ламинария. Съдържа полизахариди, които могат да свързват холестерола
и имат силно антикоагулантно действие. Това позволява да се използват като
средство за превенция на инсултите и инфарктите.
Екстракт от листата на червено грозде. Високото съдържание на полифеноли и
антиоксиданти с ендотелиопротективни свойства допринася за нормализиране на
ендотелната дисфункция и намалява тежестта на отока;
Екстракт от грозде, богат на витамини, минерали и кверцетин - мощен природен
антиоксидант, който предпазва клетките от увреждане от свободните радикали;
Екстракт от стевия. Билков подсладител, препоръчван при диабет. Стабилизира
налягането и има почти нулево съдържание на калории.
Лимонена киселина, калциев глюконат и алгинати, получени от водорасли.
Естествени стабилизатори и антиоксиданти.
Сок от касис

Внимание! Посочените свойства на AngioLive гел не се явяват заместител на
предписаните лекарства.
Преди употреба се консултирайте с вашия лекар!

Състав:
Концентриран сок от касис, гел от кафяви водорасли (водорасли (лат. Laminaria japonica)
(вода, кафяви морски водорасли, храна (водорасли (лат. Laminaria japonica), регулатор
на киселинността - калциев глюконат, антиоксидант - лимонена киселина), сгъстител натриев алгинат , ароматизатор за храна „Касис“, сух екстракт от грозде (лат. Vitis
vinifera), сух екстракт от листата на червено грозде (лат. Vitis vinifera), натурален
подсладител – сух екстракт от стевия (rebaudioside) (лат. Stevia rebaudiana Bertoni).

Начин на употреба:
За директна консумация.
Прием за възрастни - 50 g от продукта 1 път на ден.

AngioLive Mask
Маската « AngioLive » е предназначена за локално
приложение върху кожата на ръцете и краката.
Комбинацията от компоненти максимално
допринася за подобряването на повърхностните
венозни и лимфни съдови системи.

Използването на козметична гел на маска AngioLive се препоръчва при:
•
•
•
•
•
•
•
•

поява на подуване, болезненост и други неприятни усещания в краката;
спортуване;
бременност;
повишено натоварване на краката, свързано с особеностите на професионалната
дейност - например при постоянно стоене в изправено положение
заседнал начин на живот, свързан с повишен риск от венозен застой и кръвни
съсиреци;
предотвратяване на хронична съдова недостатъчност и разширени вени на
долните крайници;
чести регулярни полети, пътуване с влак, автомобилни пътувания с
продължителност повече от 4 часа;
промяна на часовите пояси и климатичните райони.

Във формулата на продукта влизат следните компоненти:
•

Гел от водорасли Ламинария. Минералните съставки спомагат за облекчаване на
спазъма на гладката мускулатура и разширяване на кръвоносните съдове;

•

Екстракт от фукус. Той има изразен антитромботичен ефект, което е особено
важно за краката, тъй като именно в кръвоносните съдове най-често се образуват
кръвни съсиреци- причинителят на тромбоемболичната болест;

•

Растителен глицерин. Отлично омекотяващо средство;

•

Колаген. Основният структурен протеин на нашето тяло, осигуряващ
еластичност и твърдост на кожата;

•

Екстракт от листата на червено грозде. Има противоотточно действие и укрепва
ендотелния слой на съдовата стена;

•

Екстракт от грозде, богат на витамини, микроелементи и кверцетин - мощен
природен антиоксидант, който предпазва клетките от увреждане от свободните
радикали;

•

Хиалуронова киселина за дълбока и висококачествена хидратация на кожата.

Състав:
Гел от кафяви водорасли (вода, кафяви водорасли-хранителни (водорасли (лат.
Laminaria japonica), растителен глицерин, воден екстракт от водорасли (лат. Laminaria
japonica), воден екстракт от фукус (лат. Fucus), колаген хидролизат (морски), сух
екстракт от грозде (лат. Vitis vinifera), екстракт от листата на червено грозде (лат. Vitis
vinifera), хиалуронова киселина.

Начин на употреба:
Като превенция на развитието на симптоми на хронична венозна недостатъчност,
включително усещане за подуване, тежест и умора, опъване, изтръпване, "мравучкане",
появата на болка, подуване на долните и горните крайници. Използва се и като
козметичен продукт, който помага за почистване на кожата, премахване на токсините,
стимулиране на процесите на регенерация, овлажняване на кожата и подхранване с
полезни вещества, подобрява лимфодренажната функция.
Начин на приложение: външно. Нанесете върху чиста кожа с леки масажни движения.
След 20-30 минути отмийте маската с топла вода.
Препоръчва се използване веднъж на ден вечер или преди лягане. Манипулациите могат
да се повтарят при необходимост.
Възможна индивидуална непоносимост. Само за външна употреба!

Detox Juice (Ябълка)
Напитка на базата на кафяви морски водорасли
ламинария и натурален ябълков сок за активен
детокс и премахване на последиците на
оксидативния стрес

На кого се препоръчва сок за активно елиминиране на
токсични метаболитни продукти:
Съставките на този продукт допринасят за повишена филтрация на кръвта в черния дроб
и бъбреците, както и за стимулиране на стомашно-чревния тракт. Това комплексно
действие засилва детоксикиращите функции на тези органи и позволява бързо да се
освободите от опасни за организма метаболити. Продуктът Detox Juice е специално
показан за всеки, който:
•
•
•
•

води неактивен начин на живот, свързан със заседнала работа в офиса;
иска да се отърве от умората и загубата на концентрация;
възнамерява да засили интелектуалните си способности;
иска да поддържа ефективността и производителността си до края на деня.
В състава на Detox Juice влизат:

•

Натурални плодови сокове. Продуктът е представен с три вкуса - ябълка, круша
и грозде. Независимо от разновидността, тези сокове съдържат много прости
въглехидрати - „бързо енергийни горива“, които ни позволяват да останем бодри
през целия ден. Освен това, тези плодове са богати на пектин – полизахаридсорбент, който свързва токсичните съединения в червата. Соковете са добър
диуретик, който засилва функцията за детоксикация на бъбреците.

•

Гел от Ламинария. Алгинатите, съдържащи се в тези водорасли, нежно
стимулират храносмилателния тракт, благодарение на своята хигроскопичност,
като същевременно играят ролята и на сорбенти. В допълнение, водораслите
доставят на тялото ни почти всички витамини и минерали, от които се нуждаем.

Състав:
Концентриран ябълков сок, концентриран ягодов сок, гелообразен продукт от кафяви
морски водорасли (ламинария (лат. Laminaria japonica)) („Vertera®“), цитрусов пектин стабилизатор, натурална хранителен ароматизатор „Ябълка“.

Начин на употреба:
Разклатете преди употреба. Пийте охладено!

Detox Juice (Круша)
Напитка на базата на кафяви морски водорасли
ламинария и натурален сок от круша за активен
детокс и премахване на последиците на
оксидативния стрес

На кого се препоръчва сок за активно елиминиране на
токсични метаболитни продукти:
Компонентите на този продукт допринасят за повишена филтрация на кръвта в черния
дроб и бъбреците, както и за стимулиране на стомашно-чревния тракт. Това комплексно
действие засилва детоксикационните функции на тези органи и позволява бързо да се
отървете от опасни за организма метаболити. Detox Juice е специално показан за този,
който:
•
•
•
•

води неактивен начин на живот, свързан със заседнала работа в офиса;
иска да се отърве от умората и загубата на концентрация;
възнамерява да засили интелектуалните си способности;
иска да поддържа ефективността и производителността си до края на деня.
В състава на Detox Juice влизат:

•

Натурални плодови сокове. Продуктът е представен с три вкуса - ябълка, круша
и грозде. Независимо от вида, тези сокове съдържат много прости въглехидрати
- „бързо енергийни горива“, които ни позволяват да останем бодри през целия
ден. Освен това, тези плодове са богати на пектин – полизахарид-сорбент, който
свързва токсичните съединения в червата. Соковете са добър диуретик, който
засилва функцията за детоксикация на бъбреците.

•

Гел от Ламинария. Алгинатите, съдържащи се в тези водорасли, нежно
стимулират храносмилателния тракт, благодарение на своята хигроскопичност,
като същевременно играят ролята и на сорбенти. В допълнение, водораслите
доставят на тялото ни почти всички витамини и минерали, от които се нуждаем.

Състав:
Концентриран сок от круши, концентриран лимонов сок, гелообразен продукт от кафяви
морски водорасли (ламинария (лат. Laminaria japonica)) „Vertera®“ („Vertera®“),
цитрусов пектин - стабилизатор, натурален хранителен аромат „Круша“.

Начин на употреба:
Разклатете преди употреба. Пийте охладено!

Grape Juice (Гроздов сок)
Напитка на базата на кафяви морски водорасли
ламинария и натурален сок от грозде за активен
детокс и премахване на последиците на
оксидативния стрес
На кого се препоръчва сок за активно елиминиране на
токсични метаболитни продукти:
Компонентите на този продукт допринасят за повишена филтрация на кръвта в черния
дроб и бъбреците, както и за стимулиране на стомашно-чревния тракт. Това комплексно
действие засилва детоксикиращите функции на тези органи и позволява бързо да се
отървете от опасни за организма метаболити. Detox Juice е специално показан за този,
който:
•
•
•
•

води неактивен начин на живот, свързан със заседнала работа в офиса;
иска да се отърве от умората и загубата на концентрация;
възнамерява да засили интелектуалните си способности;
иска да поддържа ефективността и производителността си до вечерта.
В състава на Detox Juice влизат:

•

Натурални плодови сокове. Продуктът е представен с три вкуса - ябълка, круша
и грозде. Независимо от вида, тези сокове съдържат много прости въглехидрати
- „бързо енергийни горива“, които ни позволяват да останем бодри през целия
ден. Освен това, тези плодове са богати на пектин – полизахарид-сорбент, който
свързва токсичните съединения в червата. Соковете са добър диуретик, който
засилва функцията за детоксикация на бъбреците.

•

Гел от Ламинария. Алгинатите, съдържащи се в тези водорасли, нежно
стимулират храносмилателния тракт, благодарение на своята хигроскопичност,
като същевременно играят ролята и на сорбенти. В допълнение, водораслите
доставят на тялото ни почти всички витамини и минерали, от които се нуждаем.

Състав:
Концентриран сок от червено грозде, концентриран сок от малина, гелообразен продукт
от кафяви морски водорасли (водорасли (лат. Laminaria japonica) „Vertera®“
(„Vertera®“), цитрусов пектин - стабилизатор, натурален хранителен аромат „Червено
грозде“.

Начин на употреба:
Разклатете преди употреба. Пийте охладено!

Energy Juice (Ябълка)
Напитката на базата на ламинария и натурален
ябълков сок включва природни компоненти, които
активно поддържат организма и са източник на
неизчерпаема енергия.

Кога е полезна енергийната напитка на базата на натурален сок?
Съставките на тази напитка са внимателно подбран набор от напълно естествени
биостимуланти, които ще ви помогнат да останете будни през целия ден. Този изцяло
натурален продукт е необходим на всеки , който:
•
•
•
•
•

води активен начин на живот, спортува и чувства липса на енергия;
е подложен на интензивен психически стрес;
иска да засили своите физически и интелектуални способности;
възнамерява да подобри защитата си срещу стрес и преумора;
желае да остане ефективен и продуктивен до края на работния ден.
В състава на Energy Juice влизат:

•
•
•
•

•

Гел от Ламинария- съдържа 43 микро и макро елементи, както и витамини А, Е,
С, РР и група В (храна за нервната система);
Плодови сокове (три разновидности - круша, ябълка и грозде), които служат като
източник на енергия - прости въглехидрати;
Екстракт от гуарана - естествен стимулант на нервната система, който подобрява
паметта, интелектуалните способности и настроението;
L-карнитин- необходим за енергийния метаболизъм в скелетните мускули,
невропротектор и в същото време неутрализатор на цитотоксични органични
киселини;
Таурин - отлично средство за подобряване на зрението, както и за ускоряване на
метаболитните процеси.

Състав:
Концентриран ябълков сок, концентриран ягодов сок, гелообразен продукт от кафяви
морски водорасли (ламинария (лат. Laminaria japonica)) «Вертера®» („Vertera®“),
цитрусов пектин - стабилизатор, таурин, екстракт от гуарана (лат. Paullinia cupana), Lкарнитин (L– carnitine L-Tartrate), натурален хранителен ароматизатор "Ябълка".

Начин на употреба:
Разклатете преди употреба. Пийте охладено!

Energy Juice (Круша)
Напитката на базата на ламинария и натурален
сок от круша включва природни компоненти,
които активно поддържат организма и са
източник на неизчерпаема енергия.

Кога е полезна енергийната напитка на основата на натурален сок?
Съставките на тази напитка са внимателно подбран набор от напълно естествени
биостимуланти, които ще ви помогнат да останете будни през целия ден. Този изцяло
натурален продукт е необходим на всеки , който:
•
•
•
•
•

води активен начин на живот, спортува и чувства липса на енергия;
е подложен на интензивен психически стрес;
иска да засили своите физически и интелектуални способности;
възнамерява да подобри защитата си срещу стрес и преумора;
желае да остане ефективен и продуктивен до края на работния ден.
В състава на Energy Juice влизат:

•
•
•
•

•

Гел от Ламинария- съдържа 43 микро и макро елементи, както и витамини А, Е,
С, РР и група В (храна за нервната система);
Плодови сокове (три разновидности - круша, ябълка и грозде), които служат като
източник на енергия - прости въглехидрати;
Екстракт от гуарана - естествен стимулант на нервната система, който подобрява
паметта, интелектуалните способности и настроението;
L-карнитин- необходим за енергийния метаболизъм в скелетните мускули,
невропротектор и в същото време неутрализатор на цитотоксични органични
киселини;
Таурин - отлично средство за подобряване на зрението, както и за ускоряване на
метаболитните процеси.

Състав:
Концентриран сок от круша, концентриран лимонов сок, гелообразен продукт от кафяви
морски водорасли (водорасли (лат. Laminaria japonica) Vertera® (Vertera®), цитрусов
пектин - стабилизатор, таурин, екстракт от гуарана (лат. Paullinia cupana), L -карнитин
(L – carnitine L-Tartrate), натурален хранителен ароматизатор "Круша".

Начин на употреба:
Разклатете преди употреба. Пийте охладено!

Energy Grape Juice (Сок от
грозде)
Напитката на базата на ламинария и натурален сок
от круша включва природни компоненти, които
активно поддържат организма и са източник на
неизчерпаема енергия.
Кога е полезна енергийната напитка на базата на натурален сок?
Съставките на тази напитка са внимателно подбран набор от напълно естествени
биостимуланти, които ще ви помогнат да останете будни през целия ден. Този изцяло
натурален продукт е необходим на всеки , който:
•
•
•
•
•

води активен начин на живот, спортува и чувства липса на енергия;
е подложен на интензивен психически стрес;
иска да засили своите физически и интелектуални способности;
възнамерява да подобри защитата си срещу стрес и преумора;
желае да остане ефективен и продуктивен до края на работния ден.
В състава на Energy Juice влизат:

•
•
•
•

•

Гел от Ламинария- съдържа 43 микро и макро елементи, както и витамини А, Е,
С, РР и група В (храна за нервната система);
Плодови сокове (три разновидности - круша, ябълка и грозде), които служат като
източник на енергия - прости въглехидрати;
Екстракт от гуарана - естествен стимулант на нервната система, който подобрява
паметта, интелектуалните способности и настроението;
L-карнитин- необходим за енергийния метаболизъм в скелетните мускули,
невропротектор и в същото време неутрализатор на цитотоксични органични
киселини;
Таурин - отлично средство за подобряване на зрението, както и за ускоряване на
метаболитните процеси.

Състав:
Концентриран сок от червено грозде, концентриран сок от малина, гелообразен продукт
от кафяви морски водорасли (водорасли (лат. Laminaria japonica) „Vertera®“
(„Vertera®“), цитрусов пектин - стабилизатор, таурин, екстракт от гуарана (лат. Paullinia
cupana), L-карнитин (L– carnitine L-Tartrate), натурален хранителен ароматизатор
"Червено грозде".

Начин на употреба:
Разклатете преди употреба. Пийте охладено!

Атерофуд
Комплексът от природни компоненти съдържа
вещества, които допринасят за нормализиране
на метаболитните процеси, предотвратявайки
развитието на атеросклероза и прочистване
на организма.

При какви случаи е полезен «Атерофуд»
Основната задача на компонентите, съставляващи този фитопродукт, е цялостната
превенция на отлагането на атеросклеротични плаки по вътрешната стена на съда.
Такива плаки са водеща причина за инфаркт на миокарда. Затова «Атерофуд» се
препоръчва при:
•
•
•
•
•

повишено телесно тегло;
заседнала, офис работа;
заседнал начин на живот;
хронични хранителни разстройства с изобилие от мазни храни;
наличие на лоши навици, на първо място- тютюнопушене.
Състав на продукта «Атерофуд»

Прах от ябълки и праскови, който придава приятен вкус на продукта. Ябълковият и
морският пектин имат адсорбиращ ефект, като по този начин предотвратяват отделянето
на токсини в кръвта. Основните съставки на «Атерофуд» - това са екстракти от:
•

Сабелник- понижава кръвното налягане и предотвратява отлагането на соли в
съдовете;

•

Пшеничен зародиш - източник на аминокиселини и витамини от група В, както и
вещества, които намаляват количеството на мазнините в кръвта;

•

Невен - съдържа биофлавоноиди, които облекчават спазъма на съдовата стена и
подобряват работата на сърцето;

•

Теменужки- имат способност да пречистват кръвта и да се борят с хипертонията;

•

Конски кестен- намалява вискозитета на кръвта и не и позволява да застоява във
венозните депа;

•

Елеутерокок - имуностимулант и средство, което оптимизира съдовия тонус;

•

Резене - спазмолитично и антистресово средство;

•

Полски хвощ - антиоксидант и източник на витамин С, необходим за
кръвоносните съдове.

Състав:
Ябълков прах (плодове) (лат. Mālus), прасковен прах (плодове) (лат. Prúnus pérsica),
ябълков пектин, морски пектин, стевия (на латински Stevia rebaudiana Bertoni),
екстракти: Сабелник (билка) (лат. Cómarum palústre) , конски кестен (семена)
(лат.Aésculus hippocástanum), невен,(цветове)(лат. Caléndulaofficinális), елеутерокок
(корени) (лат. Eleutherocóccus senticósus), теменужки (цветове) (лат. Víola odoráta),
резене ( (лат. Foenículum vulgáre), пшеница (кълнове) (лат. tríticum), хвощ (трева) (лат.
Equisétum arvénse), натурален ароматизатор „ябълка“.

Начин на употреба:
Разредете съдържанието на едно саше в 50 ml вода (сок). Разбъркайте старателно, докато
се образува хомогенна гелообразна смес.
Приемът на лечебно-профилактичните смеси се препоръчва в курсове от 4 седмици с
прекъсвания от 5-7 дни през цялата година.
Продуктът е съвместим с всички естествени хранителни комплекси от линията Vertera®
и може да се приема във всяка комбинация, в зависимост от желанията на потребителя.

Вита-минфуд
Балансиран източник на витамини и
минерали, които са необходими за стабилното
функциониране на всички системи на вашия
организъм.

За кого се препоръчва «Вита-минфуд»
Компонентите, които изграждат този фитокомплекс, представляват балансиран
източник на витамини и минерали, необходими за стабилното функциониране на всички
системи на вашето тяло. Това е напълно натурален продукт, предназначен за всеки,
който:
• се занимава с интензивна интелектуална работа;
• иска да поддържа тялото си в добра физическа форма;
• ежедневно се грижи за здравето си;
• харесва повишената физическа активност и се занимава със спорт.

Какво влиза в състава на «Вита-минфуд»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ябълка и череша на прах- за добър вкус;
Ябълков и морски пектин – полизахариди- адсорбенти, способни да свързват
тежки метали;
Калина- разширява кръвоносните съдове и подобрява кръвообращението в
тъканите;
Шипка - богат източник на витамини и средство за предотвратяване на настинки;
Глог - пречиства кръвта, помага за предотвратяване на сърдечни и съдови
заболявания;
Иван чай - полезен при нарушения на съня, главоболие и нормализиране на
работата на червата;
Ечемик- има антиациден и противовъзпалителен ефект;
Мащерка- съдържа бактерицидни етерични масла;
Коприва - стимулатор на разграждането на глюкозата, източник на витамин А и
С;
Детелина- има почистващ ефект , стимулира уринирането и изпотяването;
Червена офика - добър антисептичен и метаболитен стимулатор

Състав:
Ябълков прах (плодове) (лат. Mālus), череша на прах (плодове) (лат. Cerasus vulgaris),
ябълков пектин, морски пектин, стевия (на лат. Stevia rebaudiana Bertoni), екстракти:
калина (плодове) (лат. Vibúrnum ópulus) , шипка (плодове) (лат. Rosa canina), глог
(плодове) (лат. Crataégus sanguinea), Иван чай (лист) (лат. Chamaenérion angustifolium),
ечемик (кълнове) (лат. Hórdeum), мащерка (билка) (лат. Thýmus), коприва (лист) (лат.
Urtíca dióica), детелина (трева) (лат. Trifolium praténse), червена офика (плодове) (лат.
Sórbus aucupária), натурален аромат „Ябълка“.

Начин на употреба:
Разредете съдържанието на едно саше в 50 ml вода (сок). Разбъркайте старателно, докато
се образува хомогенна гелообразна маса.
Приемът на лечебно-профилактичните смеси се препоръчва в курсове от 4 седмици с
прекъсвания от 5-7 дни през цялата година.
Продуктът е съвместим с всички естествени хранителни комплекси от линията Vertera®
и може да се приема във всяка комбинация, в зависимост от желанията на потребителя.

Хемофуд
Компонентите в състава помагат за
прочистване на кръвта от токсини и
подобряване на работата на кръвотворната ни
кръвоносната системи.

За кого се препоръчва «Хемофуд»
Този фитокомплекс ще бъде полезен за всеки, които:
•
•
•
•

иска да предпази сърдечно-съдовата система от увреждане;
се грижи за здравето на кръвоносните съдове и кръвта;
иска да осигури на клетките си увеличен поток от кислород и хранителни
вещества;
иска да подобри своите интелектуални и физически способности.

Този фитокомплекс съдържа само изцяло естествени съставки. Те са подбрани по такъв
начин, че да увеличат максимално качеството и пречистването на кръвта от токсини, да
подобрят функционирането на кръвообразуващата и кръвоносната системи. « Хемофуд»
съдържа:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

целина - засилва филтрацията на кръвта в бъбреците;
глог - екстрактът от глог е полезен за почистване на стените на кръвта и съдовете;
офика - стимулира метаболизма;
гъба чага - стабилизира кръвното налягане;
ябълков и морски пектин - адсорбенти, които отстраняват солите на тежки метали
от тялото;
коприва - подобрява преработката на глюкозата и доставя на организма витамини
С и А, които са необходими за функционирането на кръвоносните съдове;
шипка - помага при настинки и съдържа голямо количество витамини;
Иван чай- помага за облекчаване на последиците от хроничния стрес;
касис - източник на витамини и минерали, по-специално калий, който е
необходим за работата на сърцето;
Ягода на прах- придава на продукта отличен вкус.

Състав:
Ягоди на прах (плодове) (лат. Sórbus aucupária), ябълков пектин, морски пектин, стевия
(латински Stevia rebaudiana Bertoni), екстракти: целина (билка) (лат. Apium graveolens),
шипка (плодове) (лат. Rosa canina) , касис (плодове) (лат. Ríbes nígrum), червени офика
(плодове) (лат. Sórbus aucupária), Иван чай (билка) (лат. Chamaenérion angustifolium),

коприва (лист) (лат. Urtíca dióica), глог (плодове) (лат. Crataégus sanguinea), чага (лат.
Inonotus obliquus), натурален ароматизатор „Ягода“.

Начин на употреба:
Разредете съдържанието на едно саше в 50 ml вода (сок). Разбъркайте старателно, докато
се образува хомогенна гелообразна маса.
Приемът на лечебно-профилактичните смеси се препоръчва в курсове от 4 седмици с
прекъсвания от 5-7 дни през цялата година.
Продуктът е съвместим с всички естествени хранителни комплекси от линията Vertera®
и може да се приема във всяка комбинация, в зависимост от желанията на потребителя.

Респирафуд
Растителният състав е богат на вещества,
които осигуряват на дихателния апарат
необходимите компоненти за нормализиране
на физиологичната активност.

На кого е нужен «Респирафуд»
Основният ефект на компонентите, които съставляват Респирафуд, е насочен към
подпомагане на правилното функциониране на бронхите, белите дробове и други части
на дихателната система. Този фитокомплекс е чудесен за всеки, който :
•
•
•
•

спортува и води активен начин на живот;
иска да се защити в периоди на повишен риск от респираторни заболявания;
се стреми да осигури на клетките достатъчно кислород;
желае да увеличи устойчивостта на организма срещу инфекции.
Състав на «Респирафуд»

Всички компоненти на продукта са изцяло натурални. Ябълковият прах му придава
приятен вкус, докато морския и ябълков пектин действат като висококачествени
адсорбенти. Освен това, «Респирафуд» съдържа екстракти от:
•
•
•
•
•

корени от женско биле, което се счита за едно от най-добрите билкови лекарства
за прочистване на бронхиални пътища;
живовляк - има фитонцидна активност и отхрачващо действие;
невен - отличен антисептик;
очанка - има богат микроелементен състав , спомага за облекчаване спазмите на
бронхиалната стена;
корен от репей- успокоява възпалението на лигавиците;

•

кълнове от ечемик - добро защитно и успокояващо действие.

Състав:
Ябълков прах (плодове) (лат. Mālus), ябълков пектин, морски пектин, стевия (лат. Stevia
rebaudiana Bertoni), екстракти: женско биле (корени) (лат. Glycyrrhíza glábra), живовляк
(лист) (лат. Plantágo májor) , невен (цвят) (лат. Caléndulaofficinális), очанка (трева) (лат.
Euphrásia), репей (корени) (лат. Arctium láppa), кълнове от ечемик (лат. Hórdeum),
натурален аромат „Ябълка“.

Начин на употреба:
Разредете съдържанието на едно саше в 50 ml вода (сок). Разбъркайте старателно, докато
се образува хомогенна гелообразна маса.
Приемът на лечебно-профилактичните смеси се препоръчва в курсове от 4 седмици с
прекъсвания от 5-7 дни през цялата година.
Продуктът е съвместим с всички естествени хранителни комплекси от линията Vertera®
и може да се приема във всяка комбинация, в зависимост от желанията на потребителя.

Гастрофуд
Компонентите, които влизат в състава на
фитокомплекса, допринасят за подобряване
на стомашно-чревния тракт и
храносмилателните процеси.

За кого е полезен «Гастрофуд»
Този продукт се препоръчва за всички , които искат:
•
•
•
•
•

да подобрят на храносмилателната система;
да прочистват червата от натрупващи се токсини;
да поддържат нормалния състав на микрофлората, избягвайки дисбактериоза;
да нормализират дефекацията;
да намаляват газообразуването в червата.

Основната характеристика на съставките, включени в този фитокомплекс, е
способността им да подобряват функционирането на стомашно-чревния тракт и
храносмилателните процеси. Морския и ябълковия пектини в състава им играят ролята
на адсорбенти, свързващи токсични вещества в червата. Прах от сливи и ябълки придава
на продукта отличен вкус. Продукта съдържа и билкови екстракти от:

•
•
•
•
•
•
•
•

Лечебна лайка - ефективно противовъзпалително средство, както и добър
антисептик;
Хмел- подобрява апетита и храносмилането;
Семена от копър - стимулатори на секрецията на стомашни ензими;
Боб- може да помогне при гастрит и панкреатит;
Жълт кантарион- облекчава спазмите на отделителните канали на жлъчния мехур
и панкреаса;
Червен кантарион - активатор на апетита, усилващ перисталтиката и
антихелминтик;
Валериана – има холеретичен и спазмолитичен ефект;
Сена (александрийска) – с леко слабително действие.

Състав:
Ябълков прах (лат. Malus domestica), сливи на прах (лат. Prúnus doméstica), ябълков
пектин, морски пектин, стевия (подсладител) (лат. Stévia), екстракти: цветове от лайка
(лат. Matricaria), хмел (лат. Húmulus lúpulus) , копър семена (на латински Anéthum), жълт
кантарион (лат. Hypéricum perforátum), червен кантарион (лат. Centáurium erythraéa),
валериана (лат. Valeriána officinális), сена (лат. Sénna alexandrína), натурален аромат на
ябълки.

Начин на употреба:
Разредете съдържанието на едно саше в 50 ml вода (сок). Разбъркайте старателно, докато
се образува хомогенна гелообразна маса.
Приемът на лечебно-профилактичните смеси се препоръчва в курсове от 4 седмици с
прекъсвания от 5-7 дни през цялата година.
Продуктът е съвместим с всички естествени хранителни комплекси от линията Vertera®
и може да се приема във всяка комбинация, в зависимост от желанията на потребителя.

Хепафуд
Компонентите на продукта помагат
за поддържане и подобряване на
детоксикацията, енергията и
продуциращите функции на
черния дроб.

За кого е полезен продукта «Хепафуд»
Компонентите на този продукт са специално подбрани за подпомагане и подобряване на
детоксикацията, енергията и продуциращите функции на черния дроб. Хепафуд се
препоръчва за всеки, който иска:
•
•
•
•
•

Да се грижи за здравето на най-голямата жлеза в тялото;
Да засили елиминирането на токсините от клетките и кръвта;
Да стимулира храносмилането и функцията на стомашно-чревния тракт;
Да подобри тена, тонуса и текстура на кожата си, както и цялостния й вид;
Да предотврати заболяване на жлъчния мехур.

Какво влиза в състава на «Хепафуд»
Морският и ябълковият пектин са съставки, които имат изразени адсорбционни
свойства. Важен компонент е цикорията, която стимулира работата на черния дроб,
жлъчния мехур и панкреаса. В допълнение към цикорията, „Хепафуд“ включва редица
билкови екстракти от:
•
•
•
•
•
•
•

млечен бодил - един от най-добрите билкови хепатопротектори, на базата на
който се правят дори фармацевтични препарати;
царевица - отлично холеретично средство;
вратига- способства за намаляване съдържанието на слуз в жлъчката, както и за
подобряване на мускулния тонус на червата;
шипка- доставя целия комплекс от витамини и минерали, необходими за работата
на черния дроб;
лайка - отлично антисептично и противовъзпалително средство;
глухарче- стимулира апетита и повишава чернодробната секреция;
женшен - имуностимулант.

Състав:
Ябълков прах (плодове) (лат. Mālus), ябълков пектин, морски пектин, стевия (лат. Stevia
rebaudiana Bertoni), цикория (лат. Cichórium íntybus), екстракти: царевица (лат. Zéa
máys), лайка (цвят) (лат. Matricāria chamomīlla), шипка (плодове) (лат. Rosa canina),
млечен бодил (трева) (лат. Sílybum mariánum), глухарче (трева) (лат. Taráxacum
officinále), женшен (корени) (латински Pánax), вратига ( цветя) (лат. Tanacétum vulgáre),
натурален аромат „Ябълка“.

Начин на употреба:
Разредете съдържанието на едно саше в 50 ml вода (сок). Разбъркайте старателно, докато
се образува хомогенна гелообразна маса.
Приемът на лечебно-профилактичните смеси се препоръчва в курсове от 4 седмици с
прекъсвания от 5-7 дни през цялата година.
Продуктът е съвместим с всички естествени хранителни комплекси от линията Vertera®
и може да се приема във всяка комбинация, в зависимост от желанията на потребителя.

Нефрофуд
Фитокомплексът включва компоненти, чието
основно действие е насочено към подобряване
на функционирането на бъбреците, пикочния
мехур и простатата.

За кого е препоръчан «Нефрофуд»
Продукта е полезен за:
•
•
•
•
•

профилактика на заболявания на бъбреците, пикочния мехур и простатата;
поддържане на здравето на мъжете и сексуалната функция;
борба с възпалението и инфекциите на пикочно-половата система;
улесняват отделянето на урина;
засилване на функцията за детоксикация на бъбреците.

Фитокомплексът „Нефрофуд“ включва специално подбрани компоненти, чието основно
действие е насочено към подобряване на функционирането на бъбреците, пикочния
мехур и простатата. В допълнение към пектините, които имат абсорбционен ефект, са
включени и екстракти от:
•
•
•
•
•
•
•
•

мечо грозде - диуретично и бактерицидно средство, полезно при цистит;
резене - облекчава спазъма на пикочните пътища и в същото време богат
източник на витамини;
листа от бреза - има противовъзпалително и антисептично действие върху
бъбреците;
магданоз - стимулира уринирането за засилване на детоксикационната функция
на бъбреците и борба с отока;
солянка хълмова (вълмо)- съдържа биофлавоноиди, които имат
нефропротективен ефект;
хвощ - мощен природен антиоксидант;
лайка – има дезинфекциращ и успокояващ ефект върху лигавицата на пикочния
мехур;
плодове от хвойна - полезни при всякакви инфекции на пикочно-половата
система.

Състав:
Ябълков прах (плодове) (лат. Mālus), ябълков пектин, морски пектин, стевия (лат. Stevia
rebaudiana Bertoni), екстракти: мечо грозде (лист) (лат. Arctostáphylos úva-úrsi), резене
(плодове) (лат. Foenículum vulgáre ), бреза (лист) (латински Bétula péndula), магданоз
(листа) (лат. Petroselinum crispum), солянка (трева) (лат. Sálsola), хвощ (трева) (латински

Equisétum arvénse), лайка (цвят) (лат. Matricāria chamomīlla), хвойна (плодове) (лат.
Juníperus), натурален ароматизатор „ябълка“.

Начин на употреба:
Разредете съдържанието на едно саше в 50 ml вода (сок). Разбъркайте старателно, докато
се образува хомогенна гелообразна маса.
Приемът на лечебно-профилактичните смеси се препоръчва в курсове от 4 седмици с
прекъсвания от 5-7 дни през цялата година.
Продуктът е съвместим с всички естествени хранителни комплекси от линията Vertera®
и може да се приема във всяка комбинация, в зависимост от желанията на потребителя

Vertera Miracle
(Elixir of Life)
Активатор на нервната,
ендокринната и имунната система
Концентрат, който активира жизнените
сили на вашият организъм. Уникална
формула, която няма аналог в света.

Vertera Miracle съдържа широка гама от биологично активни вещества:
взаимозаменяеми и незаменими аминокиселини, вкл. таурин, полиненаситени мастни
киселини (омега-3, омега-6), нискомолекулни пептиди, пълен набор от макро и
микроелементи. Антиоксидантите, които се съдържат в продукта, са стотици пъти посилни от наличните за нас и всички познати продукти като витамини С, Е, Коензим Q10
и зелен чай.

Състав:
•
•
•
•
•
•

Екстракт от миди
Астаксантин (водорасли)
Арабиногалактан
Дихидрокверцетин
Аквамин (Aquamin)
Екстракт от прополис

Описание на компонентите в състава:
Екстракт от миди
съдържа широк спектър от биологично активни вещества: взаимозаменяеми и
незаменими аминокиселини, вкл. таурин, полиненаситени мастни киселини (омега-3,
омега-6), нискомолекулни пептиди, пълен набор от макро- и микроелементи. Някои
компоненти, съдържащи се в екстракта от миди, почти отсъстват в хранителни
продукти, например: таурин, полиненаситени мастни киселини, меланоидини,
регулаторни пептиди, макро- и микроелементи. Таурин подобрява имунитета, участва в
регулирането на сърдечно-съдовата и нервната системи. Използва се при лечение на
глаукома и катаракта. Необходим за нормалното развитие на новородените, той е част
състава на бебешката храна. Използва се като активно вещество при кардио препаратите.
Максималната активност, проявяваща се само в природни продуки, се съдържа в миди,
стриди и морски ракообразни. Полиненаситените мастни киселини имат положителен
ефект върху функциите на сърдечно-съдовата система, церебралната циркулация,
липидния метаболизъм. Меланоидините са антиоксиданти, вещества, способни да
улавят свободните радикали, намалявайки тяхната токсичност, като по този начин
защитават тъканите на организма от стареене. Регулаторните пептиди повишават
имунитета и са активни вещества в такива лекарства като интерферон и тимоген. Макро
и микроелементи (калий, калций, магнезий, желязо, цинк, мед, манган, селен и др.) участват във всички биохимични процеси на жизнената активност на организма. Те се
намират в екстракта от миди под формата на хелатни комплекси с аминокиселини, което
гарантира тяхната пълна асимилация.

Препоръчва се:
•
•
•

в периоди на епидемия от грип, ОРВИ
два до три пъти годишно за хора, които изпитват повишен психически и
физически стрес;
поне четири пъти годишно за жителите на големите градове, районите, които
не са благоприятни за околната среда, служителите на предприятията, които
произвеждат или използват токсични, радиоактивни вещества и тежки
метали.

Лечебно-оздравителен прием, в комбинация с традиционните методи за лечение или
като самостоятелен прием се препоръчва за:
• състояния на имунен дефицит с различна етиология;
• вирусни заболявания: грип, ОРВИ, хепатит, морбили, херпес, рубеола,
паротит;
• гнойни постоперативни усложнения;
• периода на възстановяване след излагане на радиоактивно облъчване,
токсични вещества, както и след химиотерапия и лъчетерапия;
• Рехабилитация след тежки заболявания, операции, травматични и термични
наранявания;
• органични мозъчни лезии; физически и психически стрес, загуба на сила,
синдром на хроничната умора;
• Бременност и кърмене.

Астаксантин
се счита за един от най-добрите и мощни антиоксиданти - асистенти в борбата срещу
свободните радикали. Според съвременните изследвания по сила на въздействие,
астаксантин изпреварва всички известни антиоксиданти. Оценката за ефективност в
балове е поразителна! Той е 500 пъти по-мощен от катехините, прославили зеления чай,
550 пъти по-силен от витамин Е, който е включен в първите три антиоксидантни
витамина, 800 пъти по-мощен от CoQ10 – прочутото вещество, което вече 30 години
справедливо получава овациите на лекарите. Той е 6 000 пъти по-силен от витамин С вторият задължителен участник във витаминовата троица на антиоксидантите.
Астаксантинът се отнася до каротеноидите, които определят спектъра от ярки цветове
на зеленчуци, растения и животни. Благодарение на две допълнителни кислородни
молекули, мощния антиоксидант:
•
•

предотвратява клетъчната смърт;
осигурява цялостна защита на клетките от такива неблагоприятни фактори
като тютюнопушене, ултравиолетово лъчение, недохранване, алкохол, лоша
екология.

В допълнение към общото укрепване на здравето, астаксантинът притежава широка гама
от полезни свойства:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Помага за намаляване на кръвното налягане и нивото на "лошия" холестерол.
Благоприятно въздействие върху сърдечно-съдовата система, нормализира
съкращенията на сърдечния мускул.
Предотвратява разрушаването на еритроцитите от окислителни процеси,
увеличава броя на червените кръвни клетки (полезна при анемия).
Подмладява и изглажда кожата, повишава нейната еластичност, предпазва от
UV лъчи и слънчево изгаряне. Стимулира производството на колаген,
елиминира бръчките, сухотата и лющенето на кожата.
Предотвратява развитието на атеросклероза, което повлиява положително
ендотелните клетки на съдовете.
Допринася за насищане на мозъчните тъкани с кислород, повишава умствения
капацитет, намалява риска от загуба на паметта (болест на Алцхаймер).
Регулира нивата на кръвната захар при диабет.
Положително повлиява състоянието на очите, премахва сухотата им,
възстановява зрението, предотвратява развитието на катаракта, глаукома.
Предотвратява възникването на ракови клетки, злокачествени тумори,
онкологични заболявания.
Намалява риска от автоимунни заболявания, увеличава устойчивостта на
тялото към настинки, вирусни и бактериални инфекции.
Подобрява чернодробната функция, работата на стомашно-чревния тракт.
Служи за профилактика на рак на простатата и простатит.
Помага при стресови ситуации, депресия, загуба на сила.

•
•

Намалява болката в ставите, при отлагането на соли, артрит, възпаления.
Защитава сухожилията при тежки физически усилия, тренировки.

Арабиногалактан
биологически активно съединение (пребиотик), изолирано от сибирска лиственица и
признато за обещаващо за употреба в медицината, фармакологията и биотехнологиите.
Стойността му се дължи на разнообразието от хранителни вещества, които се съдържат
в химическия състав на сибирската лиственица:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

етеричното масло тонизира съдовата система, облекчава възпалението на
стомашно-чревния тракт;
аскорбинова киселина - ефективен антиоксидант;
танините отделят соли на живак, олово и други тежки метали, нормализират
храносмилането;
катехините свързват свободните радикали, забавят стареенето;
антоцианините нормализират работата на сърцето и нервната система,
предотвратяват развитието на ракови тумори и бактериални инфекции;
флавоноидите укрепват капилярите, участват в кръвообразуването,
нормализират кръвното налягане;
гума гуар- извежда токсините;
каротин - силен имуностимулатор;
лигнинът е активен срещу салмонела и различни видове стафилококи и
премахва амоняка.
действие на арабиногалактана върху организма:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

стимулира растежа и развитието на полезна чревна микрофлора,
подобрява чревната перисталтика,
способства редовното му почистване,
адсорбира и отстранява токсични вещества, радионуклиди и тежки метали,
понижава холестерола и кръвната захар,
укрепва имунната система,
регулира апетита и се препоръчва при програми за отслабване,
предпазва от негативните ефекти на антибиотичната терапия, предпазва
благоприятната чревна микрофлора от вредните ефекти на антибиотиците,
способства повишаване на терапевтичния ефект при едновременно
приложение с пробиотични препарати, съдържащи живи лакто и
бифидобактерии.

Дихидрокверцетин
притежава висока антиоксидантна активност по-голяма от предходни известни
природни аналози - витамини В, С, бета-каротин, токоферол - десетки пъти повече. В
пъти повишава ефективността на действие на Арабиногалактана.
• Естественият антиоксидант, поради своята уникална молекулярна структура,
неутрализира вредните токсични за организма свободни радикали, предпазва
от разрушаването на клетъчните мембрани.
• Има имуномодулиращо действие.
• Намалява
риска
от
сърдечно-съдови
заболявания,
подпомага
нормализирането на нивото на холестерола, подобрява микроциркулацията на
кръвта.
• Подпомага пречистването и укрепването на стените на кръвоносните съдове
и в допълнение помага при борбата с вътрешни кръвотечения.
• Притежава свойството да потиска алергията и предотвратява проявата на
алергични реакции.
• Намалява образуването на канцерогени, което допринася за подобряване на
общото състояние на организма.
• Потвърдено е чрез многобройни клинични изпитания, че дихидрокверцетинът
може да забави процесите на стареене.
• Регулира метаболитните процеси, има положителен ефект върху
функционалното състояние на вътрешните органи на тялото, създава
механизми за предпазване на здравите клетки от патологии.
• Има хепатопротективни свойства. Защитава черния дроб чрез подобряване
функциите на клетъчните мембрани и структурите на епителните клетки на
този орган, способства нормализирането на синтеза и съхранението на
чернодробните протеини, холестерола, жлъчните соли и фосфолипидите.

Аквамин
уникален морски комплекс от много минерали, който осигурява на тялото биоактивен
калций, магнезий и други 72 важни микроелемента, употребявани в храни, напитки и
хранителни добавки. За разлика от други минерални източници, използвани в
хранителната промишленост, Аквамин е продукт с растителен произход, получен от
водораслото Lithothamnion, което абсорбира минерали от морската вода. Тази форма на
абсорбция в комбинация с уникална структура образува продукт богат на минерали и
микроелементи, който има неутрален вкус, специална пореста структура и лесно се
усвоява от човешкото тяло.
компонентите на комплекса способстват:
•
•
•

възстановяването на структурата и костната маса на скелета, намаляването на
крехкостта на костите, предотвратяването на остеопорозата;
потискане на образуването на полипи и възпалителни явления в червата;
потискане на раковите клетки (карциноми) на дебелото черво;

•
•
•
•
•
•

потискане образуването на ракови клетки на черния дроб при хепатоза;
подобряване на състоянието при колит и ентероколит;
подобряване на състоянието и облекчаване на болката при артроза и артрит,
остеохондроза, последствия от спортни травми;
предотвратяване на остеопороза при менопауза и постменопаузален период,
лечение на възпаление при менингит (възпаление на менингите);
подобряване на състоянието при диабет, подагра, затлъстяване;
подобряване на спортните постижения.

Екстракт от прополис
има следните фармакологични действия върху човешкото тяло:
• бактерицидно;
• антивирусно (грип, ОРВИ, ОРЗ, херпес, хепатит);
• антимикробно (включително антитуберкулозно);
• имуномодулиращо (като допълнително средство към основното лекарство);
• изчистващо;
• противогъбично (кандидомикоза, кандидоза и гъбични инфекции);
• анестетично ( по своето действие превъзхожда повече от 5 пъти Novokain);
• заздравяване на рани;
• токсиноизвеждащо;
• антиоксидантно;
• антипиретично;
• дезодориращо.
Екстрактът от прополис:
•

•

•
•

•
•

Почиства клетъчните мембрани, нормализира клетъчното дишане, премахва
холестерола, потиска патологичните процеси в клетката, не генерира
хромозомни и митотични аномалии, възстановява засегнатата тъкан;
участва в регулирането на ендокринната система, пряко засягаща
надбъбречната кора и хипофизната жлеза, допринася за освобождаването на
кортикостероиди;
подобрява равновесието на албумини и глобулини, действа като аналог на
Essentiale, намалява признаците на некроза в черния дроб;
има антиоксидантен ефект, потиска растежа на раковите клетки. При облъчва,
е желателно да се приема прополис, тъй като той активира защитните
функции на тялото срещу радиация;
стимулира възстановяването на тъканите, подобрява растежа на костен калус
след фрактури и помага за смекчаване на белезите след изгаряния;
повлиява положително баланса на хормоните, укрепва защитните функции на
тялото: предизвиква реакция на плазмените клетки, стимулира образуването
на антитела и растежа на антитоксините в кръвта;

•

оказва общ тонизиращ ефект върху нервната система, подобрява
настроението на пациента и намалява чувството на депресия и тревожност.
Действие на продукта върху организма:

Сърдечно-съдова система
• Помага за намаляване на кръвното налягане и нивото на "лошия" холестерол;
• Благоприятно въздействие върху сърдечно-съдовата система, нормализира
съкращенията на сърдечния мускул;
Кръвоносна система
• Предотвратява разрушаването на еритроцитите от окислителни процеси,
увеличава броя на червените кръвни клетки (полезна при анемия).
• Повишава протеино-синтезиращата, дезинтоксикираща функция на черния
дроб, стимулира възстановяването му;
• Укрепва стените на капилярите, повишава нивото на хемоглобина в кръвта,
нормализира кръвните показатели;
• Повишава антиоксидантната активност на кръвта, предотвратява
изчерпването на такива вътрешни антиоксидантни компоненти като каталаза,
глутатион и супероксид дисмутаза.
Подмладяване на тялото
• Подмладява и изглажда кожата, увеличава нейната еластичност, предпазва от
UV лъчи и слънчево изгаряне;
• Стимулира производството на колаген, премахва бръчките, сухотата и
излющването на кожата;
Нервна и церебрална система
• Предотвратява развитието на атеросклероза, което повлиява положително
ендотелните клетки на съдовете;
• Способства насищането на мозъчната тъкан с кислород, увеличава умствения
капацитет, намалява риска от загуба на паметта (болест на Алцхаймер);
• Помага при стресови ситуации, депресия, загуба на сила;
• Възстановява възпалението при менингит (възпаление на менингите);
• Има положителен ефект при лечението на органични мозъчни лезии,
придружени от хипохондрия, и нарушения на паметта и вниманието;
Ендокринна система
• Регулира работата на ендокринната система, по-специално щитовидната
жлеза; попълва запасите на йод в организма;
• Регулира нивата на кръвната захар при диабет;

Зрителна система
• Положително повлиява състоянието на очите, елиминира сухотата им,
възстановява зрението;
• Предотвратява развитието на катаракта и глаукома;
Антитуморен компонент
• Предотвратява възникването на ракови клетки, злокачествени тумори, рак;
• Служи за профилактика на рак на простатата и простатит.
• Потиска раковите клетки (карциноми) на дебелото черво и черния дроб в
следствие на хепатоза;
Имунна система
• Укрепва имунната система;
• Намалява риска от автоимунни заболявания, повишава устойчивостта на
тялото към настинки, вирусни и бактериални инфекции;
• Възстановява имунитета, активира процесите на фагоцитоза, както и
факторите на клетъчните и хуморалните механизми на имунната защита;
Стомашно-чревен тракт
• Подобрява чернодробната функция, работата на стомашно-чревния тракт;
• Подобрява перисталтиката и насърчава редовното му почистване;
• Стимулира растежа и развитието на полезна чревна микрофлора;
• Защитава от негативните ефекти на антибиотичната терапия, предпазва
благоприятната чревна микрофлора от вредните ефекти на антибиотиците;
• Способства повишаване на терапевтичния ефект при едновременно
приложение с пробиотици, съдържащи живи лакто- и бифидобактерии;
• Потиска образуването на полипи и възпалителни явления в червата;
• Подобрява състоянието при колит и ентероколит;
Двигателна система
• Намалява болката в ставите, при отлагане на соли, артрит, възпаление.
• Защитава сухожилията при тежки физически усилия, тренировки.
• Възстановява структурата и масата на костите на скелета, спомага за
намаляване на крехкостта на костите, предотвратява остеопорозата;
• Подобрява състоянието и облекчава болката при артроза и артрит,
остеохондроза, последствията от спортни травми;
• Насърчава превенцията на остеопорозата при менопауза и при жени в
постменопауза;
• Препоръчва се на деца за преодоляване дефицита на калций и микроелементи
през периода на активен растеж и формиране на скелета;
• Незаменим за жените в менопауза и след менопаузата за предотвратяване на
остеопорозата;
• Препоръчва се при бременни и кърмещи за избягване занижаването на
костната плътност;

• Необходим е на мъже, подложени на повишено физическо натоварване;
Оздравяване на организма
• Намалява риска от увреждане на ДНК, причинено от окисляването и
действието на свободните радикали, и подобрява функционирането на
имунната система;
• Адсорбира и отстранява токсични вещества, радионуклиди и тежки метали;
• Регулира апетита и се препоръчва при програми за отслабване;
• Подобрява състоянието при диабет, подагра, затлъстяване;
• Подобрява спортните постижения и се препоръчва на състезателите по време
на интензивни тренировки и състезания. Може да замени Изотоника.

Vertera Sensation
Vertera Sensation съчетава силата на основните
морски компоненти, най-силните антиоксиданти и
уникални растителни компоненти.

Състав на продукта:
Ламинария микронизирана
Фукус микронизиран
Спирулина на прах
Астаксантин
Екстракт от черен кимион
Екстракт от брезова кора (бетулин)
Екстракт от дървесна лиственица (арабиногалактан)
Дихидрокверцетин

Описание на компонентите на състава:
Ламинария (морско зеле)
благодарение на уникалния си състав на полезни вещества, витамини и минерали, има
благотворно въздействие върху човешкото тяло. В състава на ламинарията влизат
алгинати, полинаситени мастни киселини и висококачествен протеин, съдържащ всички
аминокиселини, необходими за човешкото тяло. Освен това, нейният състав се допълва

от пълен комплекс от микроелементи, растителни влакна, полизахариди с високо
молекулно тегло, йод и витамини А, В групата, С, D, Е.
• Ламинария (морско зеле) повишава имунитета, намалява вероятността от
простудни заболявания;
• Помага на нормалното функциониране на сърдечно-съдовата система, намалява
нивото на холестерола, нормализира кръвното налягане, повишава нивото на
червените кръвни клетки и хемоглобин в кръвта, намалява риска от образуване
на кръвни съсиреци;
• Редовното използване на морско зеле намалява риска от рак;
• Ламинарията влияе благоприятно върху щитовидната жлеза, помага за
нормализиране на хормоналния фон на тялото;
• Морското зле има благотворен ефект върху храносмилателната система,
подобрява чревната перисталтика, нормализира метаболизма, което е много
полезно при заседнал начин на живот;
• Подпомага извеждането на токсините, шлаките, радионуклидите и солите на
тежките метали от организма;
• Морското зеле нормализира работата на нервната система, помага за справяне
със стреса и хроничната умора;
• Експертите препоръчват ламинарията да бъде включена в храненето на хора с
наднормено тегло;
• Морското зеле увеличава умствената и физическата активност;
• Ламинарията се препоръчва да се включи в храненето на жените, тъй като
влияние благоприятно върху репродуктивната система. Препаратите, съдържащи
екстракт от ламинария, помагат при борбата с много гинекологични заболявания;
• Морското зеле се счита за афродизиак, увеличава сексуалната активност при
мъжете и жените;
• Редовното използване на морско зеле подобрява състоянието на косата и както е
доказано от японските учени - укрепва корените на косата;

Фукус - притежава редица профилактични и лечебни свойства:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Богат е на витамини от групите B, D, C, E, PP. Витамин С (аскорбинова киселина)
във фукуса е повече, отколкото при всяко друго растение на земята.
Наситеният минерален състав на водораслите може да се разглежда като ценен
източник на макро и микроелементи, като например I, K, Na, Са, Mg, Si, Fe, Cu,
Br, S, Р и други.
Коригира функционирането на щитовидната жлеза поради високото си йодно
съдържание в достъпна органична форма.
Подпомага изчистването на организма и отстраняването на токсични вещества.
Способства повишаването на имунитета. Фукус се приема като храна след тежко
и продължително заболяване, помага на човек да придобие сила и да се
възстанови.
Смята се, че фукусът е много благоприятен за жените, веществата, които са в
състава на водораслите, имат благоприятен ефект върху хормоналния фон.
Фукус е естествен козметик, при редовна употреба подобрява кожата, укрепва
косата.
Има подмладяващи свойства, стимулира регенерацията на клетките, подхранва и
насища на клетъчно ниво, премахва оточните процеси.
Помага за намаляване на теглото, ускорява метаболизма и нормализира теглото.

•

Увеличава работоспособността и издръжливостта, като помага за борба с
хроничната умора.

Спирулина
има специален биохимичен състав, който може да се използва за нормализиране на
физиологичните функции на тялото и предотвратяване на различни заболявания.
Полезните свойства на тези уникални водорасли допринасят за повишаване нивата на
хемоглобина в кръвта. За често боледуващи хора и деца, спирулина е незаменимо
средство. Тя не само ускорява лечебния процес, но също така значително намалява риска
от възможни следоперативни усложнения. Тези превъзходни водорасли бързо лекуват
рани, подобряват състоянието на кожата и предотвратяват преждевременното стареене.
Спирулина има също благоприятен ефект върху функционирането на черния дроб,
засилва защитните механизми и стимулира почистването на тялото от шлаки и токсини.
В същото време, тя ефективно възстановява чревната микрофлора, предотвратява
развитието на рак, лекува миозит и остеохондроза, както и стимулира растежа при
подрастващите. Спирулина облекчава състоянието при стенокардиии, атеросклероза,
исхемична болест на сърцето. Тези необикновени водорасли се прилагат успешно в
уникално комплексно лечение на тежка прогресивна миопия и други проблеми с очите.
Спирулина е незаменима при лечението на хепатит, хроничен бронхит и туберкулоза.
Поради високото съдържание на фикоцианин, тя може да спре растежа на вредните
ракови клетки.
Ежедневното използване на тези водорасли не позволява разпространението на
метастази и злокачествени тумори в тялото. Поради това спирулината е показна след
радиотерапия и химиотерапия.
Днес спирулина се смята за един от естествените и достъпни подмладяващи агенти, тъй
като има мощно антиоксидантно действие.
От общата маса на спирулина, около 65% е лесно смилаем протеин, който включва почти
всички необходими аминокиселини за хората;
• Спирулина съдържа ненаситени омега киселини 3, 6 и 9;
• Благодарение на наличието на хлорофил, тя помага да се пречисти кръвта от
токсините и да се засили човешката имунна система;
• Високото съдържание на лесноусвояемо желязо прави спирулина полезна
добавка при лечението на анемия;
• Подобрява зрението и е полезна за здравето на очите като цяло;
• Има противовъзпалителни свойства;
• Стимулира регенерацията на клетките, поради което тя се използва активно в
козметологията;
• Премахва шлаките и токсините;
• Повишава имунитета;
• Подобрява сексуалния живот на жените и мъжете;
• Редовният прием на спирулина помага за облекчаване на симптомите на много
видове алергии, като алергията към цветен прашец, който притеснява много хора
през пролетта;
• Намалява нивото на холестерола в кръвта, регулира кръвното налягане;
• Инхибира развитието на туморни клетки, предотвратявайки много видове рак;
• Подобрява паметта;
• Полезна за здравето на сърдечно-съдовата система;
• Ускорява метаболизма;
• Лекува кожата отвътре. Използва се при акне и дерматит;

•
•

Дава енергиен заряд;
Подобрява храносмилането.

Астаксантин
смята се за един от най-добрите и мощни антиоксиданти – помощници в борбата срещу
свободните радикали. Според съвременните изследвания по сила на въздействие,
астаксантин изпреварва всички известни антиоксиданти. Оценката на ефективността е
поразителна! Той е 500 пъти по-мощен от катехините, които са направили зеления чай
известен. 550 пъти по-силен от витамин Е, който е сред първите три антиоксидантни
витамина. 800 пъти по-мощен от CoQ10 - който вече три десетилетия събира овациите
на лекарите. Той е 6000 пъти по-силен от витамин С - вторият задължителен участник
във витаминовата троица на антиоксидантите.
Астаксантинът се отнася към каротеноидите, определящи спектъра от ярки цветове на
зеленчуци, растения и животни. Благодарение на две допълнителни кислородни
молекули, мощният антиоксидант:
• Предотвратява клетъчната смърт;
• Осигурява цялостна защита на клетките от такива неблагоприятни фактори като
тютюнопушене, ултравиолетова радиация, неправилно хранене, алкохол, лоша
екология.
В допълнение към общото укрепване на здравето, астаксантинът има широка гама от
полезни свойства:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Помага за намаляване на кръвното налягане и нивото на "лошия" холестерол.
Благоприятно въздействие върху сърдечно-съдовата система, нормализира
съкращенията на сърдечния мускул.
Предотвратява разрушаването на еритроцитите от окислителните процеси
увеличава броя на червените кръвни клетки (полезни при анемия).
Подмладява и изглажда кожата, повишава нейната еластичност, предпазва от UV
лъчи и слънчево изгаряне. Стимулира производството на колаген, елиминира
бръчките, сухотата и лющенето на кожата.
Предотвратява развитието на атеросклероза, което повлиява положително
ендотелните клетки на съдовете.
Допринася за насищане на мозъчните тъкани с кислород, повишава умствения
капацитет, намалява риска от загуба на паметта (болест на Алцхаймер).
Регулира нивата на кръвната захар при диабет.
Положително въздействие върху очите, премахва сухотата, възстановява
зрението и предотвратява развитието на катаракта, глаукома.
Предотвратява възникването на ракови клетки, злокачествени тумори,
онкологични заболявания.
Намалява риска от автоимунни заболявания, повишава устойчивостта на
организма към простуда, вирусни и бактериални инфекции.
Подобрява чернодробната функция, работата на стомашно-чревния тракт.
Служи като профилактика при рак на простатата и простатит.
Помага при стресови ситуации, депресия, загуба на сила.
Намалява болката в ставите при отлагане на соли, артрит, възпаления.
Защитава сухожилията при тежки физически усилия, тренировки.

Черен кимион
извор на полезни елементи, които разнородно въздействат на вътрешната система и
имунитета, козметичните показатели, фигурата. Ценната аминокиселина аргинин има
общоукрепващо действие, предотвратява окисляването на клетките и влияе
положително на половото здраве. Алкалоидите укрепват сърдечния мускул и
кръвоносните съдове, способстват активиране на храносмилането. Сапонините също
възстановяват репродуктивната функция, предотвратяват страничните ефекти от
анаболите, възпрепятстват развитието на онкопроцеси.
Черният кимион е известен в медицината със своето лечебно действие:
• има общ възстановителен и аналгетичен ефект,
• лекува заболявания на дихателната система,
• укрепва имунитета,
• лекува простудни заболявания,
• премахва главоболието и болки в ушите,
• потиска растежа на раковите клетки,
• нормализира храносмилането,
• стимулира метаболизма,
• помага при загуба на тегло,
• почиства червата,
• подобрява функционирането на сърдечно-съдовата система,
• помага при хипертония,
• повишава еластичността на кръвоносните съдове,
• понижава нивото на кръвната захар,
• профилактика при атеросклероза,
• помага при епилепсия,
• облекчава болката при менструация,
• увеличава лактацията,
• повишава потенцията,
• лекува хемороиди,
• стимулира мозъчната активност,
• тонизира организма,
• успокоява нервната система,
• бори се с безсъние,
• подобрява настроението,
• елиминира кожни заболявания,
• подобрява състоянието на кожата и главата,
• възстановява пикочо-половатата система,
• регулира телесната температура,
• способства изхвърлянето на храчки,
• регенерира тъканите,
• осигурява превенция при хелминти.

Бетулин
противовъзпалително,
антиоксидантно,
противотуморно,
антивирусно,
хепатопротективно, жлъчегонно, подобрява чернодробната функция, увеличава
защитните сили на организма, профилактика на онкозаболявания.

Указания за употреба:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

остро и хронично увреждане на черния дроб от всякаква етиология, включително
тези, усложнени от холестаза - за лечение и профилактика;
недостатъчност на церебралната циркулация - ефективно лечение на пациенти с
развитие на тежко и необратимо увреждане на мозъчните неврони;
вирусни инфекции (херпес симплекс, грип тип А, птичи грип, хепатит С, HIV-1);
открито увреждане на кожата и лигавиците - ускоряване на леченбния процес;
холестеролни отлагания - намаляване нивото на триглицеридите, холестерола и
количеството на атеросклеротичните плаки;
хипоксия (недостиг на кислород от различни етиологии) – възстановяване нивото
на кислорода циркулиращ в организма, повишаване на устойчивостта към липса
на кислород;
патология на хепатобилиарната система – подпомага оттичането на жлъчката,
предотвратява холецистит и образуване на жлъчни камъни;
генни мутации - защита срещу химикали, които могат да причинят промени в
човешкия наследствен апарат (мутагени);
състояния на имунната недостатъчност, вирусни патологии и антитуморна
терапия – Бетулин има силно имуномодулиращо действие;
свързани с възрастта промени в тялото - неутрализиране на основната причина за
стареене - свободни радикали;
патология на стомашно-чревния тракт (ПСТ) - повишаване устойчивостта на
стомашно-чревната лигавица на агресивното действие на стомашния сок;
възпалителни процеси - възстановяване на тъканта; тумори - за профилактика на
неоплазми.

Арабиногалактан
биологично активно съединение (пребиотик), изолирано от сибирска лиственица с
признати перспективи за използване в медицината, фармакологията и биотехнологиите.
Неговата ценност се дължи на разнообразието от хранителни вещества, които влизат в
химическия състав на сибирската лиственица:
• Етеричното масло тонизира съдовата система, облекчава възпалението на
стомашно-чревния тракт;
• Аскорбинова киселина - ефективен антиоксидант;
• Танините извеждат живачни соли, олово и други тежки метали, нормализират
храносмилането;
• Катехините свързват свободните радикали, забавят стареенето;
• Антоцианините нормализират работата на сърцето и нервната система,
предотвратяват развитието на ракови тумори и бактериални инфекции;
• флавоноидите укрепват капилярите, участват в кръвообразуването,
нормализират кръвното налягане;
• Гума гуар- извежда токсините;
• Каротин - силен имуностимулант;
• Лигнинът е активен срещу салмонела и различни видове стафилококи, премахва
амоняка.

Действие на арабиногалактана в организма:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

стимулира растежа и развитието на полезна чревна микрофлора,
подобрява чревната перисталтика,
способства редовното и почистване,
адсорбира и отстранява токсични вещества, радионуклиди и тежки метали,
понижава холестерола и кръвната захар,
укрепва имунната система,
регулира апетита и се препоръчва при програми за отслабване,
предпазва от негативните ефекти на антибиотичната терапия, предпазва
благоприятната чревна микрофлора от вредните ефекти на антибиотиците,
способства за повишаване на терапевтичния ефект при едновременно
приложение с пробиотични препарати, съдържащи живи лакто и
бифидобактерии.

Дихидрокверцетин
притежава висока антиоксидантна активност по-голяма от предходни известни
природни аналози - витамини В, С, бета-каротин, токоферол - десетки пъти повече. В
пъти повишава ефективността на действие на Арабиногалактана.
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Естествен антиоксидант, поради своята уникална молекулярна структура,
неутрализира вредните токсични за организма свободни радикали, предпазва от
разрушаването на клетъчните мембрани.
Оказва имуномодулиращ ефект.
Намалява риска от сърдечно-съдови заболявания, подпомага нормализирането на
нивото на холестерола, подобрява микроциркулацията на кръвта.
Подпомага пречистването и укрепването на стените на кръвоносните съдове и в
допълнение помага при борбата с вътрешни кръвотечения.
Притежава свойството да потиска алергията и предотвратява проявата на
алергични реакции.
Намалява образуването на канцерогени, което допринася за подобряване на
общото състояние на организма.
Потвърдено е чрез многобройни клинични изпитания, че дихидрокверцетинът
може да забави процесите на стареене.
Регулира метаболитните процеси, има положителен ефект върху
функционалното състояние на вътрешните органи на тялото, създава механизми
за предпазване на здравите клетки от патологии.
Има хепатопротективни свойства. Защитава черния дроб чрез подобряване
функциите на клетъчните мембрани и структурите на епителните клетки на този
орган, способства нормализирането на синтеза и съхранението на чернодробните
протеини, холестерола, жлъчните соли и фосфолипидите.

Действие на продукта върху организма
Сърдечно-съдова дейност: оказва ефективна профилактика на сърдечно-съдови
заболявания, почиства кръвоносните съдове от холестеролни плаки и предотвратява
развитието на атеросклероза. Намалява и нормализира кръвното налягане, почиства
съдовете, укрепва съдовата стена. Добра профилактика след сърдечен удар и инсулт.
Стомашно-чревен тракт: осигурява превенция на възпалителните заболявания,
ефективно почиства тялото от токсини, предотвратява дисбактериоза и запек.
Способства за повишаване на апетита. До голяма степен подобрява перисталтиката на
стомаха и червата, има жлъчегонно действие, възстановява нормалния баланс на
полезната чревна флора, нормализира киселинността на стомашния сок и помага за
премахване на симптомите на диспепсия, свързани с нарушения в храносмилането
(оригване, гадене, повръщане, метеоризъм, диария). Предотвратява развитието на
възпалителни и ерозивно-язвени процеси в храносмилателната система, като
предотвратява язва. Много ефективен за профилактика и като част от цялостното
лечение на хелминтози.
Ендокринната система: възстановява хормоналния баланс, понижава кръвната захар,
предотвратява развитието на диабет и хипотиреоидизъм. Подобрява функцията на
щитовидната жлеза и допълва йодния дефицит.
Забавяне процеса на стареене и антиоксидантна активност: извежда вредните токсини,
шлаките и други вещества от организма. Помага при генерирането на нови имунни
клетки, благоприятно влияе върху метаболизма в организма. Ефективно защитава
клетъчните мембрани и митохондриите от различни видове свободни радикали.
Нервна система: подобрява паметта и работата на нервната система, психическата и
физическата активност. Помага на хора пристрастени към алкохол, да преодолеят
зависимостта.
Мъжка сила: ефективен при възпаление на простатата, като има положителен ефект
върху потентността и половата система като цяло. Активно способства либидото и
потентността и нормализира производството на тестостерон, има благотворно
въздействие върху процеса на сперматогенеза (помагат за увеличаване на броя на
сперматозоидите и подобряване на тяхната мобилност, подобряване на качеството на
спермата), а също така подобрява кръвоснабдяването на органите на мъжката полова
система и предотвратява развитието на възпалителни процеси в тях.
Женско здраве: благоприятен ефект върху функционалното състояние на женската
полова система. Влизащите в състава на този растителен продукт компоненти,
допринасят за възстановяване на оптималния хормонален баланс в женския организъм,
както и предотвратяват развитието на тумори и възпалителни процеси в органите на
женската репродуктивна система. Използва се при нарушение на менструалния цикъл,
безплодие, мастит, както и при редица възпалителни и инфекциозни заболявания и рак
на женската репродуктивна система. Редовното използване значително подобрява
лактацията
Зрение: препоръчва се като част от комплексната терапия за лечение на очни
заболявания. Положително повлиява зрителната острота, разширява зрителното поле и

възстановява цветоусещането. Оптимизира централното и периферното зрение и
поддържа неговата острота.
Имунна система: Продуктът стимулира активността на тимусната жлеза - лимфоидния
орган, "отговорен" за имунната защита на организма и подобрява функционалното
състояние на костния мозък.
Здравословна храна: способства за натрупването на необходимата доза витамини и
минерали, запълва тяхната недостатъчност. Той е ефективен при високи физически,
емоционални и имунни натоварвания, лесно се усвоява, особено когато червата лошо
адсорбират храната.
Тумори: има противораков ефект, забавя растежа на раковите клетки, предотвратява
образуването им. Помага на организма да произвежда антитела, тоест е протеин, който
се бори с инфекцията, което позволява този продукт да се разглежда като потенциално
мощен инструмент против рак и други хронични заболявания.
Чернодробна и кръвотворна система: регенерира клетките на черния дроб, нормализира
оттичането на жлъчката и възстановява защитните механизми. Помага за изчистването
на черния дроб, бъбреците и кръвта от шлаки, токсини и намалява ефекта на свободните
радикали. Подобрява детоксикиращата чернодробна функция и възстановяването на
клетъчната мембрана на хепатоцитите, предотвратява развитието на чернодробна
стеатоза. Повишава хемоглобина в кръвта и предотвратява появата на анемия. Укрепва
антиоксидантната активност на кръвта, предотвратявайки изчерпването на важни
вътрешни компоненти.
Опорно-двигателна система: нормализира и оптимизира процеса на абсорбция на
съществените елементи калций, фосфор и магнезий от червата и тяхното усвояване от
костните тъкани, стимулира синтеза на колаген и възстановява хрущялната тъкан.
Оказва противовъзпалително, антиревматично и противоинфекциозно действие.
Намалява риска от остеопороза и ставна патология.
Респираторни органи: при заболявания на дихателните пътища оказва антипиретичен,
отхрачващ и бронхоразширяващ ефект. Има противовъзпалителни, антиалергични,
бактерицидни и антивирусни свойства.
Пикочна система: има бактерициден, противовъзпалителен и диуретичен ефект. Той е
ефективен при превенция и в комплексното лечение на уролитиаза, нефрит,
пиелонефрит, цистит, уретрит и други заболявания на отделителната система.

Воден комплекс от екстракти
Водният комплекс от екстракти за пилинг и
вани е богат на растителни биогенни
стимулатори и адаптогени, способни да
проявяват свойства, които ще възстановят
вашата кожа и ще и върнат предишната
порцеланова нежност и блясък!

Вашите ползи от продукта
Компонентите на водния комплекс от екстракти за пилинг, съдържат вещества, които
участват в активирането на оздравителните процеси в организма:
• Дълбоко почистване на кожата чрез премахване на роговия слой на епидермиса,
насищане на кожата с комплекс от макро и микроелементи.
• Стимулиране на функционалната активност на кожата, което позволява на
клетките на епидермиса да се обновяват по-бързо.
• Потиска появата на възпалителни процеси, премахва дразненето и подуването.
• Поддържане и връщане на гладкостта на кожата и външната привлекателност.
• Активиране на антицелулитни процеси.
• Подхранване на кожата с биогенни минерали.
• Връщане на тонуса на кожата и подкожната тъкан.
• Значително увеличаване на ефективността на последващите козметични
процедури.

Състав:
•
•
•
•
•
•

Вода
Воден екстракт на Ламинария и Фукус
Водни екстракти от лайка, жълт кантарион, касис
Воден екстракт от кал и луга на езерото Тамбукан
Дихидрокверцетин
Етерично масло

Без изкуствени компоненти и оцветители. Формулата на продукта е патентована,
технологията е внимателно защитена.

Начин на употреба:
•
•

За да подобрите ефекта от сухия пилинг, приложете малко количество воден
екстракт върху тялото по време на процедурата.
За да вземете вана с комплекс от екстракти, разтворете 30 ml от екстракта във
вана при температура на водата от + 36 ° до + 38 °.

Продължителността на процедурата е 15-20

Сух пилинг
Минерален пилинг за тяло на основата на
водорасли
Минералният пилинг от водорасли почиства и
подхранва повърхността на тялото. Отстранява
„мъртвите“ клетките, което допринася за полесното проникване на биологично активните
вещества в кожата. Съдържащите се в състава
вещества участват в активирането на
клетъчния метаболизъм.

Вашите ползи от продукта
Компонентите на минералния пилинг от водорасли, съдържат вещества, които участват
в активирането на оздравителните процеси в организма:
•
•
•
•
•
•

Дълбоко почистване на кожата чрез премахване на роговия слой на епидермиса,
насищане на кожата с комплекс от макро и микроелементи.
Активиране на антицелулитните процеси.
Подхранване на кожата с природни биогенни вещества от минерален комплекс.
Връщане на тонуса на кожата и подкожната тъкан.
Значително увеличаване на ефективността на последващите козметични
процедури.
Запазване и връщане на външната привлекателност на кожата - става по-гладка и
мека.

Състав:
•
•
•

Морска сол
Фукус
Ламинария

Без изкуствени компоненти и оцветители. Формулата на продукта е патентована,
технологията е внимателно защитена.

Начин на употреба:
•
•
•

Смесете малко количество от сухия пилинг с водния комплекс от екстракти (за
пилинг и вани Вертера).
Нанесете внимателно върху влажна кожа, като разтривате с кръгови движения в
продължение на 10 минути.
След процедурата изплакнете останалата част от минералния концентрат с топла
вода без да използвате сапун и препарати.

Маска за лице
Интензивната подмладяваща фитоводораслова
био-маска е естествено и безопасно средство
за защита от шлаки, дехидратация и други
фактори, от които зависи преждевременното
стареене на лицето и общото
стареене на организма

Вашите ползи от продукта
•
•

•
•
•
•
•

Изчиства и обновява кожата, като внимателно премахва замърсяванията и
неравностите, подобрява структурата и, придава свеж и здрав вид.
Овлажнява кожата, възстановява еластичността и естествената и способност за
задържане на влага, повишава устойчивостта и към вредни външни влияния,
насища я с кислород.
Интензивно подхранва кожата, прави я мека и еластична, премахва следите от
умора и стрес.
Възстановява клетъчната активност, стимулира обновяването на клетките и
възстановява жизнеността на кожата.
Забавя проявите на промени в кожата, свързани с възрастта.
Активира производството на собствен колаген и еластин, което води до ускорено
обновяване на кожните клетки и следователно до подмладяване.
Стимулира защитната и отделителна функция на кожата.

Състав:
• Гел от морски кафяви водорасли (вода, ламинария, дихидрокверцетин)
• Растителен глицерин
Водни екстракти:
• Алое
• Червен кантарион
• Розова радиола (тибетски женшен)
• Натриев алгинат
• Хлорофил-липиден комплекс от морски водорасли ламинария
• Парфюмна композиция
Без изкуствени компоненти и оцветители. Формулата на продукта е патентована,
технологията е внимателно защитена.

Начин на употреба:
•

Нанесете био-маската на почистена кожа, оставете за 15-20 минути.

•
•
•

Изплакнете с обикновена студена вода, без да използвате сапун и други средства,
използвани за измиване.
Фитоводорасловата маска за лице може да се използва няколко пъти седмично.
Броят на процедурите се коригира в зависимост от състоянието на кожата и от
реакцията й към приложението на маската.

Гел за обвиване Seaweed gel
Нова формула за професионалната корекция на
фигурата. Процедурите при, които се използва
гел за обвиване Vertera, ще ви преведат във
форма възможно най-бързо. Повече
възможности за нови, главозамайващи победи в
борбата срещу наднорменото тегло и целулита!

Вашите ползи от продукта
Фитоводораслов гел за обвиване Seaweed gel, е създаден на основата на морски
водорасли. В техния състав влизат активни вещества, които са насочени към
подобряване на обмена на веществата, стимулират кръвообращението. Те съдържат
витамини и минерали, които са необходими на човек за поддържане на здравословен и
активен начин на живот. Вашият доверен помощник в постигането на мечтаната фигура:
• Подпомага проникването на натурални, биоактивни компоненти и витамини в
дълбоките слоеве на кожата.
• Активира биоенергетиката на кожата. Увеличава еластичността.
• Дълбоко подхранва и почиства кожата. Придава и свеж и здрав вид, като
премахва токсините и излишния себум.
• Намалява появата на целулита и задейства процесите на тялото, насочени към
борбата с него.
• Довежда до намаляване на мастните отлагания и стимулира процесите на
подмладяване.
• Има лимфодренажен ефект, който подобрява циркулацията на лимфата, като по
този начин увеличава цялостния тонус на кожата и поддържа нейното здраве и
красота.

Състав:
•
•
•
•

Гел от морски кафяви водорасли (вода, ламинария, фукус)
Воден екстракт от алое
Екстракт от прополис
Медни производни на хлорофил

Без изкуствени компоненти и оцветители. Формулата на продукта е патентована,
технологията е внимателно защитена.

Начин на употреба:
Продуктът се нанася върху предварително почистената кожа. За да подобрите ефекта,
след като нанесете гела може да покриете третираната зоната с фолио.
Продължителността на процедурата е 30 минути. След това остатъците от гела, трябва
да се изплакнат с топла вода. За да се фиксира ефекта, след приключване на процедурата,
се препоръчва да се нанесе хранително (водораслово) масло или крем. Препоръчва се да
се използва 1-2 пъти седмично.

Олио от морски водорасли
Маслото от водорасли овлажнява, подхранва и
възстановява кожата на тялото - използва се
като финален продукт след прилагане на
маските за тяло.

Вашите ползи от продукта
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подпомага проникването на натурални биоактивни компоненти, включително
витамини в дълбоките слоеве на кожата.
Съдържа физиологични концентрации на добре усвояеми биологично активни
вещества от водорасли.
Увеличава еластичността на кожата.
Омекотява, тонизира и защитава кожата.
Активира биоенергетиката на кожата.
Спомага за заздравяването на рани.
Усилва защитните свойства на кожата.
Поддържа бариерната функция на кожата - устойчива на вредните ефекти от
физични, химични, инфекциозни фактори.
Стимулира отделителната функция и детоксикацията на кожата.

Състав:
•
•
•

Масло от водорасли (ламинария, фукус)
Масло от маслини
Масло от тиквени семки

• Ленено масло
• Масло от ракитник
• Масло от шипка
• Масло от кайсиеви ядки
• Бадемово масло
• Масло от пшеничен зародиш
• Хлорофил-липиден комплекс от морски водорасли ламинария
Маслени екстракти:
• Черен оман
• Тлъстига
• Дихидрокверцетин
Без изкуствени компоненти и оцветители. Формулата на продукта е патентована,
технологията е внимателно защитена.

Начин на употреба:
•
•
•

Маслото се нанася върху кожата с леки масажни движения по проблемите (сухи,
люспести, "целулитни") зони на кожата за 10-15 минути всеки ден.
Остатъците от масло се попиват с хартиена салфетка, или се изплакват с топла
вода.
Най-голям ефект се постига при използване на продукта след вана или душ.

Professional body serum
Водорасловите компоненти на серума
изравняват текстурата на кожата, намаляват
появата на целулит, помагат да се запази
красотата и младежкото очарование в
продължение на много години. Активните
вещества в съставките на серума:

•
•
•
•

се борят активно с целулита и премахват телесните мазнини;
засилват дренажа, подобряват микроциркулацията, активират елиминирането на
токсините и стимулират липолизата;
спомагат за премахване на стрии по гърдите, корема и бедрата;
подобряват хидратацията, твърдостта и еластичността на кожата.

Изключително богат и ценен състав на продукта, който включва:
•

ламинария - склад на ценни елементи и полезни съединения за организма в
биодостъпна форма;

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

екстрактът от алое - подпомага регенерацията на кожата, повишава синтеза на
колаген и еластин, възстановява pH баланса;
екстрактът от кипрей (билка, известна още като иван-чай, огнена трева или
теснолистна върбовка) - успокоява кожата, проявява антиоксидантни,
противовъзпалителни ефекти, предпазва кожата от стареене;
екстракт от бреза- спомага за обновяване на епидермиса, намалява фините
бръчки, възстановява еластичността на кожата;
масло от грейпфрут - подобрява кръвообращението, ускорява метаболитните
процеси, тонизира и подхранва клетките. Активира метаболизма, спомага за
засилване на процесите на изгаряне на подкожните мазнини;
масло от жожоба - помага да се избавите от стриите, предотвратява появата на
ранни бръчки, забавя стареенето на кожата;
Витамин РР (никотинамид)- ускорява изтичането на излишната течност от
тъканите, проявява антиоксидантни свойства;
L-карнитин - подобрява кръвообращението, стимулира метаболизма и синтеза на
колаген;
морска сол - намалява възпалителните прояви, ускорява клетъчния метаболизъм,
стимулира кръвообращението и микроциркулацията на кръвта;
дихидрокверцетин- притежава мощни антиоксидантни и антиалергенни
свойства;
медни производни на хлорофила- стимулират регенерацията на кожата, имат
противовъзпалителни и бактерицидни ефекти.

Състав:
Дестилирана вода, воден екстракт от водорасли Ламинария (лат. Laminaria), воден
екстракт от алое, екстракт от кипрей , сух екстракт от бреза (лат. Bétula péndula), масло
от грейпфрут, масло от жожоба, витамин РР (никотинамид), L-карнитин, морска
готварска сол утаечна, дихидрокверцетин, медни производни на хлорофила.

Начин на употреба:
Нанесете малко количество серум (обикновено са достатъчни 5-6 капки) върху
предварително почистена кожа, в областта на проблемните зони. Масажирайте продукта
равномерно до пълното му абсорбиране. Не отмивайте! Серумът може да се използва
както самостоятелно, така и заедно с крем.

Противопоказания:
Препоръчва се за употреба след предварителен тест за чувствителност на кожата.
Избягвайте контакт с очите, в случай на контакт изплакнете очите обилно с вода.

