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.

