
 

 

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 по-

силни 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. 

 

 

 

 


