Vertera Cosmetics
Готови ли сте да откриете тайните на красотата ?
Тайните на козметиката от самата природа?
Сега тя ги разкрива само за вас!

Здравето е безценно съкровище, поднесено ни от природата. Ако се
научим да приемаме нейната помощ, можем да съхраним и запазим този
дар през целия си живот.
Днес човечеството се стреми към младост и красота. Но такива фактори като екология,
диети, неправилно хранене и стрес изтощават кожата. Тя бързо повяхва, получават се
бръчици и признаци на стареене. За това, да я защитим от вредните въздействия и да и
помогнем без да променяме начина си на живот, се е погрижила самата природа. Тя е
неизчерпаем източник на уникални растения, от които учените на лаборатории Vertera
синтезират висококачествени есенции и извлеци, в които е съхранен не само
първичният състав, но и водата, съдържаща се в растенията. Биологически
структурирана вода, която се явява важен носител на информация.
Vertera Cosmetics съдържа само натурални компоненти, растителни масла, витаминноминерални комплекси, екстракти от лекарствени растения.
Пет са факторите гарантиращи уникалността на козметичната линия Vertera.

1. Природните компоненти са приготвени и обработени по иновационната така
наречената зелена технология, максимално съхраняваща първичния състав и
целебната сила заложена в растенията.
2. Съдържанието на хлорофил-липиден комплекс (включва липиди от мастни
киселини, с изключителна способност да възстановява увредената кожа) от
морски кафяви водорасли. Мастните киселини се явяват необходими вещества
за изграждането на естествената биохимична липидна бариера на кожата. В
комплекса е запазена природната молекулярна връзка на жизнено важните и
необходими вещества.
3. Ламинария и фукус, превъзхождащи по своя състав всички растения в
природата. За да се обновяват правилно клетките ни и да поддържаме в норма
жизнените си функции, ние се нуждаем от вещества, които трябва да си
набавяме отвън. Природния комплекс на съединенията, съдържащи се в тези
водорасли има всички вещества необходими за осъществяването на тези
функции.
4. Екстракт – концентрат от лечебна кал на легендарното езеро Тамбукан, което
снабдява с лечебна кал най-големите курорти за кало-лечение в света.
Използвайки авторска технология, лабораториите на Vertera получават
квинтесенция в която десетилетия са се натрупвали отлаганията от езерото.
5. Съчетанието на биогенни стимулатори и адаптогени, извлечени от листата на
алое и тлъстига (билката на дълголетието), повишава активността на
физиологичните процеси в кожата, включващи съхранение и усилване на
защитната и бариера.
Vertera Cosmetics – Силата на пластичната хирургия събрана в козметичен флакон.
100% натурална козметика на основата на морски водорасли с биогенни стимулатори и
адаптогени. Клетъчната обвивка на кафявите водорасли съдържа още един компонент
– фукоидан. Данните за неговите свойства го повишават в ранга на най-доброто
средство за красота и младост. Не случайно японците се отличават с превъзходното
състояние на кожата си. Благодарение на ежедневната употреба на водорасли, дори на
преклонна възраст тя запазва гъвкавостта си и няма никакви бръчки.
Козметиката трябва да е натурална поради същите причини, поради които и храната е
натурална.
Биологически активните компоненти, влизащи в състава на козметичната линия
Vertera проникват през кожата в голяма дълбочина и имат не само локално лечебнопрофилактично действие, но и много положителни ефекти по отношение на целия
организъм.
В състава на козметичната композиция отсъстват изкуствени консерванти,
стабилизатори, полиетиленгликоли, синтетични, силиконови и минерални масла,
парафини и техните производни, антибиотици и хормони, компоненти от животински
произход.

Козметиката Vertera има ярко изразен лечебно-профилактичен ефект.
Стимулира изчистването, обновяването и подмладяването на клетките, като също така
помага и за активното производство на стволови клетки, които стимулират
регенерацията и забавят естествения процес на стареене.
•
•
•
•
•
•
•
•

Възстановява клетките на кожата и способства тяхната регенерация.
Бори се със сухотата на кожата и я овлажнява.
Защитава я от въздействието на ултравиолетовите лъчи и от прекомерното
производство на меланин, прави я свежа и матова.
Помага в борбата с всички възпалителни и алергични реакции на кожата –
пъпки, обриви и др.
Лекува кожата
Забавя процесите на стареене
Възстановява и балансира обменните процеси
Поради обновяването на кожата на клетъчно ниво, фукоиданът естествено
изглажда бръчките и прави кожата еластична (подобрява тургора й).

Vertera връща естествената красота и младост,
дава здраве и самочувствие.

Терапия за лице
Нормализира и възстановява функциите на кожата. Балансира процесите. Подпомага
регенерацията.
1. Мек пилинг, детоксикация и подготовка на кожата
Продукти: Воден комплекс от екстракти, Гел Vertera, Водораслово олио Body oil
Приложение: Почистете кожата на лицето/деколтето и нанесете Воден комплекс от
екстракти. Затоплете гела до телесна температура и нанесете на тънък слой. Оставете
го да изсъхне в течение на 7-10 мин. След това нанесете на върха на пръстите малко
количество олио и с меки кръгообразни движения започнете да сваляте гела. Ще
усетите под пръстите си ситни песъчинки. Продължете да масажирате докато
направите лек пилинг (съобразно типа кожа). Почистете кожата.
2. Маска
Продукти: интензивна био-маска за лице Seaweed bio-mask for face.
Приложение: Нанесете маската по масажните линии. Оставете да действа 15 – 20 мин.
(в зависимост от това как поема кожата) Отстранете точно преди да засъхне.
3. Масаж
Продукти: Водораслово олио Body oil
Приложение: Нанесете на дланите си олио и направете лек лимфен дренаж. Ако
кожата е мазна, отстранете олиото с Воден комплекс от екстракти.
Продължителност на процедурата: 40-60 минути. Препоръчват се 10-12 процедури, 2-3
пъти в седмицата. В зависимост от състоянието на кожата се препоръчват поддържащи
процедури 1-2 пъти в месеца.

№
продукт
1 Воден комплекс от
екстракти

Разходна норма

Себестойност

2 мл.

0,24 лв.

2

Гел Vertera

5 гр.

0,60 лв.

3

Водораслово олио
Body oil

3 мл.

1,44 лв.

5 мл.

1,40 лв.

4

интензивна био-маска
за лице Seaweed biomask for face

Общо:

3,68 лв.

Антицелулитна комплексна програма за тяло
Намаляване на проявите на целулит; изглаждане на повърхността на кожата;
намаляване на обема на тялото; отстраняване на токсините и излишната течност от
тялото.
1. Пилинг
Продукти: минерален пилинг Seaweed peeling, воден комплекс от екстракти Еxtracts
complex for peeling.
Приложение: Смесете неголямо количество минерален пилинг и воден комплекс от
екстракти. Нанесете с кръгообразни движения на третираните участъци в течение на 10
мин. След като приключите отстранете с изтупване от тялото.
2. Обвиване
Продукти: фито-водораслов гел за обвиване Seaweed Gel.
Приложение: Затоплете необходимото количество гел до телесна температура и
нанесете на тялото. Обвийте с фолио. Оставете 30 мин. за хора с тегло под 7 кг. и 40
мин. за хора с тегло над 70 кг. Отстранете гела с влажна кърпа.
( Масажът може да се направи и върху гела, без да се отстранява )
3. Масаж
Продукти: Водораслово олио Body oil
Приложение: Нанесете на дланите си олио и направете лек лимфен дренаж
Продължителност на процедурата: 60-70 минути. Препоръчват се 10-15 процедури, 2
пъти в седмицата. В зависимост от състоянието на кожата се препоръчват поддържащи
процедури 2 пъти в месеца.

№
продукт
1 минерален пилинг
Seaweed peeling
2

3

4

Разходна норма

Себестойност

30 мл.

3,60 лв.

воден комплекс от
екстракти

5 мл.

0,60 лв.

фито-водораслов гел за
обвиване Seaweed Gel.

40 гр.

4,80 лв.

Водораслово олио
Body oil

5 мл.

2,40 лв.
Общо:

11,40 лв.

SPA грижа за ръце
Подхранва, съхранява младостта, хидратира
1. Тонизираща вана
Продукти: воден комплекс от екстракти Еxtracts complex for peeling.
Приложение: Разтворете 5 мл. воден комплекс от екстракти във ваничка с
температура на водата 36 градуса. Накиснете ръцете за 10 мин. Ако кожата е по-груба
може да направите и сух пилинг. Изплакнете.
2. Обвиване с водорасли
Продукти: Гел Vertera
Приложение: Затоплете необходимото количество гел до телесна температура
нанесете на ръцете. Обвийте с фолио и сложете ръкавички. Оставете да подейства
15-20 мин.
3. Масаж
Продукти: Водораслово олио Body oil
Приложение: Без да отмивате гела направете лек масаж. Отстранете остатъка с
хартиена салфетка.
Продължителност на процедурата: 40 минути. Препоръчват се 10 процедури, 1 пъти в
седмицата. В зависимост от състоянието на кожата се препоръчват поддържащи
процедури 2 пъти в месеца.

№
продукт
1 воден комплекс от
екстракти

Разходна норма

Себестойност

5 мл.

0,60 лв.

минерален пилинг
Seaweed peeling

1 мл.

0,12 лв.

3

Гел Vertera

5 гр.

0,60 лв.

4

Водораслово олио
Body oil

2 мл.

0,96 лв.

2

Общо:

2,28 лв.

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.

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.

Себестойност на 1 мл. продукт
№

Продукт

Количество

Приблизителна
цена в лева

Себестойност
на 1 мл.

1

воден комплекс от
екстракти Еxtracts complex
for peeling

250 мл.

28.00 лв.

0,12 лв.

250 мл.

28.00 лв..

0,12 лв.

интензивна био-маска за
лице Seaweed bio-mask for
face

150 гр.

42.00 лв.

0,28 лв.

Водораслово олио Body oil

150 гр.

72.00 лв.

0,48 лв.

Гел Vertera

500 гр.

60.00 лв.

0,12 лв.

фито-водораслов гел за
обвиване Seaweed Gel.

585 гр.

67.00 лв.

0,12 лв.

2

3

минерален пилинг Seaweed
peeling

4

5

6

Цените в лева са приблизителни и могат да варират в зависимост от
стойността на еврото.
В компанията има възможност за различни акции, които ви дават
правото да получите продукти с 50 % отстъпка и да намалите
разходната норма на продукт наполовина.

