
 

 

 

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 

• Химични съединения в храната 

• Токсични вещества във водата и 

въздуха 

• Ежедневна интоксикация 

• Максимална сигурност и 

почистване на тялото от отрови и 

токсини  

 

• Износване на тялото  

 
• Бързо възстановяване 

благодарение на активиране на 

собствените защитни механизми 

на организма  

• Наднормено тегло  

 

• Намаляване на теглото и 

нормализиране на метаболизма, 

мазнините, въглехидратите и 

протеините.  

• Липса на хранителни вещества  

• Липса на енергия  

• Отслабена имунна система 

• Нарушаване на доставянето на 

хранителните вещества към 

клетките  

 

• 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 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.  

 

      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.  
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