
 

 

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. 

 

 


