
 

 

 

Вита-минфуд 

Балансиран източник на витамини и 

минерали, които са необходими за стабилното 

функциониране на всички системи на вашия 

организъм. 

 

 

За кого се препоръчва «Вита-минфуд» 

 

Компонентите, които изграждат този фитокомплекс, представляват балансиран 

източник на витамини и минерали, необходими за стабилното функциониране на всички 

системи на вашето тяло. Това е напълно натурален продукт, предназначен за всеки, 

който: 

 

• се занимава с интензивна интелектуална работа; 

• иска да поддържа тялото си в добра физическа форма; 

• ежедневно се грижи за здравето си; 

• харесва повишената физическа активност и се занимава със спорт. 

 

Какво влиза в състава на «Вита-минфуд» 

 

• ябълка и череша на прах- за добър вкус; 

• Ябълков и морски пектин – полизахариди- адсорбенти, способни да свързват 

тежки метали; 

• Калина- разширява кръвоносните съдове и подобрява кръвообращението в 

тъканите; 

• Шипка - богат източник на витамини и средство за предотвратяване на настинки; 

• Глог - пречиства кръвта, помага за предотвратяване на сърдечни и съдови 

заболявания; 

• Иван чай - полезен при нарушения на съня, главоболие и нормализиране на 

работата на червата; 

• Ечемик- има антиациден и противовъзпалителен ефект; 

• Мащерка- съдържа бактерицидни етерични масла; 

• Коприва - стимулатор на разграждането на глюкозата, източник на витамин А и 

С; 

• Детелина- има почистващ ефект , стимулира уринирането и изпотяването; 

• Червена офика - добър антисептичен и метаболитен стимулатор 

 

Състав: 

Ябълков прах (плодове) (лат. Mālus), череша на прах (плодове) (лат. Cerasus vulgaris), 

ябълков пектин, морски пектин, стевия (на лат. Stevia rebaudiana Bertoni), екстракти: 



 

 

калина (плодове) (лат. Vibúrnum ópulus) , шипка (плодове) (лат. Rosa canina), глог 

(плодове) (лат. Crataégus sanguinea), Иван чай (лист) (лат. Chamaenérion angustifolium), 

ечемик (кълнове) (лат. Hórdeum), мащерка (билка) (лат. Thýmus), коприва (лист) (лат. 

Urtíca dióica), детелина (трева) (лат. Trifolium praténse), червена офика (плодове) (лат. 

Sórbus aucupária), 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. 
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