
 

 

 

Гастрофуд 

Компонентите, които влизат в състава на 

фитокомплекса, допринасят за подобряване 

на стомашно-чревния тракт и 

храносмилателните процеси. 

 

 

За кого е полезен «Гастрофуд» 

Този продукт се препоръчва за всички , които искат: 

• да подобрят на храносмилателната система; 

• да прочистват червата от натрупващи се токсини; 

• да поддържат нормалния състав на микрофлората, избягвайки дисбактериоза; 

• да нормализират дефекацията; 

• да намаляват газообразуването в червата. 

Основната характеристика на съставките, включени в този фитокомплекс, е 

способността им да подобряват функционирането на стомашно-чревния тракт и 

храносмилателните процеси. Морския и ябълковия пектини в състава им играят ролята 

на адсорбенти, свързващи токсични вещества в червата. Прах от сливи и ябълки придава 

на продукта отличен вкус. Продукта съдържа и билкови екстракти от: 

• Лечебна лайка - ефективно противовъзпалително средство, както и добър 

антисептик; 

• Хмел- подобрява апетита и храносмилането; 

• Семена от копър - стимулатори на секрецията на стомашни ензими; 

• Боб- може да помогне при гастрит и панкреатит; 

• Жълт кантарион- облекчава спазмите на отделителните канали на жлъчния мехур 

и панкреаса; 

• Червен кантарион - активатор на апетита, усилващ перисталтиката и 

антихелминтик; 

• Валериана – има холеретичен и спазмолитичен ефект; 

• Сена (александрийска) – с леко слабително действие. 

Състав: 

Ябълков прах (лат. Malus domestica), сливи на прах (лат. Prúnus doméstica), ябълков 

пектин, морски пектин, стевия (подсладител) (лат. Stévia), екстракти: цветове от лайка 

(лат. Matricaria), хмел (лат. Húmulus lúpulus) , копър семена (на латински Anéthum), 

жълт кантарион (лат. Hypéricum perforátum), червен кантарион (лат. Centáurium 

erythraéa), валериана (лат. Valeriána officinális), сена (лат. Sénna alexandrína), натурален 

аромат на ябълки. 



 

 

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. 

 


