
 

 

 

Нефрофуд 

Фитокомплексът включва компоненти, чието 

основно действие е насочено към подобряване 

на функционирането на бъбреците, пикочния 

мехур и простатата. 

 

За кого е препоръчан  «Нефрофуд» 

Продукта е полезен за: 

• профилактика на заболявания на бъбреците, пикочния мехур и простатата; 

• поддържане на здравето на мъжете и сексуалната функция; 

• борба с възпалението и инфекциите на пикочно-половата система; 

• улесняват отделянето на урина; 

• засилване на функцията за детоксикация на бъбреците. 

Фитокомплексът „Нефрофуд“ включва специално подбрани компоненти, чието основно 

действие е насочено към подобряване на функционирането на бъбреците, пикочния 

мехур и простатата. В допълнение към пектините, които имат абсорбционен ефект, са 

включени и  екстракти от: 

• мечо грозде - диуретично и бактерицидно средство, полезно при цистит; 

• резене - облекчава спазъма на пикочните пътища и в същото време богат 

източник на витамини; 

• листа от бреза - има противовъзпалително и антисептично действие върху 

бъбреците; 

• магданоз - стимулира уринирането за засилване на детоксикационната функция 

на бъбреците и борба с отока; 

• солянка хълмова (вълмо)- съдържа биофлавоноиди, които имат 

нефропротективен ефект; 

• хвощ - мощен природен антиоксидант; 

• лайка – има дезинфекциращ и успокояващ ефект върху лигавицата на пикочния 

мехур; 

• плодове от хвойна - полезни при всякакви инфекции на пикочно-половата 

система. 

 

Състав: 

Ябълков прах (плодове) (лат. Mālus), ябълков пектин, морски пектин, стевия (лат. Stevia 

rebaudiana Bertoni), екстракти: мечо грозде (лист) (лат. Arctostáphylos úva-úrsi), резене 

(плодове) (лат. Foenículum vulgáre ), бреза (лист) (латински Bétula péndula), магданоз 

(листа) (лат. Petroselinum crispum), солянка (трева) (лат. Sálsola), хвощ (трева) (латински 



 

 

Equisétum arvénse), лайка (цвят) (лат. Matricāria chamomīlla), хвойна (плодове) (лат. 

Juníperus), натурален ароматизатор „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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