
 

 

 

Респирафуд 

Растителният състав е богат на вещества, 

които осигуряват на дихателния апарат 

необходимите компоненти за нормализиране 

на физиологичната активност. 

 

 

На кого е нужен «Респирафуд» 

Основният ефект на компонентите, които съставляват Респирафуд, е насочен към 

подпомагане на правилното функциониране на бронхите, белите дробове и други части 

на дихателната система. Този фитокомплекс е чудесен за всеки, който : 

• спортува и води активен начин на живот; 

• иска да се защити в периоди на повишен риск от респираторни заболявания; 

• се стреми да осигури на клетките достатъчно кислород; 

• желае да увеличи устойчивостта на организма срещу инфекции. 

 

Състав на  «Респирафуд» 

Всички компоненти на продукта са изцяло натурални. Ябълковият прах му придава 

приятен вкус, докато морския и ябълков пектин действат като висококачествени 

адсорбенти. Освен това, «Респирафуд» съдържа екстракти от: 

• корени от женско биле, което се счита за едно от най-добрите билкови лекарства 

за прочистване на бронхиални пътища; 

• живовляк -  има фитонцидна активност и отхрачващо действие; 

• невен - отличен антисептик; 

• очанка - има богат микроелементен състав , спомага за облекчаване спазмите  на 

бронхиалната стена; 

• корен от репей- успокоява възпалението на лигавиците; 

• кълнове от ечемик - добро защитно и успокояващо действие. 

Състав: 

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

rebaudiana Bertoni), екстракти: женско биле (корени) (лат. Glycyrrhíza glábra), живовляк 

(лист) (лат. Plantágo májor) , невен (цвят) (лат. Caléndulaofficinális), очанка (трева) (лат. 

Euphrásia), репей (корени) (лат. Arctium láppa), кълнове от ечемик (лат. Hórdeum), 

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. 

 


