
 

 

 

Хемофуд 

Компонентите в състава помагат за 

прочистване на кръвта от токсини и 

подобряване на работата на кръвотворната ни 

кръвоносната системи. 
 

 

 

За кого се препоръчва «Хемофуд» 

Този фитокомплекс ще бъде полезен за всеки, които: 

• иска да предпази сърдечно-съдовата система от увреждане; 

• се грижи за здравето на кръвоносните съдове и кръвта; 

• иска да осигури на клетките си увеличен поток от кислород и хранителни 

вещества; 

• иска да подобри своите интелектуални и физически способности. 

 

Този фитокомплекс съдържа само изцяло естествени съставки. Те са подбрани по такъв 

начин, че да увеличат максимално качеството и пречистването на кръвта от токсини, да 

подобрят функционирането на кръвообразуващата и кръвоносната системи. « Хемофуд» 

съдържа: 

 

• целина - засилва филтрацията на кръвта в бъбреците; 

• глог - екстрактът от глог е полезен за почистване на стените на кръвта и съдовете; 

• офика - стимулира метаболизма; 

• гъба чага - стабилизира кръвното налягане; 

• ябълков и морски пектин - адсорбенти, които отстраняват солите на тежки метали 

от тялото; 

• коприва - подобрява преработката на глюкозата и доставя на организма витамини 

С и А, които са необходими за функционирането на кръвоносните съдове; 

• шипка - помага при настинки и съдържа голямо количество витамини; 

• Иван чай-  помага за облекчаване на последиците от хроничния стрес; 

• касис - източник на витамини и минерали, по-специално калий, който е 

необходим за работата на сърцето; 

• Ягода на прах- придава на продукта отличен вкус. 

Състав: 

Ягоди на прах (плодове) (лат. Sórbus aucupária), ябълков пектин, морски пектин, стевия 

(латински Stevia rebaudiana Bertoni), екстракти: целина (билка) (лат. Apium graveolens), 

шипка (плодове) (лат. Rosa canina) , касис (плодове) (лат. Ríbes nígrum), червени офика 

(плодове) (лат. Sórbus aucupária), Иван чай (билка) (лат. Chamaenérion angustifolium), 



 

 

коприва (лист) (лат. Urtíca dióica), глог (плодове) (лат. Crataégus sanguinea), чага (лат. 

Inonotus obliquus), натурален ароматизатор „Ягода“. 

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. 

 


