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за начинаещи 
във Vertera

8×
Smart Start
от всеки вкус1×

Vertera
Sensation

* Компанията си запазва правото 
да променя съдържанието на пакета.

** Само за нови дистрибутори при първа поръчка!

Изгоден!

**25 PVСтартов
пакет*

Ексклузивен!

Полезен!

01СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Укрепване на здравето в ритъма 
на съвременния живот

Всички предимства на ламинария за 
допълнителна подкрепа на организма

Запознаване с компанията

Допълнителна грижа 
за Вашите съдове

AngioLive

Еволюцията на биотехнологиите

PRO-MAX 

Продукти Vertera
за деца

Smart Kid 

Допълнителна грижа 
за Вашата кожа

Професионална козметика

Препоръчителни продуктови 
комплекси

Комплексни програми

Съдържание

02 42

54

72

50

24

34

12

Запознаване с Vertera

Гелове Vertera 

Биоактивни комплекси



0302 VERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Кафявите морски водорасли са безценен източник 
на вещества, поддържащи здравето. Да го напра-
вим достъпен за всеки е основната цел и филосо-
фия на нашата компания. Създавайки продукти на 
основата на кафяви морски водорасли от 2005 г., 
Vertera запазва за Вас всички ползи от дълбините 
на северните морета.

Най-ценното нещо, което човек има. И 
в бизнеса се ръководим от това правило: 
компанията има дългосрочни партньорства 
със служители и клиенти, които ценим. 
Та нали в едно истинско семейство всеки 
е скъп, важен и обичан.

Въведение
във Vertera

Опазване на здравето и подобряване на качеството 
на живот на хората по света чрез използване на 
уникалните свойства на морските кафяви водорасли.

Нашата мисия

Нашите ценности

ПРОДУКТИТЕ НА
VERTERA СА ВАЖЕН 
КОМПОНЕНТ ЗА ВАШАТА 
КРАСОТА И ДЪЛГОЛЕТИЕ

Семейство

Всеки трябва да има възможност да избира: 
това се отнася за всяка област от живота. Като 
отговорен и социално ориентиран глобален 
бизнес, ние сме извън политиката. Нашата цел 
е в полза на всеки човек, независимо от 
неговата страна на пребиваване и религия.

Свобода

Способността да виждаме и оценяваме красо-
тата е това, което прави всеки от нас уникален. 
Независимо дали става дума за съвършенство-
то на природата или за творение на човека, 
вдъхновението от красотата ни позволява да 
се стремим към това, което преди е изглеждало 
невъзможно.

Регистрирайте се на vertera.eu
и получете отстъпка!

Красота

Основата на всички постижения и щастлив 
живот. Доброто здраве помага да постигнете 
успех, да изградите свой собствен свят, в който 
желанията се сбъдват. Затова нашата цел е 
да постигнем здравословно бъдеще за цялото 
човечество.

Здраве

Успехът е невъзможен без способността да 
се създават и отварят нови хоризонти. Това 
се отнася за всички аспекти на нашия живот: 
от общуването с други хора до създаването на 
продукти, които носят реални ползи и винаги 
ще бъдат търсени.

Креативност

Станете
привилегирован
клиент на Vertera!

СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ



Разработване, държавна 
регистрация и производство 
на уникална детска храна 
с хидролизат от ламинария

2021
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Vertera днес
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Vertera използва само натурални, екологично чисти 
съставки, което гарантира качеството и безопасността 
на нейните продукти.

Кафявите морски водорасли са източник на безопа-
сен органичен йод и други ценни елементи за 
правилното функциониране на системите на 
организма. Продуктите на Vertera са произведени 
на основата на ламинария и фукус, като се 
използва патентована технология за извличане 
на хранителните вещества от морски водорасли 
с максимална бионаличност за човека.

Vertera не се намесва в естествената хармония и 
съвършенство на компонентите, създадени от Приро-
дата. Всичко, което правим, е да Ви ги доставим напълно 
непокътнати.

Пътят 
към успеха

Разработване на нови продуктови 
линии с бранда Vertera, включител-
но професионална козметика на 
основата на клетъчното съдържание 
на морските водорасли

2011

Разработена е формулата и 
започва производството на 
първия гел от цитоплазмата 
на морските кафяви водорасли

2005

Сертифициране на 
продуктите на Vertera на 
пазара на Европейския съюз

2016

Пускане на пазара 
на Vertera Gel, 
водещия продукт 
на компанията

2006

Начало на дейността на едноименната 
дистрибуторска компания за директни 
продажби, която продава продуктите 
на бранда в Русия и чужбина

2014

Компанията става един 
от лидерите в сегмента на 
диетичното терапевтично 
хранене на пазара на ОНД

2010

СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕVERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Нашите предимства

300 000+
активни 
партньори

Присъствие 
в 37 страни 
по света

120+ продукта
за красота
и здраве

Неограничен
потенциал
за развитие

Разработване и регистрация на патент за уникални 
технологии за разграждане на клетъчната стена на 
морски водорасли PRO-MAX и получаване на високо-
молекулен колаген от кожата на сладководни риби. 
Пускане на продуктови серии по PRO-MAX технология

2020
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Храните и козметиката Vertera се произвеждат от 
екологично чисти суровини - кафяви водорасли ла-
минария и фукус, добити в северното Беломорие, 
в недокоснат от цивилизацията район на руския 
Север. Не използваме синтетични съставки и кон-
серванти. Продуктите на Vertera са сертифицирани 
за Halal и Kosher и отговарят на стандартите на The 
Vegan Society (Великобритания).

Продуктите на Vertera са произведени от Biomedical 
Innovative Technologies. Групата производствени 
компании е сертифицирана по международните 
стандарти на системата за управление на безопас-
ността на храните - HAASP, ISO 22000:2018. Всички 
продукти с бранда Vertera се произвеждат в Русия, 
в екологично чист регион на Тверска област.

Морските водорасли са най-древните 
растения на планетата и уникален източник 
на повече от 140 ценни елемента за човешкия 
организъм.

Но в оргазнизма на човека няма ензими за разграж-
дане на плътната обвивка на водораслите поради 
целулозата и пектина, които са част от клетъчната им 
стена. Ето защо под формата на салати, таблетки и прахче-
та от водораслите се усвояват едва 15% от полезните веще-
ства.

Патентованите технологии на компанията позволяват да се 
получи цялото ценно съдържание на клетките на водораслите в 
лесно усвоима водоразтворима форма. Благодарение на тях, заедно 
с продуктите на Vertera, организмът усвоява до 90% минерали, 
витамини, полизахариди, аминокиселини и други биоактивни веще-
ства, които са изключително важни и полезни за човека на всяка възраст.

Какво прави 
продуктите на 
Vertera уникални?

Компанията редовно се занимава с научноиз-
следователска дейност, резултат от която са 
уникални рецепти и технологии без аналог.

През 2019 г. е разработена уникалната биотехноло-
гия PRO-MAX — единствената в света патентована 
технология за разграждане на клетъчната стена на 
морските водорасли. Благодарение на нея успяхме да 
извлечем максимално полезното съдържание не само 
от самата клетка на водораслите, но и от нейната обвивка.

Максимална полза

100% натурални
и качествени

Иновативни
биотехнологии

ПРИЧИНИ, ПОРАДИ КОИТО ПРОДУКТИТЕ 
НА VERTERA СА ПОПУЛЯРНИ СРЕД 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЦЯЛ СВЯТ

СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕVERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ
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Основата на продуктите Vertera 
е лесно усвоимото съдържание 
на клетките на морските водорасли 
под формата на гел

Морски водорасли имат селективна кумула-
тивна способност — могат да натрупват 
разнообразен комплекс от макро- и микрое-
лементи. Така, ламинария съдържа повече от 
140 витамини, минерали, микро- 
и макроелементи, необходими за човешкото 
здраве.

Концентрацията на полезни вещества (йод, 
цинк и други) в морските водорасли е 
многократно по-висока от съдържанието 
на подобни вещества в растенията на сушата.

Защо използваме точно морски 
водорасли?

Човек е здрав, ако всяка клетка в организма му 
получава необходимото хранене и ефективно 
се самопречиства.

За да направи това, освен витамини, минерали, 
макро- и микроелементи, са ѝ необходими още 4 
вида молекули – така наречените първични метабо-
лити. Това са:

Протеини
Нуклеинови киселини
Липиди
Полизахариди
Всички тези четири първични метаболити заедно 
се намират само в морските водорасли!

Как морските водорасли 
помагат на организма?

Кафявите водорасли, растящи в студените води 
на Бяло море, съдържат повече микро- и макрое-
лементи, отколкото водораслите в топлите морета. 
Натрупването на повече хранителни вещества им 
позволява да оцеляват и да се адаптират дори към 
най-агресивната среда: солена вода и студ.

Именно кафявите водорасли, добивани от дъното 
на Бяло море, се използват за производството 
на продуктите Vertera. Те притежават най-високата 
ценност за създаване на уникални продукти 
за здраве, добро самочувствие и красота.

Защо извличаме водорасли 
точно от Бяло море?

За разлика от растенията на сушата, които 
получават храната си от земята, водорасли-
те нямат корени. Вместо това природата ги 
е надарила със способността да абсорбират 
и натрупват ценни вещества директно 
от околната среда — морската вода.

Защо има толкова много полезни 
вещества във водораслите?

СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕVERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ
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Невероятно полезни! Сканирайте и научете за всички уникални вещества 
от фукус и ламинария.
Материалите са достъпни на сайта VERTERA.UNIVERSITY само за партньори 
на Компанията, преминали през регистрация или предварителна авторизация.

Състав на полезните вещества в ламинария Състав на полезните вещества във фукус
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Данните за списъка на веществата, съдържащи се във водораслите, са базирани на 
лабораторни изследвания на продукти от серията PRO-MAX. Схемата визуално изобразява 
групи от сложни химични елементи, които включват повече от 140 полезни вещества. 
Съдържанието на веществата е посочено в абсолютни стойности (количество).

VERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ
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Външната красота е следствие от безупречното функцио-
ниране на организма. Ето защо обръщаме голямо внима-
ние на развитието на технологиите за „умни храни“, 
които ни позволяват да поддържаме активност и високо 
качество на живот за много години напред.

В основата на линията хранителни добавки от водорасли 
е съдържанието на клетката на ламинария, извлечено 
под формата на чиста цитоплазма. Благодарение на 
гелообразната форма на продуктите Vertera, организмът 
може да усвои над 95% от съдържащите се в нея витами-
ни, минерали, полезни вещества и нутриенти.

12 13

Гелове Vertera

Храненето с водорасли Vertera е 
Вашата нова стъпка към здравето 
и красотата!

СЪЗНАТЕЛЕН ПОДХОД КЪМ 
ЗДРАВОСЛОВНОТО 
ХРАНЕНИЕ

СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕVERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Клетките на ламинария съдържат най-богатия 
комплекс от незаменими за човека витамини, микро- 
и макроелементи. Патентованата технология ни 
позволява да ги извличаме непокътнати и с макси-
мална бионаличност!

С Vertera Gel Вашият организъм получава уникално 
съчетание от ценни вещества, сред които 18 витамина, 
8 макроелемента, 23 ултра- и микроелемента, 9 
незаменими аминокиселини и 17 полезни ненаситени 
мастни киселини, които се съдържат в ламинарията.

Противопоказания: индивидуална непоносимост към 
компонентите.

Произведен
по патентована
технология

Ефективна и безопасна 
хранителна добавка с полезни 
вещества от ламинария 
за ежедневно хранене

Vertera gel
ЖИВ ПРОДУКТ ЗА ЯРЪК ЖИВОТ

Поръчайте
продукта
още сега

1514

АРТ. 700

Съответствие
с принципите на
вегетарианството

Съответства
на принципите
на кашрут

Съответства
на принципите
на халал

ПОМОЩ ЗА 
ИМУНИТЕТА

ТОНУС И 
ЕНЕРГИЯ

ОСНОВНИ 
ВИТАМИНИ 
И МИНЕРАЛИ

ПОДДРЪЖКА
НА СТОМАШНО-
ЧРЕВНИЯ ТРАКТ

Сертифициран
в Русия и
Европейския съюз

По-вкусно
и здравословно
със смути!

����� �� ����� � ����������
� �������� � ����� (2-3 ������)

30 МИН 
ПРЕДИ ХРАНЕНЕ

20 g ГЕЛ
(1 С. ЛЪЖИЦА)

РАЗРЕДЕТЕ
ВЪВ ВОДА

КУРС НА ПРИЕМ
 21 ДНИ

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

��������� — 2 ��.
��������  — 1 ��.
������ — 1 ���	��
����� — 2 ��.
����� — 2-3 ����� (�� �������)
������ ����� ������ — 1 ��.
Vertera gel — 20 g 	� 1 ������ ����

�������� �� ������ �������, �������� 
�������� � ������� � ��	����� �� ������-
���� �� ��������� ���.

6x

СЪСТАВ

Вода, ламинария, помощни вещества.

СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕVERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

A B
c
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За укрепване 
на имунитета

Vertera Forte
АРТ. 771

СИЛАТА НА МОРЕТО И 
АНТИОКСИДАНТНА ЗАЩИТА 
ЗА СИЛЕН ИМУНИТЕТ

СЪСТАВ

Вода, ламинария, фукус, дихидрокверцетин.

Хранителна добавка 
на основата на гелове от 
ламинария и фукус, обогатени 
с дихидрокверцетин

Всички ползи 
на клетъчния гел 
от ламинария

ИМУННА
ПОДДРЪЖКА

ИЗТОЧНИК НА
ЙОД И ПОЛЕЗНИ
ВЕЩЕСТВА

ПОПЪЛВАНЕ
НА ДЕФИЦИТА 
НА ЕЛЕМЕНТИ

По-вкусно
и здравословно
със смути!

���� �� ����� (������) — 300 g
��� �� ��������� — 100 ml
�������� — 1 ��.
��� — 2 .������
 ��������� — 1 cm
����� — 1 ��.
���������� �� — 300 ml
Vertera Forte — 15 g 	� 1 ������ ����

�������� �� ������ �������, �������� 
�������� � ������� � ��	����� �� ��������-
�� �� ��������� ���.

��������� ����� � �����
� �������� (2-3 ������)

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Фукус.  Богат на фукоидан, който укрепва имунитета, 
както и на йод в биологично достъпна форма. Съдържа 
голямо количество аминокиселини – строителен 
материал на клетките и полиненаситени мастни 
киселини.

Ламинария. Съдържа най-богатия комплекс от 
витамини, минерали, микро- и макроелементи, 
незаменими аминокиселини и йод, който е необходим 
за щитовидната жлеза.

Дихидрокверцетин. Естествен антиоксидант с актив-
ност, превъзхождаща витамините В, С, бета-каротин и 
токоферол. В комбинация с ламинария и фукус дава 
мощен синергичен ефект.

A B
c

30 МИН 
ПРЕДИ ХРАНЕНЕ

15 g ГЕЛ
(3/4 С. ЛЪЖИЦА)

РАЗРЕДЕТЕ
ВЪВ ВОДА

КУРС НА ПРИЕМ
 21 ДНИ

СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕVERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

СИЛИ
И ЕНЕРГИЯ

Поръчайте
продукта
още сега

Съответствие
с принципите на
вегетарианството

Съответства
на принципите
на кашрут

Съответства
на принципите
на халал



Хранителна добавка от 
ламинария и фукус с йод 
и фукоидан, обогатена 
с растителни екстракти

СЪСТАВ

Вода, ламинария, фукус, дихидрокверцетин, плодов 
сок, зеле на прах, шипка, ехинацея, женско биле, 
елеутерокок, лайка, невен, тинтява, глог, стевия, храни-
телен аромат.

Vertera Forte дава не само ползи, но и ярък вкус на 
натурални плодове. Леко тръпчива вишна с наситен 
вкус, сочна зряла ябълка и ароматен касис — изберете 
Vertera Forte според вкуса си!

Vertera Forte

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

����� ������ — 2 ��.
������ — 1 ��.
����� — 100 g
��	��� — 50 g
���� ��������� / ������ — 100 g
������ ����� — 100 ml
����� — 2-3 �����
Vertera Forte  ������ ��� — 20 g 	� 1 ������ 

�������� �� ������ �������, �������� 
�������� � ������� � ��	����� �� ��������-
�� �� ��������� ���.


�	�����-��������
����� � ������ (2-3 ������)

ПОВЕЧЕ ВКУС. ЛЕСНО УСВОИМИ
КОМПОНЕНТИ ПРИ ЗАПАЗВАНЕ
НА ЕНЕРГИЙНАТА СТОЙНОСТ

АРТ. 772-774
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ЛЕСНО
УСВОИМ
ЙОД

ВКУС НА
НАТУРАЛНИ
ПЛОДОВЕ

ВИТАМИНИ, 
МИНЕРАЛИ, МИКРО- 
И МАКРОЕЛЕМЕНТИ

ПОВИШАВАНЕ
НА ТОНУСА
НА ОРГАНИЗМА

По-вкусно
и здравословно
със смути!

20 g ГЕЛ
(1 С. ЛЪЖИЦА)

РАЗРЕДЕТЕ
ВЪВ ВОДА

КУРС НА ПРИЕМ
 21 ДНИ

1 ПЪТ
НА ДЕН

СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕVERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

A B
c

Шипка — витамини и микроелементи.

Морски пектин — подпомага естествения процес на 
детоксикация на организма в зряла възраст. 

Ехинацея — за антистресова поддръжка.

Женско биле — може да спомогне за повишаване на 
естествената устойчивост на организма.

Бялото зеле — източник на незаменими аминокиселини.

Елеутерокок — за допълнителна поддръжка на есте-
ствения тонус на организма.

Лайка, невен и блатен петолистник — растителни 
екстракти с общоукрепващо действие.

Поръчайте
продукта
още сега

Съответствие
с принципите на
вегетарианството

Произведен
на основата
на морски водорасли

Съответства
на принципите
на халал

1х



АРТ. 785

По-вкусно
и здравословно
със смути!

СЪСТАВ

Вода, ламинария, фукус, ябълков сок, мед с перга, 
ябълка на прах, екстракти от прополис и стевия.

СИЛАТА НА ДВАТА ЕЛЕМЕНТА

Хранителна добавка на осно-
вата на ламинария и пчелни 
продукти

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

��� �� ��������� — 100 ml
�����  ������ — 60 g
 ��������� — 1 cm
������� — 1 �.������
���������� �� — 250 ml
��� �� ����� — 150 ml
����� — 100 g
��� — 2 .������
����� ������ — 100 g
����� — 2-3 �����
Forte with Honey — 20 g 	� 1 ������ ����

��������� ����� � ��������
� ������� (2-3 ������)
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ПОЛЕЗНИ ВЕЩЕСТВА
ОТ ЛАМИНАРИЯ
И ФУКУС

ДОБРО
ХРАНОСМИЛАНЕ

ЯРЪК ВКУС
НА НАТУРАЛЕН
МЕД

МАКСИМАЛНИ
ПОЛЗИ ОТ ПЧЕЛНИ
ПРОДУКТИ

Ползите от натуралния мед — витамини А, В2, В3, В5, В6, 
В9, С, Е, Н, К.

Прополис — укрепва имунната система и се бори 
с възпаленията.

Перга — 20 аминокиселини и редки минерали.

Мощен енергиен заряд и приятен вкус.

Общ укрепващ ефект.

22 полезни микроелемента.

Натурален мед и пчелни продукти

Forte with Honey е уникална комбинация от ползите от 
ламинария и фукус и лечебната сила на натуралния 
мед. Хранителната добавка подобрява качеството на 
живот, като стимулира умствената и физическата 
активност на всяка възраст.

Алгинатите и фукоидани-
те поддържат сърцето и 
кръвоносните съдове

Природен 
комплекс от 140+ 
полезни вещества

Поръчайте
продукта
още сега

Произведен
на основата
на морски водорасли

Съответства
на принципите
на халал

КУРС НА ПРИЕМ
 30 ДНИ

СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕVERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Противопоказания: индивидуална непоносимост 
към компонентите.

20 g ГЕЛ
(1 С. ЛЪЖИЦА)

РАЗРЕДЕТЕ
ВЪВ ВОДА

1 ПЪТ
НА ДЕН

1х

Forte WITH
HONEY



ПОЛЕЗЕН ЗА ВСИЧКИ 
НИВА НА НАТОВАРВА-
НЕ НА СТАВИТЕ

ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 
ВЪВ ВСЯКА 
ВЪЗРАСТ

ПОДДРЪЖКА 
ЗА ХРУЩЯЛИ, 
СТАВИ И ВРЪЗКИ

ЛЕСНО УСВОИМ 
ХОНДРОИТИН 
И ГЛЮКОЗАМИН

Вода, гел от ламинария Vertera, сокове от ябълка и касис, 
хондроитин сулфат, глюкозамин, екстракти от глог, 
шипка, стевия, бяло зеле на прах.

20 g от продукта 1 път на ден  преди хранене. 
Препоръчителен курс на прием — 30 дни. 

Преди употреба се консултирайте с Вашия лекар.

Хондроитин сулфат

Увеличава подвижността 
на ставите.
Укрепва хрущялите, 
сухожилията и връзките.

Глюкозамин

Насърчава регенерацията 
на хрущялите.
Облекчава възпалението 
и намалява болката.

СЪСТАВ
УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Хранителна добавка от лами-
нария, обогатена с компонен-
ти, които имат благоприятен 
ефект върху ставите

РАДОСТ ОТ ДВИЖЕНИЕТО

���������� �� — 250 ml
������ — 7 g
������ ���� — 2 ���� (������)
������ — 40 ��.
����� — 500 g
��� — 2 .������
������ ����� — 250 ml
Arthroplast — 20 g 	� 1 ������ ����

������� �������� ���� � �������� ��	��� 
����� ��� ���. ������ ����, ���, �������� � 
�������� � �������, ��	����� �� ���������� �� 
��������� ����. ���� ���� �������� �������� 
���� � �������� � �������� � ��	����� ������.

����� �� ���������
�� ������� (2-3 ������)
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Глогът. Подпомага функционирането на сърцето и 
сърдечно-съдовата система.

Бялото зеле. Източник на аминокиселини за растежа и 
възстановяването на костите и ставите.

Шипката. Витамин С помага за усвояването и производ-
ството на колаген-протеинът на съединителната тъкан.

Противопоказания: индивидуална непоносимост към 
компонентите.

Хранителната добавка Arthroplast съдържа вещества, 
които допринасят за нормалното функциониране на 
ставите и здравината на костната тъкан. Продуктът е 
богат на йод, необходим за щитовидната жлеза.

В състава на Arthroplast са

По-вкусно
и здравословно
със смути!

СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕVERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Поръчайте
продукта
още сега

Произведен
на основата
на морски водорасли

Съответства
на принципите
на халал

АРТ. 775

Arthroplast
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Биоактивни
комплекси
ЗА ТЕЗИ, КОИТО СЕ ОПИТВАТ
ДА СЕ СПРАВЯТ С ТЕМПОТО
НА СЪВРЕМЕННИЯ ЖИВОТ

25

Да се грижиш за себе си вече е 
лесно и удобно! Ергономичната 
опаковка и лесно усвоимата форма 
на продуктите на Vertera са 
специално за тези, които се 
нуждаят от поддръжка дори в 
средата на работния ден.

Функционалните продукти с уникална рецепта и 
комплексните програми за подмладяване, почи-
стване и защита ще Ви помогнат винаги да остане-
те пълни с енергия и сили. В основата им са резул-
татите от множество научни изследвания в област-
та на свойствата на естествените растителни 
компоненти.

УДОБНИ И ЛЕСНИ 
ЗА ПОЛЗВАНЕ

СИЛАТА НА 
ПРИРОДНИТЕ 
АНТИОКСИДАНТИ

ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД 
ЗА ПОДПОМАГАНЕ 
НА ЗДРАВЕТО

УНИКАЛНИ 
РЕЦЕПТИ

МАКСИМАЛНА 
УСВОИМОСТ НА 
ПОЛЕЗНИТЕ ВЕЩЕСТВА

НОРМАЛИЗИРАНЕ НА 
РАБОТАТА НА СИСТЕМИ-
ТЕ НА ОРГАНИЗМА

СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕVERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



АРТ. 888

DRR-Protection
ОМОЛОЖЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ

50+ растителни екстракта 
с активни свойства в една 
комплексна програма 
за поддържане на младостта 
и допълнителна подкрепа 
на здравето

7 фитомикса с уникална рецепта.

Елиминира дисбаланса на жизненоважни вещества. 

Всяка композиция осигурява допълнителна 
поддръжка за определена система на организма.

Рецепта, съобразена с физиологичните норми 
за консумация на витамини и минерали.

Комбинация от компоненти, които взаимно се допъл-
ват и подобряват действието си.

Съдържа естествени съставки.

СОСТАВ 

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Екстракти от плодове, кълнове, билки, листа от 
повече от 50 лечебни растения: калина, шипка, глог, 
коприва, касис, репей, живовляк, блатен петолист-
ник, теменуга, невен, резене, елеутерокок и др.

ФИТОКОМПЛЕКСИТЕ 
МОГАТ ДА БЪДАТ 
ЗАКУПЕНИ ОТДЕЛНО.

Повече подробности 
на сайта www.vertera.eu
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DRR-Protection. Изберете комплексна грижа 
за Вашия организъм!

Строг контрол на качеството
на суровините

Комплексен
ефект

РАЗРЕДЕТЕ
В 50 ML ВОДА

РАЗБЪРКАЙТЕ
ДОБРЕ

1 САШЕ
(5 ГРАМА)

Съответства
на принципите
на халал

Поръчайте
продукта
още сега

СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ



DRR-Protection
комплексна 
програма

Пример за употреба
на фито миксовете

Hemofood АРТ. 883E
Съдържа компоненти за допълнителна подкре-
па на кръвоносната система.

Gastrofood АРТ. 885E
Билков комплекс за подпомагане на метаболизма 
и естествения процес на детоксикация на организма.

Nephrofood АРТ. 887E
Съдържа съставки за допълнителна подкрепа 
на бъбречната функция

Respirafood АРТ. 884E
Фитокомплекс за допълнителна 
грижа за дихателната система.

Vita-minfood АРТ. 882E
Билков комплекс, съдържащ всички витамини и микроелементи, 
необходими за нормалното функциониране на организма.

2928

Hepafood АРТ. 886E
Специална рецепта за допълнителна 
защита на черния дроб.

Atherofood АРТ. 881E
Комплекс от билкови съставки за допълнителна 
грижа за хемопоетичната система.

СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕVERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Използването на 7 микса допринася за цялостна допълнителна поддръжка 
на основните физиологични функции и процеси, протичащи в организма.

Atherofood

Gastrofood

Hemofood

Respirafood

Nephrofood

Vita-minfood

Hepafood

1 СЕДМИЦА 2 СЕДМИЦА 3 СЕДМИЦА 4 СЕДМИЦА

Преди употреба се консултирайте с Вашия лекар.
Противопоказания: индивидуална непоносимост към компонентите.



АРТ. 318

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

1 ПИПЕТКА
(1 ML)

РАЗРЕДЕТЕ
ВЪВ ВОДА

ЗАЕДНО
С ХРАНАТА

Vertera Miracle

Продукт от хидролиза на месо от миди, 
екстракт от дървесина от даурска лиственица 
(арабиногалактан), магнезиев хидроксид 
(аквамин), хранителна добавка «Астаксантин» 
комплекс, екстракт от кореновата част на 
даурска лиственица (дихидрокверцетин), 
екстракт от прополис.

Тайната на максимална усвоимост и ефективност на 
Vertera Miracle е хелатната форма на продукта и уникал-
ната комбинация от компоненти в състава.

В състава на Vertera Miracle са

Астаксантинът — естествен антиоксидант, който се 
бори със свободните радикали.

Акваминът — растителен компонент от морски водо-
расли, съдържа 72 полезни микроелемента.

Арабиногалактанът — естествен имуностимулатор и 
пребиотик.

Дихидрокверцетинът — естествен антиоксидант от 
кората на даурска лиственица. Насърчава самопречи-
стването на клетките, бори се със свободните радикали.

Екстрактът от прополис — съдържа витамини и 
минерали, необходими за организма.

Специализиран комплекс от храни-
телни компоненти, необходими за 
организма, подпомагащ хармонич-
ното функциониране на всички 
негови системи

СЪСТАВ

ЕЛИКСИРЪТ
НА ЖИВОТА

��������	� �� ���
��������� �� ���� — �������� �����-
����, ������ ��� �������� ������������, 
������ ������ � 	���������� �����-3 
� �����-6 ����� �������.
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ДОБРО
НАСТРОЕНИЕ

ЯРКИ
ЕМОЦИИ

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИМУННА
ПОДДРЪЖКА

ЕНЕРГИЯ
И АКТИВНОСТ

��������� ����� � ���-���� ��������� ����� �� 
������� 	� ������	�� . ����������� �������� �� 
���� ��������� ���������� ����� �� ��� � 	����� � 
������ "�����" (�� ������� chele — "�����").

3 ПЪТИ
НА ДЕН

Съответства
на принципите
на халал

Поръчайте
продукта
още сега

СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕVERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

3х



ЗАЩИТА
НА КЛЕТКИТЕ ОТ 
ОКСИДАТИВЕН СТРЕС

ЗАБАВЯ ПРОЦЕСА 
НА СТАРЕЕНЕ 
НА КЛЕТКИТЕ

СПОСОБСТВА ЗА 
УКРЕПВАНЕ НА 
ИМУНИТЕТА

АКТИВИРА 
ЕНЕРГИЙНИЯ 
МЕТАБОЛИЗЪМ

Vertera 
Sеnsation

МАКСИМАЛНА СИЛА И
ЕНЕРГИЯ ПРЕЗ ВСЕКИ СЕЗОН

Уникален растителен 
комплекс за укрепване на 
защитните сили на организма

СЪСТАВ

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Екстракти: брезова кора, дървесина от 
даурска лиственица (арабиногалактан), 
кореновата част на даурска лиственица 
(дихидрокверцетин), водорасли хематоко-
кус плувиалис (лат. Haematococcus 
Pluvialis), ламинария, фукус, спирулина, 
екстракт от черен кимион.

Противопоказания: индивидуална 
непоносимост към компонентите.

8 естествени имунни активатори на Vertera 
Sensation

Ламинария — източник на йод и повече от 140 витами-
ни, минерали, микро- и макроелементи.

Фукус — богат на фукоидан с широк спектър от поло-
жителни ефекти върху организма.

Спирулина — съдържа 20 незаменими аминокиселини.

Екстракт от черен кимион — естествен енергетик 
и антиоксидант.

Бетулин — естествено противовъзпалително средство.

Дихидрокверцетин — естествен антиоксидант, който 
предпазва клетките от увреждане от свободните 
радикали.

Астаксантин — предотвратяване на последствията 
от лошите навици и лошата екология.

Арабиногалактан — естествен пребиотик и имуности-
мулант. Осигурява лесно и бързо усвояване на храни-
телните вещества.

Vertera Sensation е резултат от дългогодишни научни 
изследвания на комплексното въздействие на естестве-
ните растителни компоненти върху човешкия организъм.

3332

ЕДНА
ТАБЛЕТКА

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ
НА ЕДИН МЕСЕЦ

3 ПЪТИ
НА ДЕН

Поръчайте
продукта
още сега

Съответства
на принципите
на кашрут

Съответства
на принципите
на халал

АРТ. 316

СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕVERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

3х



AngioLive е цялостна програма за 
запазване на съдовото здраве, която 
включва хранителни добавки
и декоративна козметика.

Серията добавки AngioLive от ламина-
рия и фукус с екстракт от грозде е 
отличен начин за поддържане на 
резултатите след цикъл на прием на 
венотоници или между тях.

Кръвоносните съдове са „пътищата на 
живота“ на нашия организъм. В човеш-
кото тяло има около 100 000 километра 
такива „пътища“, без да броим 160 
милиарда мънички капиляри, които ги 
свързват.

Vertera представя нова гама от храни-
телни добавки и продукт за красота, 
които са създадени, за да поддържат 
допълнително тази гигантска, широка 
мрежа, която отговаря за  правилното 
функциониране на нашия организъм.

Серията хранителни добавки AngioLive 
съдържа съставки, които спомагат за 
увеличаване на съдържанието на витами-
ни и минерали в храната на съвременния 
човек.

Гроздето съдържа повече от 2000 веще-
ства и съединения, които могат допълни-
телно да поддържат нормалното функцио-
ниране на кръвоносната система на 
човешкото тяло. Включването им в диета-
та заедно с витамини и минерали от 
морски водорасли е възможност за 
формиране на комплексно положително 
въздействие върху целия организъм.
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AngioLive ЗДРАВЕ
ЗА ВАШИТЕ
СЪДОВЕ

������������ �� ��������� ����-
�� �� AngioLive ������� �������� 
�� ������ ������� � ������	��.

ИЗТОЧНИК НА 
КВЕРЦЕТИН И 
РЕСВЕРАТРОЛ

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
СЪДОВА 
ПОДДРЪЖКА

ИЗТОЧНИК 
НА ЙОД И 
ФУКОИДАНИ

КОМПЛЕКС ОТ 
ПОЛЕЗНИ ВЕЩЕСТВА 
ОТ ЛАМИНАРИЯ

СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕVERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



1 ПЪТ
НА ДЕН

1х

АРТ. 756

AngioLive
PRO-MAX

ПОЛЕЗНИ 
ВЕЩЕСТВА ОТ 
ЛАМИНАРИЯ

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ПОДДРЪЖКА НА 
ЧЕРНИЯ ДРОБ

ИЗТОЧНИК НА ЙОД, 
ФУКОИДАНИ 
И КВЕРЦЕТИН

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
СЪДОВА 
ПОДДРЪЖКА

В основата на линията AngioLive PRO-MAX са кверцетин, 
ресвератрол и фукоидани, използвани в медицината и 
фармацевтиката. Хармонията на съставките на AngioLive 
компенсира дефицита на основни вещества в организма, 
влияе положително върху качеството на кръвта и съдови-
те стени.

Хранителна добавка от кафяви 
морски водорасли ламинария 
и фукус с екстракт от грозде

намаляване на последствията от заседнал начин 
на живот, повишени натоварвания;

допълнителни грижи за сърдечно-съдовата система 
и черния дроб.

Комплекс от екстракти от грозде и листа от червено 
грозде. Източник на кверцетин и ресвератрол, поддър-
жащи здравето на съдовете.

Клетъчен гел от ламинария. Съдържа йод, както 
и комплекс от витамини и микроелементи.

СЪСТАВ

AngioLive PRO-MAX е незаменим за:

Вода, ламинария, фукус, сух екстракт (екстракт 
от гроздови листа, екстракт от вино), сух 
екстракт от гроздови листа (кверцетин 
от японска софора, гроздов кверцетин).

������ — 2 ��.
����� — 1 ��.
������ ����� — 300 ml
���� — 2 ��.
����� ��������� — 40 g
����� — 3-4 �����
AngioLive PRO-MAX — 10 g 	� 1 ������ ����

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

�������� �� ������ �������, �������� 
�������� � ������� � ��	����� �� ������-
���� �� ��������� ���.

Компоненти на AngioLive PRO-MAX

����� �� ��	��� � �����
� ���� � ����� ���������
� ������� ����� (2-3 ������)

ЗА ТЕЗИ, КОИТО
ЦЕНЯТ ЖИВОТА

3736

По-вкусно
и здравословно
със смути!

10 g ГЕЛ
(1/2 С. ЛЪЖИЦА)

РАЗРЕДЕТЕ
ВЪВ ВОДА

КУРС НА ПРИЕМ 
21 ДНИ

СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕVERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Поръчайте
продукта
още сега

Съответствие
с принципите на
вегетарианството

Произведен
на основата
на морски водорасли

Съответства
на принципите
на халал



1 ПЪТ
НА ДЕН

1х

ВКУС НА ЗРЕЛИ 
ПЛОДОВЕ (ЯБЪЛКА, 
ВИШНА, КАСИС)

Хранителни добавки AngioLive 
с вкус на берита и плодове — 
ябълка, касис и вишна

СЪСТАВ

Компоненти на AngioLive Food

Реконституиран сок от ябълка/вишна/касис, гелообразен 
продукт от ламинария, натриев алгинат, натурален 
аромат, екстракт от грозде, екстракт от листа на червено 
грозде, екстракт от стевия.

��� �� ��� — 200 ml
����� — 1 ��.
����� ��������� — 100 g
������ ���� — 2 ��.
AngioLive — 20 g 	� 1 ������ ����

�������� �� ������ �������, �������� 
�������� � ������� � ��	����� �� ������-
���� �� ��������� ���.

����� �� ���������
� ����� �	� ��� �� ����
� ��� (2-3 ������)

���������� �� �������� �� AngioLive ��������� 
������	��  ����	�� �������, �������� 	� �������-
����� ��������� �� ������	�� �� ��������� ����-
����� �� ������ � ������� ����.

AngioLive
Food ВКУС НА АКТИВЕН ЖИВОТ

СЪС ЗДРАВИ СЪДОВЕ!

Екстракти от грозде и листа от червено грозде. 
Източник на кверцетин и ресвератрол, поддържащи 
здравето на съдовете.

Клетъчен гел от ламинария. Съдържа йод, както 
и комплекс от витамини и микроелементи.

Преди употреба се консултирайте с Вашия лекар.

Противопоказания: индивидуална непоносимост към 
компонентите.

3938

ИЗТОЧНИК НА ЙОД, 
ФУКОИДАНИ 
И КВЕРЦЕТИН

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
СЪДОВА 
ПОДДРЪЖКА

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

АРТ. 751-753

ПОЛЕЗНИ 
ВЕЩЕСТВА ОТ 
ЛАМИНАРИЯ

По-вкусно
и здравословно
със смути!

20 g ГЕЛ
(1 С. ЛЪЖИЦА)

РАЗБЪРКАЙТЕ
ДОБРЕ

СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕVERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Поръчайте
продукта
още сега

Съответствие
с принципите на
вегетарианството

Произведен
на основата
на морски водорасли

Съответства
на принципите
на халал

РАЗРЕДЕТЕ
ВЪВ ВОДА



КРАСИВА КОЖА НА ВАШИТЕ КРАКА

AL Mask АРТ. 754, 755

4140

ПОДХРАНВА С 
ПОЛЕЗНИ ВЕЩЕСТВА, 
ОВЛАЖНЯВА

САМО 
НАТУРАЛНИ 
КОМПОНЕНТИ

ОБЛЕКЧАВА 
НАПРЕЖЕНИЕТО И 
УМОРАТА В КРАКАТА

ПОМАГА ДА ЗАБРАВИ-
ТЕ ЗА ДИСКОМФОРТА 
ЗА ДЪЛГО ВРЕМЕ

Козметична маска с ламинария, 
фукус и екстракт от грозде за 
овлажняване и подхранване 
на кожата на краката

тежест и умора в краката;

спортни дейности;

повишени натоварвания на краката;

заседнал начин на живот;

пътуване със самолет, пътешствия с влак, 
кола за повече от 4 часа.

AngioLive Mask помага за поддържане на естествената 
красота и тонус на краката по време на ежедневни 
натоварвания.

СЪСТАВ

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Използвайте AngioLive Mask за:

Гелообразен продукт от ламинария, растителен 
глицерин, воден екстракт от ламинария, воден 
екстракт от фукус, колаген хидролизат (морски), 
сух екстракт от грозде, екстракт от листа на 
червено грозде, хиалуронова киселина.

������������ �� AngioLive Mask ������� 	� ����-
������� �� ��������� �� �������. �������� �� 
������ 	� ������ � ������!

Напълно 
натурален 
продукт

�������� ������������� �������� � 
����	�� ����������  ����� ������ �� 
���	� 	� ������.

��������� �� �����

Нанесете върху почистената кожа на краката 
с леки масажиращи движения. Отмийте 
маската с топла вода след 20-30 минути.

Нанасяйте върху кожата на краката 1 път на 
ден вечер или преди лягане. Процедурата 
може да се повтори при необходимост.

За външна 
употреба

СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕVERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Поръчайте
продукта
още сега

Съответствие
с принципите на
вегетарианството

Съответства
на принципите
на халал

Съответства
на принципите
на кашрут



Vertera непрекъснато подобрява качеството на 
продуктите и се стреми към тяхната максимална 
ефективност. Технологията за извличане на 
ценни вещества от клетката на ламинария без 
разграждане на нейната обвивка е разрабо-
тена и патентована от компанията през 
2005 г. Получената с нейна помощ цито-
плазма на морските водорасли става 
основата на Vertera gel, който и днес е 
лидер в продажбите.

Натрупаният опит и резултатите от много 
изследвания изведоха тази технология на 
съвсем ново ниво.

През 2019 г. е разработена и патентована 
уникална технология, която няма аналози. С 
нейна помощ разграждаме клетъчната стена на 
морските водорасли, получавайки максимума от ценни 
вещества не само от самата клетка, но и от нейната 
обвивка. Продуктите, произведени по тази технология, 
са включени в линията PRO-MAX и SMART.

Благодарение на тази технология можем 
да получим хранителен продукт с 
възможно най-висока концентрация на 
полезни вещества от кафяви морски 
водорасли под формата на лесно усвоим 
хидрогел.

Той е в основата на нашите PRO-MAX 
и SMART продукти.

42 43

Ензими

Здрава
клетъчна
мембрана

Полезни
вещества

PRO-MAX

� ��	���� �� ���������� �������, ������ 
����� ��	���, ����� ��	������� ���������� 
���� �� ����������. ������������� �� �������-
��� ���������� 	� ��������� �� ��������� � ���� 
��������� ��������� �������� �� ����� ����	�� 
�������, ����� ���	�� � ����� ��.

ЕВОЛЮЦИЯТА НА БИОТЕХНОЛОГИИТЕ

PRO-MAX
Максимална концентрация 
на полезни вещества

Максимална 
усвоимост

Максимален резултат, който 
виждате и усещате

Фрагменти
от разградената
обвивка 140+ ПОЛЕЗНИ

ВЕЩЕСТВА
ОТ МОРСКИ
ВОДОРАСЛИ

����������� ��������, ��������, ����	���-
����, �����-  � �������������, ����������-
��. ���������� � ������ �� ����	��, ���� 
������ ����� — ��	����� �� ��	��������-
�� �� �������� ������	�� ������� �� �����-
�� ��������.

Приложение

Професионална 
патентована технология

Професионални 
хранителни добавки

Професионален подход към допъл-
нително укрепване на здравето

СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕVERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



РАЗБЪРКАЙТЕ
ДОБРЕ

4544

ЗА ПЪРВОКЛАСНО
КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

АРТ. 726PRO-MAX
Laminaria

ЗДРАВЕ НА 
ЩИТОВИДНАТА 
ЖЛЕЗА

НОРМАЛЕН 
МЕТАБОЛИЗЪМ

ВИСОКО СЪДЪРЖА-
НИЕ НА ПОЛЕЗНИ 
ВЕЩЕСТВА

ПОПЪЛВАНЕ 
НА ЙОДНИЯ 
ДЕФИЦИТ

Силен имунитет.

Клетъчно хранене.

Прилив на сили и енергия.

Отслабване и подмладяване.

СЪСТАВ

PRO-MAX Laminaria

Вода, ламинария (лат. Laminaria).

������������ �� ��������� ��� � PRO-MAX Laminaria 
���� �� ������� �� 10 000 ���������� �� 100 ����� 
�������. � �����������, � ������������� ��� � 
����	�� 	� ����������� ���	�. �� ����������� ��� 
� ��-��	�����, ��� ���� � ������ �� ������	�� 
�������������� �� ������� ��.

PRO-MAX Laminaria е зареждане с йод и полезни веще-
ства за целия ден. Дава неизчерпаема енергия, сила 
и жизненост!

Ламинарията съдържа витамини, минерали, аминокисе-
лини и други микро- и макроелементи, които осигуряват 
допълнителна поддръжка на организма.

Противопоказания: индивидуална непоносимост към 
компонентите.

Преди употреба се консултирайте с Вашия лекар.

По-вкусно
и здравословно
със смути!

����� �� ���������� � ������
� ������� ����� (2-3 ������)

��������� — 1 ��.
������� — 1 ��.
������ — 3 �����
������ — 1 ���	��
������ ����� — 1 ����
PRO-MAX Laminaria — 5 g 	� 1 ������ ����

�������� �� ������ �������, �������� 
�������� � ������� � ��	����� �� ������-
���� �� ��������� ���.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Хранителна добавка от лами-
нария за сутрешен прием

СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕVERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Поръчайте
продукта
още сега

Съответствие
с принципите на
вегетарианството

Съответства
на принципите
на халал

Съответства
на принципите
на кашрут

A B
C

РАЗРЕДЕТЕ
ВЪВ ВОДА

5 g ГЕЛ
(1/4 С. ЛЪЖИЦА)

1 ПЪТ
НА ДЕН

1х



ЗА ПЪРВОКЛАСНО
КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

ПОДПОМАГА 
РЕГЕНЕРАЦИЯТА 
НА КЛЕТКИТЕ

ПОВИШАВАНЕ 
НА ИМУНИТЕТА

СЪДЪРЖА 
ФУКОИДАН

ПОДДЪРЖА 
СЪРЦЕТО 
И СЪДОВЕТЕ

PRO-MAX Fucus съдържа 10 пъти повече лесно усвоим 
йод и полезни хранителни вещества от кафява морски 
водорасли от оригиналния Vertera gel.

Противопоказания: индивидуална непоносимост към 
компонентите.

Преди употреба се консултирайте с Вашия лекар.

Намалява захарта и холестерола.

Стимулира чревната перисталтика.

Стимулира регенерацията и обновяването на клетките.

Активира работата на мозъка и паметта.

СЪСТАВ

Фукоиданът, който се съдържа в PRO-MAX Fucus

Вода, фукус (лат. Fucus vesiculosus).

���������� ���� � �	������ �� ��������, ���-
����� ���������� ���������  ����� ������ �� 
������������ ������ ����� ������	��.

4746

АРТ. 725PRO-MAX
Fucus

По-вкусно
и здравословно
със смути!

����� �� �������� � ����� � �����
� ���������� ��� (2-3 ������)

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

������ ����� — 160 g
����� ������ — 200 g
���������� �� — 300 ml
�����  ������ — 50 g
����� — 100 g (1 ��.)
������� / ���� �� ������� — 100 g
PRO-MAX Fucus — 5 g 	� 1 ������ ����

�������� �� ������ �������, �������� 
�������� � ������� � ��	����� �� ������-
���� �� ��������� ���.

Хранителна добавка от фукус 
за вечерен прием

СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕVERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Благодарение на богатия комплекс от витамини и 
минерали, морските водорасли фукус оказват широк 
спектър от положителни ефекти върху организма.

Поръчайте
продукта
още сега

Съответствие
с принципите на
вегетарианството

Съответства
на принципите
на халал

Съответства
на принципите
на кашрут

РАЗБЪРКАЙТЕ
ДОБРЕ

РАЗРЕДЕТЕ
ВЪВ ВОДА

5 g ГЕЛ
(1/4 С. ЛЪЖИЦА)

1 ПЪТ
НА ДЕН

1х



Сохранение молодости и естественной красоты
АРТ. 760-763

5 БР. — AРT. 1112
16 БР. — AРT. 1115

Вкус и ползи
в удобна
опаковка!

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ПОДДРЪЖКА ЗА БАЛАН-
СИРАНО ХРАНЕНЕ

ВСИЧКИ ПОЛЗИ 
НА ЛАМИНАРИЯ 
И ФУКУС

ПОВИШАВАНЕ 
НА ИМУНИТЕТА

Хранителна добавка на основата 
на хидролизати от ламинария и 
фукус за укрепване на имунната 
система, антиоксидантна защита 
и подхранване на организма 
с полезни вещества

Женско биле. Активира клетъчния имунитет.

Ехинацея. Способна да стимулира имунитета срещу вируси.

Дихидрокверцетин. Неутрализира свободните радикали.

Астаксантин. Естествен антиоксидант-имуномодулатор.

Фукоидан. Активира производството на левкоцити.

СОСТАВ 

Като част от Smart Start — комплекс от 5 есте-
ствени имунокоректора са

Плодово пюре, хидролизат от кафяви морски 
водорасли (вода, ламинария, фукус), плодов 
сок, екстракт от женско биле, екстракт от 
ехинацея, астаксантин, дихидрокверцетин.

Smart Start ������� ���	��� �� ��� ���������� 
�������: PRO-MAX Laminaria, PRO-MAX Fucus � 
��������� ��������� ������� Vertera Sensation.

Ергономична 
опаковка

Максимално 
усвояване на 
полезните вещества

4948

УМЕН ПОДХОД КЪМ ЗДРАВОСЛОВЕН
НАЧИН НА ЖИВОТ

Smart Start

Препоръчителната консумация — 5 г 
от продукта на ден.

Противопоказания: индивидуална непоно-
симост към компонентите.

Преди употреба се консултирайте с Вашия 
лекар.

Само ламинария и плодов сок! Удобно е да вземете 
напитката със себе си навсякъде: на работа, на фитнес, 
на разходка. Опитайте всички вкусове Smart Cocktail — 
за големи идеи и компания от приятели!

УНИКАЛНА 
РЕЦЕПТА 
БЕЗ ЗАХАР

VERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Поръчайте
продукта
още сега

Съответствие
с принципите на
вегетарианството

Съответства
на принципите
на халал

Съответства
на принципите
на кашрут



Храната от водорасли, богата на 
витамини, минерали и органичен 
йод, трябва постоянно да при-
съства в диетата на Вашето дете, 
тъй като още от детството е не-
обходима допълнителна под- 
дръжка на здравето!

Комплексът от полезни вещества от ламина-
рия, в който има повече от 140 елемента, 
необходими за растящия организъм, допри-
нася за умственото и физическото развитие 
на детето, дава му сили и енергия и поддър-
жа имунитета. За да предадем всички ползи 
от морските водорасли на растящия орга-
низъм, създадохме иновативна детска храна 
на основата на лесно усвоим хидролизат 
от ламинария.

SMART KID® в диетата на децата е 100% 
естествен източник на над 140 витами-
ни, минерали, аминокиселини, полез-
ни полизахариди, омега-3 и омега-6 
киселини и органичен йод. Детската 
храна SMART KID® е това, от което 
децата се нуждаят всеки ден.

Погрижете се допълнително за под- 
дръжката на здравето на Вашето дете, 
защото то се залага от най-ранна 
възраст!

SMART KID® — за съзнателни и грижов-
ни родители!

Smart Kid
ПРОДУКТИ VERTERA ЗА ДЕЦА

5150

ОСНОВАТА — 
НАТУРАЛНО 
ПЛОДОВО ПЮРЕ

ВСИЧКИ ПОЛЗИ 
НА МОРСКИТЕ 
ВОДОРАСЛИ

КОМПЕНСИРА 
НЕДОСТИГА 
НА ЙОД

ПАТЕНТОВАНА 
ТЕХНОЛОГИЯ

УДОБНА 
ОПАКОВКА

Уникално хранене

Поръчайте
продукта
още сега

VERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ



ВСИЧКИ ПОЛЗИ
НА ЛАМИНАРИЯ
ЗА ДЕЦАТА!

5352

Вкус и ползи
в удобна
опаковка!

ОСНОВАТА — 
НАТУРАЛНО 
ПЛОДОВО ПЮРЕ

ВКУСНО БЕЗ 
ДОБАВЕНА 
ЗАХАР

140+ ПОЛЕЗНИ 
ВЕЩЕСТВА НА 
ЛАМИНАРИЯ

КОМПЕНСИРА 
НЕДОСТИГА 
НА ЙОД

Микро- и макро елементи Fe, I, Cu, Mg, Zn, P – 
за интелект.

Витамини от групи B, C, E, D, PP, K, E – за 
растеж и развитие.

Полезни омега-3, 5, 6, 7, 9, 11 мастни киселини.

8 незаменими аминокиселини.

Фукоидан за имунитет.

Фибри за добро храносмилане.

Ползи, потвърдени от научни изследвания!

Най-добрият начин да се погрижите 
за детето си!

Комбинацията от вкусно 
плодово пюре и супер 
здравословен продукт 
от водорасли!

Съвместима с всяка програма за хранене 
за деца от 3 годишна възраст.

Съдържа лесно усвоим хидролизат от лами-
нария, богат на полезни вещества.

Произведена на основата на натурално 
плодово пюре.

СОСТАВ 

Плодово пюре, хидролизат от ламинария.

Детската храна SMART KID® е специално разработена, за 
да предотвратява грижливо йодния дефицит, да укрепва 
имунитета и да развива когнитивните способности на 
детето. Препоръчва се като допълнителен източник на 
витамини, микро- и макроелементи, полиненаситени 
мастни киселини и аминокиселини, съдържащи 
се в ламинарията.

 ������ ����� SMART KID® � �������� �� �������-
��� �	����������� ������ 	� �������, ����������-
��� � ��	������ �� ������� (��. �����).

Профилактика на 
дефицитни състоя-
ния при децата

Препоръчва се за 
деца на възраст 
над 3 години

A B
C

Продуктът е преминал доброволно сертифи-
циране и лабораторни тестове в Австрия.

Препоръчителна употреба — 1 пакетче на ден.

VERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Поръчайте
продукта
още сега

Съответствие
с принципите на
вегетарианството

Съответства
на принципите
на халал

Съответства
на принципите
на кашрут

Smart Kid
АРТ.  1159, 1166, 1167, 1168,
1169, 1170, 1171, 513, 514, 515



Козметичната линия Vertera 
е цялостна грижа за кожата 
на ниво луксозен спа център.

Основното предимство на козметиката с 
водорасли Vertera пред останалите продук-
ти на пазара са геловете от ламинария 
и фукус, използвани като основа.

Колаген хидрат от Vertera е подходящ за 
всички възрасти, не предизвиква алергии 
и е произведен по иновативна технология.

Професионална 
козметика

5554

ЗАПАЗВАНЕ НА МЛАДОСТТА
И ЕСТЕСТВЕНАТА КРАСОТА

100% 
НАТУРАЛНИ 
КОМПОНЕНТИ

МАКСИМАЛНО 
УСВОЯВАНЕ НА 
ПОЛЕЗНИ ВЕЩЕСТВА

ГЕЛОВЕ ОТ 
ЛАМИНАРИЯ 
И ФУКУС

ЛУКСОЗНА 
ГРИЖА ЗА 
КОЖАТА

Ламинария е шампион по съдържание 
на йод. Поради това се счита за най- 
ефективната съставка за процедури 
за отслабване.

Фукусът съдържа 45-70% полизахариди, 
които имат широк спектър от положи-
телни ефекти върху кожата.

��	��������� ������ �� ������� 
�������� ������� � �	����� � ����� 
������ � ���������� 	� ������. 
���-���� � �	���	��� 	� ���������� 
�� ������, ������, ������������.

VERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ



АРТ. 580

ГЛАДКА, СТЕГНАТА КОЖА
БЕЗ ПРОБЛЕМИ

Hydrate
collagen

Vertera HC* е лесно усвоим протеин, намиращ се в есте-
ственото си състояние под формата на колагенов хидрат 
и запазващ естествената си структура в жива клетка.

Колаген хидрат от Vertera е подходящ за всички възрасти, 
не предизвиква алергии и е произведен по иновативна 
технология.

Кремовете, маските за лице, тяло и коса стават още 
по-ефективни с Vertera HC!

Иновативната технология, разработена от компанията, 
не нарушава природната структура на колагена, като 
същевременно запазва естествените му ползи.

Овлажнява, поддържа еластич- 
ността и здравината и подобрява цвета.

Подпомага борбата с бръчки, белези, стрии.

Грижи след депилация или солариум.

Предпазва от UV лъчи, обновява и подмла-
дява.

Премахва дразненето, възстановява тонуса.

Подобрява текстурата.

Запечатва нацепените краища.

Подхранва, заздравява, придава блясък и обем.

Възстановява след боядисване.

Активира производството на кератин.

Подхранва фоликулите.

Нативен колаген
с високо молекулно тегло

Колаген хидрат, дестилирана вода, сребърен 
цитрат.

СОСТАВ 

Толкова
естествен, че
можете да го ядете!

Перфектна кожа

Красива коса

Забавя процеса на стареене 
на кожата.

Увеличава подвижността 
на ставите.

Младост и красота

ПОДДЪРЖА
ВОДНИЯ БАЛАНС

ОСИГУРЯВА СИЛНО 
ИЗРАЗЕНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

100% НАТУРАЛЕН
И ХИПОАЛЕРГЕНЕН

АНТИОКСИДАНТНА
ЗАЩИТА

56 57

�� ������� �� ������������ ����������� � 
��������� ���������� �������, Vertera HC 
������� ������ �� ���������� ��������� �� 
���
�� �������. 	� ����� ���� ������ �� 
���������� �� ���� ������ � �������� ������� 
�� �������� �������.

*Не загрявайте над 27°C.

VERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Поръчайте
продукта
още сега

Съответства
на принципите
на халал

Съответства
на принципите
на кашрут



КОМПЛЕКСНА 
ГРИЖА

ХЛОРОФИЛ-
ЛИПИДЕН 
КОМПЛЕКС

ПОЧИСТВА И 
ОБНОВЯВА КОЖАТА 
НА ЛИЦЕТО

ПРИРОДНИ 
КОМПОНЕНТИ

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

ДЕЛИКАТНА ГРИЖА
ЗА ЛИЦЕТО

Seaweed
biomask
for face

Козметичен продукт за красота 
и блясък на кожата на лицето

Нанесете върху чиста кожа на лицето.

След 15-20 минути измийте с хладка вода 
без сапун или други почистващи препарати.

Фитомаската от водорасли може да се 
прилага няколко пъти седмично.

����� �� ����������� 	���� �� ����-
����� �� ������ � ������� ������� ��� 
�	���	������ �� ������.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Гел от морски кафяви водорасли, дихидрокверцетин, 
натриев алгинат, растителен глицерин, водни екстрак-
ти от алое, червен кантарион, златен корен, хлоро-
фил-липиден комплекс от морски водорасли ламина-
рия, парфюмна композиция.

Козметичен продукт за красота и блясък на 
кожата на лицето

Водни екстракти от алое, червен кантарион, 
златен корен — възстановяват тонуса 
на кожата.

Дихидрокверцетин — бори се със свободните 
радикали.

Гел от ламинария — източник на полезни 
съединения в лесно усвоима форма.

СЪСТАВ

АРТ. 505

ФИТОМАСКА ОТ 
ВОДОРАСЛИ ЗА 

ВАШАТА 
ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ

58 59

Комбинацията от морски и растителни 
съставки е ключът към красотата на Вашата 
кожа.

VERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ СИЛАТА НА ПРИРОДАТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Поръчайте
продукта
още сега

Съответствие
с принципите на
вегетарианството

Съответства
на принципите
на халал

Съответства
на принципите
на кашрут



ЕСТЕСТВЕНИ 
КОМПОНЕНТИ

НАМАЛЯВАНЕ 
НА ОБЕМИТЕ 
НА ТЯЛОТО

ПОВИШАВАНЕ 
НА ТОНУСА 
НА КОЖАТА

ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ЛИМФООБРАЩЕ-
НИЕТО

УНИКАЛНА РЕЦЕПТА 
ЗА КОМПЛЕКСЕН 

ЕФЕКТ

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

ПРОФЕСИОНАЛНИ
СПА ПРОЦЕДУРИ
ВЪВ ВАШИЯ ДОМ

Thalasso
spa gel

Гел от морски кафяви водорасли (вода, 
ламинария, фукус), воден екстракт от алое, 
екстракт от прополис, производни на 
хлорофил и мед.

Нанесете продукта върху предварително 
почистена кожа и я покрийте с фолио за 30 
минути.

Измийте остатъка от гела с топла вода и нанесе-
те подхранващо масло (от водорасли) или крем.

Препоръчва се да се използва веднъж или два 
пъти седмично.

Thalasso spa гелът е на основата на морски водорасли. 
Ефектът на козметичния продукт се подсилва 
от екстрактите от прополис и алое.

Гелът за обвиване от фитоводорасли съдържа богат 
витаминно-минерален комплекс от ламинария и 
фукус, както и медни производни на хлорофила за 
цялостна грижа за тялото у дома.

Обвиване с водорасли от най-висок клас

Благоприятно влияние върху състоянието на кожата.

Пречиства кожата, като ѝ придава свеж и здрав вид.

Подхранва кожата с полезни вещества съдържащи 
се в състава на ламинария.

Цялостна грижа благодарение на комбинацията 
от алое и прополис.

СЪСТАВ

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Фитогел от водорасли 
за процедури за 
обвиване на тялото

АРТ. 527
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Поръчайте
продукта
още сега

Съответствие
с принципите на
вегетарианството

Съответства
на принципите
на халал

Съответства
на принципите
на кашрут



Максималният ефект е след вана или душ.

ИДЕАЛЕН 
СЛЕД ВАНА 
ИЛИ ДУШ

ВСИЧКИ ПРЕДИМ-
СТВА НА ЛАМИНА-
РИЯ И ФУКУС

СИЛАТА НА 
РАСТИТЕЛНИТЕ 
МАСЛА

ДЪЛБОКО 
ХРАНЕНЕ 
И ТОНУС

6362

МАСЛО ЗА ТЯЛО
ОТ ВОДОРАСЛИ

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

ПРОИЗВЕДЕНО НА ОСНОВАТА
НА МОРСКИ ВОДОРАСЛИ

Body oil 
За хидратиране, подхранване 
и възстановяване на кожата

Част от Body oil са: комплекс от масла от маслина, морски 
зърнастец, шипка, тиквени семки и ленено семе, обогате-
ни с антиоксиданта дихидрокверцетин. Използвайте като 
финална терапия след маски за тяло.

Нанесете маслото върху проблемните зони 
на кожата с леки масажни движения. Оставе-
те за 10-15 минути.

Попийте остатъците с хартиена салфетка, ако 
е необходимо, измийте с топла вода.

��������! ����� �� �	���	���� ������, 
� ���������� �� ��������� ��� 
	� ������������ �� ������.

Натурални съставки с деликатен козметичен 
ефект върху кожата за по-добро качество 
на масажа.

СЪСТАВ

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Масло от водорасли (ламинария, фукус), масла: масли-
ни, тиквени семки (тиквеол), ленено семе, морски 
зърнастец, шипка, кайсиеви ядки, бадеми, пшеничен 
зародиш, хлорофил-липиден комплекс от морски 
водорасли ламинария, маслени екстракти от черен 
оман и лютива тлъстига, дихидрокверцетин.

Повишава еластичността на кожата.

Съдържа лесно усвоими полезни вещества от морски 
водорасли.

Естествен източник на много полезни вещества.

АРТ. 504
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Поръчайте
продукта
още сега

Произведен
на основата
на морски водорасли

Съответства
на принципите
на халал

Съответства
на принципите
на кашрут
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Помага за намаляване на болката 

Цялостна допълнителна поддръжка за ставите и връзките

Помага за понасяне на големи натоварвания

Respirafood
Forte with honey
Forte Original 
AngioLive (касис)
Vertera Sensation
Smart Start (4 вкуса)

стр. 28
стр. 20
стр. 16
стр. 38
стр. 32
стр. 48

Vita-minfood
Hemofood
Arthroplast
Vertera Gel 
PRO-MAX Laminaria
Smart Start (4 вкуса)

стр. 28
стр. 28
стр. 22
стр. 14
стр. 44
стр. 48

Atherofood
Al Mask 250 / 580 ml
AngioLIVE PRO-MAX
AngioLIVE (касис)
AngioLIVE (вишна)
AngioLIVE (ябълка)

стр. 28
стр. 40
стр. 36
стр. 38
стр. 38
стр. 38

DRR-Protection
DRR-Protection 
Thalasso spa gel
Al Mask 250 / 580 ml
PRO-MAX fucus
Smart Start (4 вкуса) 

стр. 26
стр. 26
стр. 64
стр. 40
стр. 46
стр. 48

Collagen HC
Vertera Miracle
AngioLIVE PRO-MAX
Seaweed biomask for face
VERTERA Sensation
Smart Start (4 вкуса) 

стр. 56
стр. 30
стр. 36
стр. 58
стр. 32
стр. 48

За допълнителна имунна 
поддръжка

За допълнителна поддръжка 
на ставите

Запазване на резултати след прием на венотоници

Допълнителна поддръжка за функциите на черния дроб

Вещества, които допринасят за допълнителното 
укрепване на кръвоносните съдове и капилярите

За допълнителна съдова поддръжка

Може да се използва като част от wellness програми

Подпомага нормализирането на метаболизма

Помага за възстановяване на тонуса

За стройна фигура

 100% натурална козметика

 SPA салон във Вашия дом

Лесно усвояване и забележим ефект

За естествена красота

VERTERA — ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Помага за укрепване на защитните сили на организма

Комплекс от вещества с благоприятен ефект

Полезно за подобряване на общото благосъстояние
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