
Vertera Forte Gel
усилена формула за максимални резултати



    

 

 

 

 

Причината - реалната полза от гела е 
доказана с 6 клинически апробации.

Комплекс витамини
А, Е, С и РР

Под дръжка на нервната система
витамини от група B

Нормална работа на щитовидната жлеза
лесно усвояем йод

Профилактика на сърдечно-съдовите
заболявания

полиненаситени мастни киселини
«Омега-3»

Повече от 300 000 човека
вече избраха VERTERA GEL.

В естествен вид - 
усвояемост на полезните 
вещества - от 8 до 15%.

Гелът от ламинария  позволява да 
се усвоят 90% от аминокиселините 
и микроелементите в нейният 
състав.



Детоксикация
Снижение на холестерина 
Нормализация на обменните процеси.

 
Мощен биофлавоноид
Неутрализира и извежда токсините  
Отнема окислителния стрес от клетките

Vertera 
Forte Gel

Ползата от ламинарията, усилена с комплекс
ФУКУС + ДИХИДРОКВАРЦЕТИН

 
Съхранявайки уникалните свойства на 
флагманския продукт Vertera, ние увеличихме 
неговата ефективност.



Витамини група
А, B, D, C, E, PP

Алгинова киселина 
и нейните соли

Високо съдържание на фукоидан –
14% от сухата маса

Комплекс витамини и минерали, 
нямащ аналог в растенията на сушата

 

Защо фукус?
Уникалният състав от кафяви водорасли 
му придава противовъзпалителни, 
антивирусни, антитуморни и 
антиоксидантни свойства.



Регулира  
въглеводородният 
обмен и  инсулинорези- 
стентността

Фукоидан
Уникален полизахарид в състава на фукуса,
способен да измени свойствата на повърхността на клетката.
Неговото високо съдържание позволява да се увеличи 
съпротивляемостта на организма спрямо тежки заболявания:
диабет, катаракта, инфаркт, инсулт, онкология

Снабява с всички 
необходими 
витамини и 
микроелементи

Защитава 
сърдечният 
мускул

Укрепва стените 
на мозъчните 
съдове

Има
антитуморни
свойства



Естествен имуномодулатор .

Снема възпаленията в стените на 

съдовете.

Снижава нивото на холестерина.

Снижава риска от развитие на

сърдечно-съдови заболявания. 

Нормализира на обмена на веществата. 

Детоксикация.

Защо
дихидрокверцетин?
Биофлавоноид с уникална молекулярна структура, в големи 
количества съдържащ се в дървесината на даурска лиственица. 
В съчетание, свойствата на ламинарията и фукуса дават
мощен синергетичен ефект.

 
 

 

Ефективността от 
приложението на 
дихидрокверцетинае 
потвърдена от
НИИ по Фармакология 
и РАМН.



Официално
сертифицирано качество
Производството съответства на стандартите ISO: 22000 -
гаранция за безопасност и качество на хранителната продукция.



Ламинария  +  фукус   +  дихидрокверцетин

Доброто здраве е толкова лесно -
само 40 грама Vertera Forte Gel 2 пъти на ден!

Vertera 
Forte Gel
Усилена формула за 
максимални резултати!

Превод: VER-TERA.ORG




