
Vertera
Sensation
КОМПЛЕКС УНИКАЛНИ РАСТИТЕЛНИ
И МОРСКИ КОМПОНЕНТИ ЗА ЕЖЕДНЕВНО 
ХРАНЕНЕ И ОЧИСТВАНЕ НА ОРГАНИЗМА

ЕКОПРОДУКЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ, МЛАДОСТ И КРАСОТА

1
ЗА ВСИЧКИ, КОИТО ИСКАТ ЕЖЕДНЕВНО ДА 
ОЧИСТВАТ И УКРЕПВАТ ОРГАНИЗМА СИ.

2
ЗА ВСИЧКИ, КОИТО МЕЧТАЯТ ДА ПРОДЪЛЖАТ
МЛАДОСТТА, ДА ОСТАНАТ БОДРИ И АКТИВНИ.

3
ЗА ВСИЧКИ, КОИТО ИСКАТ ДА СЪХРАНЯТ 
КРАСОТАТА НА ЛИЦЕТО И ТЯЛОТО.



Формулата
Ver tera Sensation

 

VERTERA SENSATION LIGHT

Light-формула

За тези, които искат да се запознаят със
сензационен продукт и оценят неговите
основни преимущества.

60 таблетки в опаковка

VERTERA SENSATION

Усилена с астаксантин формула

За тези, които предпочитат да живеят на 
пика на активността и са готови да се 
насладят на максималните възможности на
продукта.

90 таблетки в опаковка



Астаксантин
НАЙ-МОЩНИЯТ АНТИОКСИДАНТ

Предотвратява гибелта на клетките, защитава от въздействието на 
неблагоприятните фактори — пушене, UV-излъчване, неправилно 
хранене, алкогохол, лоша екология.

 

 

 

Укрепва

Нормализира налягането, снижава 
нивото на холестерина, повишава 
съпротивляемостта към простуда,
вирусни и бактериални инфекции.

Защитава от онкология

Препятства образуването на ракови 
клетки, злокачествени тумори, 
онкологични заболявания.

 

 

Стимулира мозъчната дейност

Препятства развитието на атеросклероза, насища с 
кислород тъканите на мозъка, увеличава умствените 
способности и памет, снижава риска от възникване на
болестта на Алхаймер.

Благотворно влияе на органте

Подобрява работата на сърцето, черния дроб, 
органите на храносмилането, предотвратява 
разрушението на еритроцитите и е полезен при 
анемия, положително въздейства на зрението — 
предотвратява развитието на глаукома и катаракта.



Ламинария
сублимирана
Неизчерпаем източник на полезни вещества

Благоприятен ефект върху организма благодарение на 
уникалната комбинация от витамини и минерали. В
състава на морското зеле — алгинати, полинаситени 
мастни киселини и пълноценен белтък, а също
йод и витамини от групата А, В, С, D, E.

Очиства организма

Помага за извеждането на токсините, 
шлаките,  радиоактивните вещества и 
солите на тежките метали.

Увеличава самочувствието

Подобрява храносмилането и помога да се 
отслабне, да се справим със стреса и 
хроничната умора, нормализира обмяната
на веществата.
Възстановява хормоналният баланс

Благотворно влияе на работата на 
щитовидната железа.

Защитава сърцето и съдовете

Подобрява работата на сърцето, снижава 
нивото на холестерина, нормализира кръвното 
налягане, повишава хемоглобина, снижава 
риска от образуване на тромби.



Фукус
сублимиран
ПРИРОДЕН КОЗМЕТИК

Богат на витамини от групата B, D, C, E, PP. Витамин С във фукуса е
повече, отколкото в друго растение на земята. Ценен източник  на
макро- и микроелементи: I, K, Na, Ca, Mg, Si, Fe, Cu, Br, S, P.

 

 

 

Помага да станем привлекателни

Подобрява състоянието на кожата, 
косата, ускорява обмяната на 
веществата и нормализира теглото.

Помогат да се справим с натоварването

Подобрява работата на сърцето, 
понижава холестерола, нормализира 
кръвното налягане, повишава 
хемоглобина, намалява риска от 
образуване на тромби.

Укрепва имунитета

Помага за возстановяване след
болести, да си набавим сили.

Подмладява

Храни клетките, стимулира 
тяхната  регенерация, 
отстранява отоци.



Спирулина
сублимирана
ВОДОРАСЛО С ОСОБЕН БИОХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ

72% от състава — лесноусвояем белтък, който включва практиче-
ски всички необходими за човека аминокиселини. Съдържа ненаси-
тени киселини омега-3, -6 и -9.

Укрепва

Укрепва имунната,
сърдечно-съдовата система,
намалява възпалението.

Помага да станем по-продуктивни

Дава заряд енергия, подобрява 
паметта.

Очиства

Премахва шлаките, почиства кръвта 
от токсини, ускорява метаболизма.

Възстановява зрението

Помага в лечението на късогледство и 
други очни заболявания.



Екстракт от черен кимион
СКЛАД С ПОЛЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ

Благоприятно въздейства на вътрешните системи, имунитет,
козметични показатели, фигура.

Преобразува

Стимулира обмена на веществата, помага за
отслабване, тонизира организма.

Защитава сърцето и съдовете

Повишава еластичността на кръвоносните съдове, помага при
хипертония, използва се за профилактика на атеросклероза.

Укрепва

Помага при заболявания на дихателните органи, притежава обезболяващи
и общоукрепващо действие, понижава нивото на захарта в кръвта, очиства
червата, използва се за профилактика хелминти (паразити).

Укрепва нервната система

Стимулира мозъчната дейност, успокоява, повишава настроението.



 

Бетулин
ЕКСТРАКТ ОТ БРЕЗОВА КОРА

Вещество с растителен произход, което има противовъзпалителен, 
антиоксидантен, противотуморен, противовирусен, противохепатитен и
жлъчегонен ефект.

Защитава черния дроб

Подобрява състоянието при остри и хронични
поражения на черния дроб.

Стимулира мозъчната дейност

Използва се при развитието на тежки и необратими
увреждания на мозъчните неврони.

Укрепва имунната система

Помага при вирусни заболявания, предотвратява появата на тумори.

Укрепва храносмилателната система

Повишава устойчивостта на стомашната лигавица към агресивното действие на 
стомашния сок.



Арабиногалактан
ЕКСТРАКТ ОТ ДЪРВЕСИНА НА ДАУРСКА ЛИСТВЕННИЦА

Биологично активното съединение - пребиотик. Забавя стареенето,
нормализира работата на сърцето и нервната система, предотвратява 
развитието на рак и бактериални инфекции.

Помога за отслабване

Регулира апетита и се препоръчва.
в програми за отслабване

Защитава

Укрепва имунната система, предпазва от негативните ефекти от 
приема на антибиотици.

Очиства

Той премахва токсините и тежките метали, нормализира
храносмилането и възстановява полезната чревна микрофлора.

Укрепва

Нормализира кръвното налягане, понижава холестерола и кръвната 
захар.



Дихидрокверцетин
ЕКСТРАКТ ОТ ДЪНЕРА НА ДАУРСКА ЛИСТВЕННИЦА

Мощен природен антиоксидант, десет пъти по-силен от
аналози - витамини В, С, бета-каротин, токоферол.

Укрепва

Укрепва имунната система, намалява образуването на канцерогени, 
предотвратява появата на алергични реакции, предпазва черния дроб.

Регулира обмена на веществата

Благоприятен ефект върху метаболизма, състоянието на вътрешните
органи на тялото, защитава здравите клетки от патологии.

Подмладява

Забавя процеса на стареене на клетъчно ниво: неутрализира токсичните
за организма свободни радикали и предпазва клетките от унищожаване.

Защитава сърцето и кръвоносните съдове

Намалява холестерола, укрепва стените на кръвоносните съдове, подобрява 
микроциркулацията на кръвта.



Противопоказания: индивидуална непоносимост към компоненти. 
Преди започване на прием се препоръчва консултация с лекар.

Ver tera Sensation 
прост прием

По 1 таблетка
3 пъти на ден

 Препоръчваме прием в течение 
на 1 месец.

По 1 таблетка
2 пъти на ден
Препоръчваме прием в 
течениена  1 месец.

(опаковката стига за пълен курс) (опаковката стига за пълен курс)



Vertera
Sensation

 

 

 

ВЪПЛЪЩЕНИЕ НА МНОГОЛЕ ТНИЯ ОПИТ НА КОМПАНИЯТА

Ние самостоятелно контролираме качеството на
всички етапи: от разработката на рецепт урата и подбора
на суровините, до производството на готовия продук т.

 

Собствена производствена лаборатория
и научно-изследователска база. 

Продукцията на компания Ver tera е
сертифицирана в Европейския съюз.

14 години опит в научните изследвания.



УНИКАЛЕН РАСТИТЕЛЕН КОМПЛЕКC
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА КРАСОТАТА И МЛАДОСТТА.

Vertera
Sensation

Превод: VER-TERA.ORG




