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** Pouze pro nové distributory při jejich první objednávce!
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Prospěšné!
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Hnědé mořské řasy jsou neocenitelným zdrojem látek 
pro podporu zdraví. Hlavním cílem a filozofií naší 
společnosti je jejich zpřístupnění všem. Díky tomu, 
že společnost Vertera od roku 2005 vyrábí produkty 
na bázi hnědých mořských řas, zachovává pro vás 
všechny jejich přínosy z hlubin severních moří.

To nejcennější, co člověk má. Tímto pravidlem 
se řídíme i v podnikání - se svými zaměstnanci 
a zákazníky máme dlouholeté partnerské 
vztahy a vážíme si jich. V opravdové rodině je 
každý důležitý a milovaný.

Seznámení
s Verterou

Chránit zdraví a zlepšovat kvalitu života lidí na celém 
světě využitím jedinečných vlastností hnědých 
mořských řas.

Naše poslání

Naše hodnoty

PRODUKTY VERTERA — 
DŮLEŽITÁ SLOŽKA 
PRO VAŠI KRÁSU 
A DLOUHOVĚKOST

Rodina

Každý musí mít možnost volby: to platí 
pro všechny oblasti života. Jako zodpovědná 
a sociálně odpovědná globální firma stojíme 
mimo politiku. Naším cílem je přinášet prospěch 
všem bez ohledu na zemi pobytu nebo vyznání.

Svoboda

Schopnost vidět a ocenit krásu dělá každého z nás 
jedinečným. Ať už je to dokonalost přírody nebo 
lidské tvorby, je to inspirace krásou, která nám 
umožňuje usilovat o to, co se dříve zdálo 
nemožné. Zaregistrujte se na vertera.eu

a získejte slevu!

Krása

Základ všech úspěchů a šťastného života. Dobré 
zdraví nám pomáhá dosáhnout úspěchu 
a vybudovat si vlastní svět, ve kterém se plní přání. 
Proto je naším cílem zdravá budoucnost pro celé 
lidstvo.

Zdraví

Úspěch není možný bez schopnosti tvořit 
a otevírat nové obzory. To se týká všech aspektů 
našeho života: od komunikace s ostatními až 
po vytváření produktů, které mají skutečný přínos 
a budou vždy žádané.

Kreativita

Staňte se privilegovaným
zákazníkem společnosti
Vertera!

SÍLA PŘÍRODY PRO VAŠE ZDRAVÍ
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Vertera dnes

04

Společnost Vertera používá pouze přírodní, ekologicky 
šetrné komponenty, aby zajistila kvalitu a bezpečnost 
výrobků.

Hnědé mořské řasy jsou zdrojem bezpečného 
organického jódu a dalších cenných prvků pro správné 
fungování všech tělesných systémů. Produkty Vertera 
jsou založeny na bázi řas laminaria a fucus a využívají 
patentovanou technologii pro extrakci nutrientů 
z mořských řas s maximální biologickou 
dostupností pro člověka.

Vertera nenarušuje přirozenou harmonii a dokonalost 
složek vytvořených přírodou. Dodáváme vám je pouze 
v jejich nejčistší podobě.

Cesta
k úspěchu

Vývoj a registrace patentu na unikátní technologii 
štěpení buněčných stěn mořských řas PRO-MAX 
a získávání vysokomolekulárního kolagenu z kůže 
sladkovodních ryb. Uvedení řady produktů, využívajících 
technologii PRO-MAX, na trh.

2020
Vývoj, státní registrace 
a uvedení na trh unikátní 
dětské výživy s hydrolyzátem 
z laminarie.

2021

Vývoj nových produktových řad pod 
značkou Vertera, včetně profesionální 
kosmetiky založené na využití obsahu 
buněk mořských řas.

2011

Vývoj receptury a uvedení 
prvního gelu z cytoplazmy 
hnědých mořských řas na trh.

2005

Certifikace výrobků Vertera 
na trhu Evropské unie.

2016

Zahájení prodeje 
vlajkového produktu 
společnosti Vertera, 
gelu Vertera.

2006

Zahájení činnosti stejnojmenné distribuční 
společnosti zabývající se přímým prodejem 
výrobků značky v Rusku i v zahraničí.

2014

Společnost se stává 
jedním z lídrů v segmentu 
dietní terapeutické výživy 
na trhu SNS.

2010

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ

Naše výhod

300 000+
aktivních 
partnerů

Přítomnost 
v 37 zemích 
světa

120+
produktů 
pro krásu a zdraví

Neomezený
potenciál
rozvoje

SÍLA PŘÍRODY PRO VAŠE ZDRAVÍ
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Produkty a kosmetika Vertera se vyrábějí ze 100% 
přírodních surovin - hnědých mořských řas laminaria 
a fucus získávaných z Bílého moře v nedotčené přírodě 
ruského Severu. Nepoužíváme žádné syntetické přísady 
ani konzervační látky. Výrobky společnosti Vertera jsou 
označeny značkami Halal a Kosher a splňují normy The 
Vegan Society (Velká Británie).

Výrobky Vertera vyrábí společnost Biomedicínské 
Inovativní Technologie. Skupina výrobních společností 
je certifikována podle mezinárodních norem 
pro systém řízení bezpečnosti potravin - HAASP, ISO 
22000:2018. Všechny výrobky značky Vertera se vyrábějí 
v Rusku, v ekologicky čisté Tverské oblasti.

Mořské řasy jsou nejstarší rostlinou na planetě 
a jedinečným zdrojem více než 140 cenných 
prvků pro lidský organismus.

Lidské tělo nemá enzymy potřebné k trávení silných 
obalů mořských řas, protože jejich buněčná stěna  
obsahuje celulózu a pektin. Právě proto se z řas ve formě 
salátů, tablet a prášků vstřebává pouze 15 % zdraví 
prospěšných látek.

Patentovaná technologie společnosti umožňuje získat veškerý 
cenný obsah buněk mořských řas ve snadno stravitelné formě, 
rozpustné ve vodě. Díky nim lze prostřednictvím produktů Vertera 
do organismu vstřebat až 90 % minerálů, vitaminů, polysacharidů, 
aminokyselin a dalších bioaktivních látek, které jsou pro člověka 
v každém věku velmi důležité a užitečné.

V čem jsou produkty 
Vertera jedinečné?

Společnost se pravidelně zabývá výzkumem 
a vývojem, jehož výsledkem jsou jedinečné, 
bezkonkurenční receptury a technologie.

V roce 2019 byla vyvinuta unikátní biotechnologie 
PRO-MAX - jediná patentovaná technologie k štěpení 
buněčné stěny mořských řas na světě. Díky této 
technologii se nám podařilo získat maximum užitečného 
obsahu nejen ze samotné buňky řasy, ale také z jejího obalu.

Maximální přínos

100% přírodní
a kvalitní

Inovativní
biotechnologie

DŮVODY OBLÍBENOSTI PRODUKTŮ 
VERTERA U SPOTŘEBITELŮ 
PO CELÉM SVĚTĚ

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ SÍLA PŘÍRODY PRO VAŠE ZDRAVÍ
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Produkty Vertera jsou 
založeny na snadno 
stravitelném obsahu buněk 
mořských řas ve formě gelu

Mořské řasy mají selektivní kumulativní 
schopnost - mohou shromažďovat širokou škálu 
makro a mikronutrientů. Například mořská řasa 
laminaria obsahuje více než 140 vitamínů, 
minerálů, mikro a makronutrientů, které jsou 
nezbytné pro lidské zdraví.

Koncentrace užitečných látek (jód, zinek atd.) 
v mořských řasách je mnohonásobně vyšší než 
v suchozemských rostlinách.

Proč využíváme právě
mořské řasy?

Člověk je zdravý, pokud každá buňka jeho těla 
získává potřebnou výživu a účinně se čistí.

K tomu potřebuje kromě vitaminů, minerálů, 
makro a mikronutrientů také 4 typy molekul - 
tzv. primární metabolity. Jsou to:

Proteiny
Nukleové kyseliny
Lipidy
Polysacharidy
Všechny tyto čtyři primární metabolity se vyskytují 
pouze v mořských řasách!

Jak mořské řasy pomáhají 
organismu?

Hnědé mořské řasy rostoucí ve studených vodách 
Bílého moře obsahují více mikro- a makronutrientů 
než řasy v teplejších mořích. Hromadění většího 
množství živin jim umožňuje přežít a přizpůsobit 
se i tomu nejagresivnějšímu prostředí - slané vodě 
a chladu.

K výrobě produktů společnosti Vertera se používají 
hnědé mořské řasy právě z Bílého moře. Jejich 
hodnota je nejvyšší, aby bylo možné vytvořit jedinečné 
produkty pro zdraví, pohodu a krásu.

Proč získáváme řasy 
v Bílém moři?

Na rozdíl od suchozemských rostlin, které 
získávají potravu ze země, nemají řasy kořeny. 
Místo toho jim příroda dala schopnost 
absorbovat a uchovávat cenné látky přímo 
z jejich prostředí - mořské vody.

Proč je v mořských řasách tolik 
užitečných látek?

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ SÍLA PŘÍRODY PRO VAŠE ZDRAVÍ
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Neuvěřitelně prospěšné! Prohlédněte si všechny jedinečné látky, obsa-
žené ve fucusu a laminarii.
Materiály jsou na webových stránkách VERTERA.UNIVERSITY k dispozici 
pouze pro registrované a předem ověřené partnery Společnosti.

Složení prospěšných látek v řase laminaria Složení prospěšných látek v řase fucus
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Údaje o seznamu látek obsažených v mořských řasách vycházejí z laboratorních studií 
produktů řady PRO-MAX. Graf je vizuálním znázorněním strukturálně složitých 
chemických prvků s více než 140 různými nutrienty. Obsah látek je uveden v absolut-
ních hodnotách (množství).

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ SÍLA PŘÍRODY PRO VAŠE ZDRAVÍ 



Důležité: protože gely Vertera nejsou pasterizované ani 
konzervované, měly by se uchovávat pouze v chladu.

Vnější krása je důsledkem bezvadného fungování 
organismu. Proto se zaměřujeme na vývoj technologií 
"chytré výživy", které vám pomohou zůstat aktivní a udržet 
si vysokou kvalitu života po dlouhá léta.

Naše řada potravinových doplňků z mořských řas je založena 
na obsahu buňky řasy laminaria, extrahované ve formě čisté 
cytoplazmy. Díky gelové formě výrobků Vertera je tělo 
schopno vstřebat více než 95 % vitamínů, minerálů, 
prospěšných látek a živin, které řasy obsahují.

12 13

Gely Vertera

Výživa z mořských řas Vertera — 
váš nový krok ke zdraví a kráse!

VĚDOMÝ PŘÍSTUP 
KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ SÍLA PŘÍRODY PRO VAŠE ZDRAVÍ



Buňky laminárie obsahují bohatý komplex vitamínů, 
mikro a makronutrientů, které jsou pro člověka 
nezbytné. Patentovaná technologie nám je umožňuje 
extrahovat vcelku s maximální biologickou dostupností! 

Vertera gel poskytuje organismu jedinečnou kombinaci 
cenných látek, včetně 18 vitamínů, 8 makronutrientů, 23 
mikro a ultra nutrientů a 17 prospěšných nenasycených 
mastných kyselin obsažených v laminarii. Gel z mořských 
řas obsahuje také 9 aminokyselin, které jsou pro lidský 
organismus životně důležité.

Kontraindikace: individuální nesnášenlivost jednotlivých 
složek. 

Před užíváním se poraďte se svým lékařem.

Vyrobeno
pomocí patentované
technologie

Účinný a bezpečný doplněk 
stravy s živinami z mořských řas 
pro každodenní výživu

Vertera gel
ŽIVÝ PRODUKT
PRO DYNAMICKÝ ŽIVOT

Objednejte
si produkt
právě teď!

1514

Č. 700

Splňuje
principy
vegetariánství

V souladu
s pravidly
Košer 

V souladu
s pravidly
Halal

PODPORA 
IMUNITY

VITALITA 
A ENERGIE

NEZBYTNÉ 
VITAMÍNY 
A MINERÁLY

GASTROINTESTINÁLNÍ 
PODPORA

Certifikováno
v Rusku a
Evropské unii

Chutnější a
prospěšnější
jako smoothie!

Banánovo-okurkové smoothie
s pomerančem a mátou (2-3 porce)

RÁNO 30 MIN
PŘED JÍDLEM

20 g GELU
(1 P. LŽÍCE)

ZŘEDIT
VE VODĚ

UŽÍVACÍ KÚRA
21 DNÍ

ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ 

Okurky — 2 ks
Pomeranč — 1 ks
Špenát — 1 svazek
Banán — 2 ks
Máta — 2-3 snítky ( volitelně)
Sladké kaki — 1 ks
Vertera gel — 20 g na 1 porci smoothie

Rozkrájejte na větší kousky, přidejte 
do mixéru a rozmixujte do jemna. 

6x

SLOŽENÍ

Voda, mořská řasa laminaria, pomocné látky.

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ

A B
c

SÍLA PŘÍRODY PRO VAŠE ZDRAVÍ
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Pro posílení 
imunitního 
systému

Vertera Forte
Č. 771

SÍLA MOŘE A ANTIOXIDAČNÍ 
OCHRANA PRO SILNOU 
IMUNITU

SLOŽENÍ

Voda, laminaria, fucus, dihydroquercetin.

Potravinový doplněk na bázi gelů 
z mořských řas laminaria a fucus, 
obohacený o dihydrokvercetin

Všechny výhody 
buněčného gelu 
laminaria

PODPORA
IMUNITY

ZDROJ JÓDU
A PROSPĚŠNÝCH
LÁTEK

DOPLNĚNÍ
NEDOSTATKU
ŽIVIN

Chutnější a
prospěšnější
jako smoothie!

Dýňová dužina (vařená) — 300 g
Grapefruitová šťáva — 100 ml
Pomeranč — 1 ks
Med — 2 polévkové lžíce
Zázvor — 1 cm
Banán — 1 ks
Pomerančový džus — 300 ml
Vertera Forte — 15 g na 1 porci smoothie

Rozkrájejte na větší kousky, přidejte do mixéru 
a rozmixujte do jemna.

Koktejl z dýně a citrusů
se zázvorem (2-3 porce)

ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ

Laminaria. Obsahuje bohatý komplex vitamínů, minerálů, 
mikro a makronutrientů, esenciálních aminokyselin 
a jódu, potřebných pro štítnou žlázu.

Fucus.  Je bohatý na fukoidan, který posiluje imunitní 
systém, a na jód v biologicky dostupné formě. Obsahuje 
vysoké množství aminokyselin — stavebních prvků buněk 
a polynenasycených mastných kyselin.

Dihydrokvercetin. Přírodní antioxidant s vyšší účinností 
než vitaminy B, C, betakaroten a tokoferol. V kombinaci 
s laminarií a fucusem má silný synergický efekt.

A B
c

RÁNO 30 MIN
PŘED JÍDLEM

15 g GELU
(3/4 P. LŽÍCE)

ZŘEDIT
VE VODĚ

UŽÍVACÍ KÚRA
21 DNÍ

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ

SÍLA
A ENERGIE

Objednejte
si produkt
právě teď!

Splňuje
principy
vegetariánství

V souladu
s pravidly
Košer 

V souladu
s pravidly
Halal

SÍLA PŘÍRODY PRO VAŠE ZDRAVÍ



Potravinový doplňek z laminarie 
a fucusu s jódem a fukoidanem, 
obohacený o rostlinné výtažky

SLOŽENÍ

Voda, laminaria, fucus, dihydroquercetin, ovocná šťáva, 
zelný prášek, výtažky ze šípků, echinacey, lékořice, 
eleuterokoku, heřmánku, měsíčku, jitrocele, hlohu, stévie, 
potravinářské aroma.

Vertera Forte nabízí nejen zdraví prospěšné látky, ale také 
výraznou chuť přírodního ovoce. Bohaté, lehce trpké 
třešně, šťavnatá zralá jablka a voňavý černý rybíz — vyberte 
si takovou Verteru Forte, kterou máte nejraději!

Vertera Forte

ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ

Zelená jablka — 2 kusy
Banány — 1 ks
Jahody — 100 g
Fíky — 50 g
Borůvky/maliny — 100 g
Ovesné mléko — 100 ml
Máta — 2-3 snítky
Vertera Forte s ovocnou chutí — 20 g na 1 porci smoothie 

Rozkrájejte na větší kousky, přidejte do mixéru 
a rozmixujte do jemna.

Jablečno-banánové smoothie
s bobulovitými plody (2-3 porce)

VÍCE CHUTÍ LEHCE STRAVITELNÉ
SLOŽKY SE ZACHOVANOU
ENERGETICKOU HODNOTOU

Č. 772-774

18 19

LEHCE
VSTŘEBATELNÝ
JÓD

PŘÍRODNÍ
OVOCNÁ
CHUŤ

VITAMÍNY, MINERÁLY,
MIKRO A
MAKRONUTRIENTY

ZVÝŠENÍ
VITALITY
ORGANISMU

Chutnější a
prospěšnější jako
smoothie!

UŽÍVACÍ KÚRA 
 21 DNÍ

1X
DENNĚ

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ

A B
c

Šípek — vitamíny a minerály.

Mořský pektin — podporuje přirozený proces detoxikace 
organismu v dospělosti. 

Echinacea — na podporu proti stresu.

Lékořice —  pomáhá zvyšovat přirozenou odolnost 
organismu.

Bílé zelí — zdroj esenciálních aminokyselin.

Eleuterokok — pro podporu přirozené vitality organismu.

Heřmánek, měsíček a chrpa — bylinné výtažky 
s regeneračním účinkem.

Kontraindikace: individuální nesnášenlivost jednotlivých 
složek.

Objednejte
si produkt
právě teď!

Splňuje
principy
vegetariánství

Vyrobeno
na bázi
mořských řas

V souladu
s pravidly
Halal

1х

SÍLA PŘÍRODY PRO VAŠE ZDRAVÍ

20 g GELU
(1 P. LŽÍCE)

ZŘEDIT
VE VODĚ



Č. 785

Chutnější a
prospěšnější jako
smoothie!

SLOŽENÍ

Voda, laminaria, fucus, jablečná šťáva, med a perga, 
jablečný prášek, výtažky z propolisu a stévie.

SÍLA DVOU ZDROJŮ

Doplněk stravy na bázi laminarie 
a včelích produktů

ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ

Grapefruitová šťáva — 100 ml
Citron s kůrou — 60 g
Zázvor — 1 cm
Kurkuma — 1 čajová lžička
Pomerančový džus — 250 ml
Ananasová šťáva — 150 ml
Ananas — 100 g
Med — 2 polévkové lžíce
Kaki — 100 g
Máta — 2-3 snítky
Forte s medem — 20 g na 1 porci smoothie

Citrusové smoothie se zázvorem
a kurkumou (2-3 porce)

20 21

PROSPĚŠNÉ
LÁTKY Z LAMINARIE
A FUCUSU

DOBRÉ
TRÁVENÍ

BLAHODÁRNÁ
CHUŤ PŘÍRODNÍHO
MEDU

MAXIMÁLNÍ
UŽITEK ZE VČELÍCH
PRODUKTŮ

Přínos přírodního medu — vitamíny A, B2, B3, B5, B6, B9, C, E, 
H, K.

Propolis — posiluje imunitní systém a bojuje proti zánětům.

Včelí chléb Perga — 20 aminokyselin a vzácných minerálů.

Silný příliv energie a příjemná chuť.

Celkový povzbuzující účinek

22 prospěšných stopových prvků.

Přírodní med a včelí produkty

Forte s medem je jedinečnou kombinací prospěšných 
látek z laminarie a fucusu s léčivou silou přírodního medu. 
Potravinový doplňek zvyšuje kvalitu života tím, že 
stimuluje duševní a fyzickou aktivitu v každém věku.

Algináty a fukoidany 
podporují srdce 
a cévy

Přírodní komplex 
více než 140 
prospěšných živin

Objednejte
si produkt
právě teď!

Vyrobeno
na bázi
mořských řas

V souladu
s pravidly
Halal

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ

Kontraindikace: individuální nesnášenlivost 
jednotlivých složek.

Před užíváním se poraďte se svým lékařem.

1х

Forte WITH
HONEY

SÍLA PŘÍRODY PRO VAŠE ZDRAVÍ

UŽÍVACÍ KÚRA 
30 DNÍ

1X
DENNĚ

20 g GELU
(1 P. LŽÍCE)

ZŘEDIT
VE VODĚ



PŘÍZNIVÝ PRO 
VŠECHNY ÚROVNĚ 
ZÁTĚŽÍ KLOUBŮ 

PRO POUŽITÍ 
V KAŽDÉM VĚKU

PODPORA 
CHRUPAVEK, 
KLOUBŮ A VAZŮ.

LEHCE STRAVITELNÝ 
CHONDROITIN 
A GLUKOSAMIN

Voda, gel Vertera z laminarie, jablečná šťáva a šťáva z 
černého rybízu, chondroitin sulfát, glukosamin, výtažky 
z hlohu, šípků, stévie, prášek z bílého zelí.

20 g gelu (1 polévková lžíce). Zředit ve vodě, šťávě 
nebo džusu 1x denně. Užívací kúra - 30 dní.

Před užíváním se poraďte se svým lékařem.

Chondroitin sulfát

Zvyšuje pohyblivost kloubů.
Posiluje chrupavky, šlachy 
a vazy.

Glukosamin

Podporuje regeneraci 
chrupavek.
Odstraňuje záněty a snižuje 
bolest.

SLOŽENÍ
ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ

Potravinový doplňek z laminarie 
obohacený o složky, posilující 
klouby

RADOST Z POHYBU

Pomerančový džus — 250 ml
Skořice — 7g
Ovesné vločky — 2 šálky (vařené)
Mandle — 40 g
Ananas — 500 g
Med — 2 polévkové lžíce
Ovesné mléko — 250 g
Arthroplast — 20 g na 1 porci smoothie

Uvařte ovesné vločky a přidejte kousky ananasu. 
Med, šťávu, mandle a skořici rozmixujte v mixéru 
do jemna. Poté přidejte ovesné vločky s ananasem 
a znovu rozmixujte.

Smoothie pro posílení
kloubů (2-3 porce)

2322

Hloh. Podporuje práci srdce a kardiovaskulárního systému.

Bílé zelí. Zdroj aminokyselin pro růst a obnovu kostí 
a kloubů.

Šípek. Vitamin C pomáhá vstřebávat a vytvářet kolagen — 
bílkovinu pojivové tkáně.

Kontraindikace: individuální nesnášenlivost jednotlivých 
složek .

Potravinový doplňek Arthroplast obsahuje látky, které 
podporují normální funkci kloubů a pevnost kostní tkáně. 
Produkt je bohatý na jód, který je nezbytný pro štítnou žlázu.

Arthroplast obsahuje

Chutnější a
prospěšnější jako
smoothie!

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ

Objednejte
si produkt
právě teď!

Vyrobeno
na bázi
mořských řas

V souladu
s pravidly
Halal

Arthroplast

SÍLA PŘÍRODY PRO VAŠE ZDRAVÍ

Č. 775



24

Bioaktivní
komplexy
PRO TY, KTEŘÍ SE SNAŽÍ
ZVLÁDNOUT TEMPO
MODERNÍHO ŽIVOTA.

25

Pečovat o sebe je nyní snadné 
a pohodlné! Ergonomické balení 
a snadno stravitelná forma výrobků 
Vertera jsou speciálně navrženy 
pro ty, kteří potřebují podporu 
i uprostřed náročného dne. 

Funkční produkty s jedinečnými recepturami 
a komplexními programy pro omlazení, očistu 
a ochranu, vás vždy naplní silou a energií. Jsou 
založeny na výsledcích rozsáhlého vědeckého 
výzkumu účinků přírodních rostlinných složek.

POHODLNÉ A 
SNADNÉ UŽÍVÁNÍ

SÍLA 
PŘÍRODNÍCH 
ANTIOXIDANTŮ

KOMPLEXNÍ 
PŘÍSTUP PRO 
PODPORU ZDRAVÍ 

UNIKÁTNÍ 
RECEPTURY

MAXIMÁLNÍ 
VSTŘEBÁVÁNÍ 
PROSPĚŠNÝCH ŽIVIN

NORMALIZACE 
PRÁCE TĚLESNÝCH 
SYSTÉMŮ

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ SÍLA PŘÍRODY PRO VAŠE ZDRAVÍ



DRR-Protection
komplexní
program

Varianty užívání
bylinných směsí

Hemofood Č. 883E
Obsahuje složky pro podporu oběhového systému.

Gastrofood Č. 885E
Rostlinný komplex pro podporu metabolismu a přirozeného 
procesu detoxikace organismu.

Nephrofood Č. 887E
Komplex složek, které poskytují dodatečnou 
podporu funkce ledvin.

Atherofood Č. 881E
Komplex bylinných složek pro podpůrnou péči systému 
krvetvorby.

Respirafood Č. 884E
Fytokomplex pro doplňkovou péči 
o dýchací systém.

Vita-minfood Č. 882E
Rostlinný komplex se všemi vitamíny a stopovými prvky nezbytnými 
pro zdravé fungování organismu.

2726

Před užíváním se poraďte se svým lékařem.

Kontraindikace: individuální nesnášenlivost 
jednotlivých složek.

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ

Užívání 6 směsí přispívá ke komplexní doplňkové podpoře základních 
fyziologických funkcí a procesů probíhajících v organismu.

Atherofood

Gastrofood

Hemofood

Respirafood

Nephrofood

Vita-minfood

1. TÝDEN 2. TÝDEN 3. TÝDEN 4. TÝDEN

SÍLA PŘÍRODY PRO VAŠE ZDRAVÍ



Č. 318

ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ 

1 PIPETKA
(1 ML)

ROZŘEDIT
VE VODĚ

SPOLU
S JÍDLEM

Vertera Miracle

Produkt hydrolýzy svaloviny mušlí, extrakt 
z modřínu dahurského (arabinogalaktan), 
hydroxid hořečnatý (aquamin), komplexní 
potravinový doplněk Astaxanthin, extrakt 
z kmenové části modřínu dahurského 
(dihydrokvercetin), extrakt z propolisu.

Tajemstvím maximální vstřebatelnosti a účinnosti 
přípravku Vertera Miracle je jeho chelátová forma 
s jedinečnou kombinací jednotlivých složek.

Kontraindikace: Individuální nesnášenlivost jednotlivých 
složek.

Před užíváním se poraďte se svým lékařem.

Vertera Miracle obsahuje

Astaxanthin — přírodní antioxidant, který bojuje proti 
volným radikálům.

Aquamin — rostlinná složka mořských řas, obsahuje 72 
užitečných stopových prvků.

Arabinogalaktan je přírodní imunostimulant 
a prebiotikum.

Dihydroquercetin — přírodní antioxidant z kůry modřínu 
dahurského. Podporuje samočištění buněk a bojuje proti 
volným radikálům.

Extrakt z propolisu — obsahuje vitamíny a minerály, které 
organismus potřebuje.

Specializovaný komplex živin, 
nezbytných pro harmonické 
fungování všech systémů organismu

SLOŽENÍ

ELIXÍR ŽIVOTA

Extrakt z mušlí
Extrakt z mušlí — podporuje imunitní systém, 
pomáhá při zvýšeném stresu, obsahuje taurin 
a zdravé omega-3 a omega-6 mastné kyseliny.

28 29

DOBRÁ
NÁLADA

VÝRAZNÉ
EMOCE

PODPORA
IMUNITY

ENERGIE
A VITALITA

Chelátová forma je nejsnáze dostupnou formou látek v těle. 
Molekulární struktura této sloučeniny připomíná krabí 
klepeto, a proto se nazývá chelát (lat. chele - "klepeto").

3X
DENNĚ

V souladu
s pravidly
Halal

Objednejte
si produkt
právě teď!

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ

3х

SÍLA PŘÍRODY PRO VAŠE ZDRAVÍ



CHRÁNÍ BUŇKY 
PŘED OXIDAČNÍM 
STRESEM

ZPOMALUJE 
PROCES 
STÁRNUTÍ BUNĚK

POSILUJE 
IMUNITNÍ 
SYSTÉM

AKTIVUJE 
ENERGETICKÝ 
METABOLISMUS

Vertera 
Sеnsation

MAXIMUM SIL A ENERGIE
V KAŽDÉM ROČNÍM OBDOBÍ Jedinečný bylinný komplex 

pro posílení obranyschopnosti 
organismu

SLOŽENÍ

ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ

Extrakty: březová kůra, dřevo modřínu 
dahurského (arabinogalaktan), kmenová část 
dřeva modřínu dahurského (dihydroquerce-
tin), řasy Haematococcus pluvialis (lat. 
Haematococcus pluvialis), laminaria, fucus, 
spirulina, extrakt z černého kmínu.

Kontraindikace: Individuální nesnášenlivost 
jednotlivých složek.

Před užíváním se poraďte se svým lékařem.

8 přírodních aktivátorů imunity Vertera Sensation

Laminaria — zdroj jódu a více než 140 vitamínů, minerálů, 
mikro a makronutrientů. 

Fucus — bohatý na fukoidan s rozsáhlými pozitivními 
účinky na organismus.

Spirulina — obsahuje 20 esenciálních aminokyselin.

Extrakt z černého kmínu —  přírodní energetický aktivátor 
a antioxidant.

Betulin — přírodní protizánětlivý prostředek.

Dihydroquercetin — přírodní antioxidant, který chrání 
buňky před poškozováním volnými radikály.

Astaxanthin — prevence účinků špatných návyků 
a nepříznivého životního prostředí.

Arabinogalaktan —  přírodní prebiotikum a stimulant 
imunity. Zajišťuje snadné a rychlé vstřebávání živin.

Vertera Sensation je synergií osmi bylinných a mořských 
složek, které poskytují přidanou podporu klíčovým tělesným 
systémům.

3130

JEDNA
TABLETKA

JEDNOHO
MĚSÍCE

3X DENNĚ
PO DOBU

Objednejte
si produkt
právě teď!

V souladu
s pravidly
Košer 

V souladu
s pravidly
Halal

Č. 316

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ

3х

SÍLA PŘÍRODY PRO VAŠE ZDRAVÍ



AngioLive je komplexní program 
pro zdraví cév, který zahrnuje potravinové 
doplňky a dekorativní kosmetiku.

Řada potravinových doplňků AngioLive 
z laminarie a fucusu s extraktem z vinné 
révy je skvělým prostředkem, jak si udržet 
výsledky po cyklu užívání venotonik nebo 
v období mezi nimi. 

Cévy jsou "cestami života" našeho 
organismu. V lidském těle je přibližně 100 
000 kilometrů takových "cest", nemluvě 
o 160 miliardách drobných kapilár, které 
je spojují. 

Společnost Vertera představuje novou 
řadu doplňků stravy a kosmetických 
přípravků, které byly vytvořeny s cílem 
doplňkové podpory pro fungování této 
gigantické sítě, jež je zodpovědná 
za normální fungování našeho organismu.

Řada potravinových doplňků AngioLive 
obsahuje složky, které pomáhají zvýšit obsah 
vitamínů a minerálů ve stravě současného 
člověka.

V hroznovém víně se nachází více než 2000 
látek a sloučenin, které mohou dále podpořit 
normální fungování lidského oběhového 
systému. Jejich zařazení do jídelníčku spolu 
s vitamíny a minerály z mořských řas 
je příležitostí k vytvoření komplexního 
pozitivního účinku na celý organismus.

3332

AngioLive DOPLŇUJÍCÍ
PÉČE O VAŠE
CÉVY

Kombinace přírodních složek AngioLive 
nahrazuje nedostatek základních látek 
v organismu.

ZDROJ 
KVERCETINU 
A RESVERATROLU

DOPLŇUJÍCÍ 
CÉVNÍ 
PODPORA

ZDROJ
JÓDU 
A FUKOIDANŮ

KOMPLEX 
ŽIVIN 
Z LAMINARIE

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ SÍLA PŘÍRODY PRO VAŠE ZDRAVÍ



1X
DENNĚ

1х

Č. 756

AngioLive
PRO-MAX

PROSPĚŠNÉ 
SLOŽKY 
LAMINARIE

DODATEČNÁ 
PODPORA 
FUNKCE JATER

ZDROJ JÓDU, 
FUKOIDANŮ 
A KVERCETINU

DOPLŇKOVÁ 
PODPORA CÉV

Základem řady AngioLive PRO-MAX jsou kvercetin, 
resveratrol a fukoidany, které se používají v lékařství a 
farmacii. Harmonie složek v přípravku AngioLive doplňuje 
nedostatek potřebných látek v organismu, má pozitivní vliv 
na kvalitu krve a cévních stěn.

Kontraindikace: individuální nesnášenlivost jednotlivých 
složek.

Před užíváním, během těhotenství a kojení se poraďte 
se svým lékařem.

Doplněk stravy z laminarie 
a fucusu s výtažkem z vinné révy

snížení účinků sedavého způsobu života a zvýšené námahy;

doplňkovou péči o kardiovaskulární systém a játra.

Komplex extraktů z hroznů a listů červené vinné révy.  
Zdroj kvercetinu a resveratrolu pro podporu zdraví cév.

Buněčný gel Laminaria. Obsahuje jód, vitamíny a minerály.

SLOŽENÍ

AngioLive PRO-MAX je nepostradatelný pro:

Voda, laminaria, fucus, suchý extrakt (extrakt 
z hroznových listů, extrakt z hroznů), suchý extrakt 
z listů vinné révy (kvercetin ze sophory japonské, 
kvercetin z vinné révy).

Jablko — 2 ks
Hruška — 1 ks
Ovesné mléko — 300 ml
Kiwi — 2 ks
Borůvky — 40 g
Máta — 3-4 snítky
AngioLive PRO-MAX — 10 g na 1 porci smoothie

ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ

Rozkrájejte na větší kousky, přidejte do mixéru 
a rozmixujte do jemna.

Součásti systému AngioLive PRO-MAX

Jablečno-hruškové
smoothie s kiwi a borůvkami
s ovesným mlékem (2-3 porce)

PRO TY, KTEŘÍ
SI VÁŽÍ ŽIVOTA

3534

Chutnější a
prospěšnější
jako smoothie!

10 g GELU
(1/2 P. LŽÍCE)

ZŘEDIT
VE VODĚ

UŽÍVACÍ KÚRA 
 21 DNÍ

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ

Objednejte
si produkt
právě teď!

Splňuje
principy
vegetariánství

Vyrobeno
na bázi
mořských řas

V souladu
s pravidly
Halal

SÍLA PŘÍRODY PRO VAŠE ZDRAVÍ



1X
DENNĚ

1х

CHUŤ ZRALÉHO 
OVOCE (JABLKO, 
TŘEŠEŇ, ČERNÝ RYBÍZ)

Doplňky stravy AngioLive s chutí 
bobulovin a ovoce — jablko, 
černý rybíz a třešeň

SLOŽENÍ

Složení AngioLive

Šťáva z jablek/třešní/černého rybízu, gelový produkt 
z laminarie, alginát sodný, přírodní aroma, extrakt z vinné 
révy, extrakt z listů červené vinné révy, extrakt ze stévie.

Šťáva z granátového jablka — 200 ml
Banán — 1 ks
Borůvky — 100 g
Sladké kiwi — 2 ks
AngioLive — 20 g na 1 porci smoothie

Rozkrájejte na větší kousky, přidejte 
do mixéru a rozmixujte do jemna.

Borůvkovo-banánové
smoothie s kiwi a šťávou
z granátového jablka (2-3 porce)

Harmonie složek v produktu AngioLive zásobuje 
organismus živinami a přispívá k dodatečné podpoře 
kvality krve a stěn cév.

AngioLive
Food CHUŤ AKTIVNÍHO

ŽIVOTA SE ZDRAVÝMI CÉVAMI!

 Výtažky z hroznů a listů červené vinné révy. Zdroj 
kvercetinu a resveratrolu pro podporu zdraví cév.

Buněčný gel z laminarie. Obsahuje jód a komplex vitamínů 
a minerálů.

Před užíváním se poraďte se svým lékařem.

Kontraindikace: individuální nesnášenlivost jednotlivých 
složek.

3736

ZDROJ JÓDU, 
FUKOIDANŮ 
A KVERCETINU

DOPLŇUJÍCÍ 
CÉVNÍ 
PODPORA

ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ

Č. 751-753

PŘÍNOSY 
LAMINARIE 
PRO ZDRAVÍ

Chutnější a
prospěšnější
jako smoothie!

20 g GELU
(1 P. LŽÍCE)

DOBŘE
PROMÍCHAT

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ

Objednejte
si produkt
právě teď!

Splňuje
principy
vegetariánství

Vyrobeno
na bázi
mořských řas

V souladu
s pravidly
Halal

ZŘEDIT
VE VODĚ

SÍLA PŘÍRODY PRO VAŠE ZDRAVÍ



KRÁSNÁ POKOŽKA VAŠICH NOHOU

AL Mask Č. 754, 755

3938

VYŽIVUJE 
PROSPĚŠNÝMI 
SLOŽKAMI, HYDRATUJE

POUZE 
PŘÍRODNÍ 
KOMPONENTY

ZMÍRŇUJE 
NAPĚTÍ A ÚNAVU 
NOHOU

POMÁHÁ NA DLOUHOU 
DOBU ZAPOMENOUT 
NA NEPOHODLÍ

Kosmetická maska s laminarií, 
fucusem a výtažkem z vinné révy 
pro hydrataci a výživu pokožky 
nohou.

při tíze a únavě končetin;

sportování;

nadměrném zatížení nohou;

sedavém způsobu života;

cestování letadlem, vlakem nebo autem po dobu delší než 
4 hodiny.

Maska AngioLive pomáhá udržovat přirozenou krásu 
a vitalitu vašich nohou při každodenních aktivitách.

SLOŽENÍ

NÁVOD K POUŽITÍ
AngioLive Mask používejte při:

Gelový přípravek z laminarie, rostlinný glycerin, 
vodný extrakt z laminarie, vodný extrakt z fucusu, 
hydrolyzát kolagenu (mořský), suchý extrakt 
z hroznů, extrakt z listů červené vinné révy, 
kyselina hyaluronová.

Složky AngioLive Mask přispívají ke zlepšení stavu 
nohou. Dopřejte jim pocit lehkosti a svobody!

Zcela přírodní 
produkt

Obsahuje antioxidační katechiny a prospěšné 
polyfenoly, které mají široké spektrum 
blahodárných účinků na pokožku.

Výtažky z vinné révy

Jemnými masážními pohyby naneste na čistou 
pokožku nohou. Po 20-30 minutách masku 
opláchněte teplou vodou.

Aplikujte na pokožku končetin jednou denně 
večer nebo před spaním. Ošetření lze podle 
potřeby opakovat.

Pro vnější 
použití

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ

Objednejte
si produkt
právě teď!

Splňuje
principy
vegetariánství

V souladu
s pravidly
Halal

V souladu
s pravidly
Košer 

SÍLA PŘÍRODY PRO VAŠE ZDRAVÍ



Společnost Vertera neustále zlepšuje kvalitu výrobků 
a usiluje o jejich maximální efektivitu. Technologii 
získávání cenných látek z buňky mořské řasy bez 
rozrušení jejího obalu společnost vyvinula 
a patentovala v roce 2005. Získaná cytoplazma 
mořské řasy se stala základem gelu Vertera, 
který je dodnes prodejním lídrem.

Na základě nashromážděných zkušeností 
a výsledků četných studií se tato technologie 
dostala na zcela novou úroveň. 

V roce 2019 byla vyvinuta a patentována jedinečná 
a bezkonkurenční technologie. Používáme ji ke štěpení 
buněčné stěny mořských řas, čímž získáváme maximum 
cenných látek nejen ze samotné buňky, ale i z jejího obalu. 
Výrobky vyrobené touto technologií jsou součástí řad 
PRO-MAX a SMART.

Díky této technologii jsme schopni získat 
potravinový doplněk s nejvyšší koncentrací 
živin z hnědých mořských řas ve formě 
snadno stravitelného hydrogelu.

Je základem našich produktů řady 
PRO-MAX a SMART.

40 41

Enzymy

Odolný
buněčný
obal

Prospěšné
látky

PRO-MAX

Na rozdíl od přežvýkavců nemá člověk enzymy, které by 
rozkládaly buněčný obal mořských řas. Patentovaná 
technologie společnosti pro zpracování laminarie a fucusu 
zajišťuje maximální vstřebávání všech jejich prospěšných 
živin lidským organismem.

BIOTECHNOLOGICKÁ EVOLUCE

PRO-MAX
Maximální koncentrace 
prospěšných živin

Maximální
vstřebatelnost

Maximální výsledky, 
které vidíte a cítíte

Fragmenty
rozštěpeného
obalu 140+ PROSPĚŠNÝCH

LÁTEK 
Z MOŘSKÝCH
ŘAS

Obsahuje vitaminy, minerály, polysacharidy, mikro- 
a makronutrienty a aminokyseliny. Výrobky jsou 
bohaté na užitečnou a lehce stravitelnou vlákninu, 
která vzniká rozkladem hustého celulózového 
obalu mořských řas.

Užívání

Profesionální
 patentovaná technologie

Profesionální
potravinové doplňky

Profesionální přístup 
k doplňkové podpoře zdraví

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ SÍLA PŘÍRODY PRO VAŠE ZDRAVÍ



DOBŘE
PROMÍCHAT

4342

PRO ŠPIČKOVOU
KVALITU ŽIVOTA

Č. 726PRO-MAX
Laminaria

ZDRAVÍ 
ŠTÍTNÉ 
ŽLÁZY

NORMALIZACE
LÁTKOVÉ
VÝMĚNY

VYSOKÝ OBSAH
PROSPĚŠNÝCH
LÁTEK

DOPLNĚNÍ
NEDOSTATKU
JÓDU

Silná imunita.

Výživa buněk.

Zvýšení síly a energie.

Zeštíhlení a omlazení.

SLOŽENÍ

PRO-MAX Laminaria

Voda, laminaria (lat. Laminaria).

Obsah organického jódu v PRO-MAX Laminaria může 
dosahovat až 10000 µg na 100 gramů. Organický 
i anorganický jód jsou prospěšné pro štítnou žlázu. 
Organický jód je však bezpečnější, protože ho tělo 
vstřebává podle svých potřeb.

PRO-MAX Laminaria je celodenní doplněk jódu a živin. Dodá 
vám neomezenou energii, sílu a elán!

Laminaria obsahuje vitamíny, minerály, aminokyseliny a další 
mikro a makronutrienty, které poskytují organismu přidanou 
podporu.

Kontraindikace: individuální nesnášenlivost jednotlivých 
složek.

Před užíváním se poraďte se svým lékařem.

Chutnější
a prospěšnější
jako smoothie!

Okurkové smoothie s avokádem
a ovesným mlékem (2-3 porce)

Okurka — 1 ks
Avokádo —  1 ks
Celer —  3 řapíky
Špenát —  1 svazek
Ovesné mléko —  1 šálek
PRO-MAX Laminaria —  5 g na 1 porci smoothie

Rozkrájejte na větší kousky, přidejte do mixéru a 
rozmixujte do jemna.

ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ

Potravinový doplněk 
z laminarie k rannímu užívání

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ

Objednejte
si produkt
právě teď!

Splňuje
principy
vegetariánství

V souladu
s pravidly
Halal

V souladu
s pravidly
Košer 

A B
C

ZŘEDIT
VE VODĚ

5 g GELU
(1 P. LŽÍCE)

1X
DENNĚ

1х

SÍLA PŘÍRODY PRO VAŠE ZDRAVÍ



PRO ŠPIČKOVOU
KVALITU ŽIVOTA

PODPORUJE 
REGENERACI 
BUNĚK

POSÍLENÍ 
IMUNITY

OBSAHUJE 
FUKOIDAN

PODPORUJE 
ČINNOST SRDCE 
A CÉV

PRO-MAX Fucus obsahuje 10x více snadno vstřebatelného 
jódu a  zdraví prospěšných živin z hnědých mořských řas než 
původní gel Vertera.

Kontraindikace: individuální nesnášenlivost jednotlivých 
složek.

Před užíváním se poraďte se svým lékařem.

Snižuje hladinu cukru a cholesterolu.

Stimuluje peristaltiku střev.

Podporuje regeneraci a obnovu buněk.

Podporuje mozkovou činnost a paměť.

SLOŽENÍ

Fukoidan obsažený v PRO-MAX Fucus 

Voda, fucus (lat. Fucus vesiculosus).

Mořská řasa Fucus —  zdroj fukoidanu, přírodní potravinové 
sloučeniny se širokým spektrem příznivých účinků 
na organismus.

4544

Č. 725PRO-MAX
Fucus

Chutnější
a prospěšnější
jako smoothie!

Banánovo-broskvové smoothie
s dýní a pomerančovou
šťávou (2-3 porce)

ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ

Vařená dýně — 160 g

Kaki — 200 g

Pomerančový džus — 300 ml

Citron s kůrou — 50 g

Banán — 100 g (1 kus)

Broskev / broskvové pyré — 100 g

PRO-MAX Fucus — 5 g na koktejl

Rozkrájejte na větší kousky, přidejte do mixéru 
a rozmixujte do jemna.

Potravinový doplněk z fucusu 
k večernímu užívání

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ

Díky bohatému komplexu vitamínů a minerálů má mořská 
řasa fucus širokou škálu pozitivních účinků na organismus.

Objednejte
si produkt
právě teď!

Splňuje
principy
vegetariánství

V souladu
s pravidly
Halal

V souladu
s pravidly
Košer 

DOBŘE
PROMÍCHAT

ZŘEDIT
VE VODĚ

5 g GELU
(1 P. LŽÍCE)

1X
DENNĚ

1х
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Č. 742/1122; 743/1123;

744/1124; 1125
VŠECHNY VÝHODY LAMINARIE
+ PŘÍRODNÍ ŠŤÁVA

Smart Cocktail

4746

KOMPLEX 
PROSPĚŠNÝCH ŽIVIN 
LAMINARIE

PŘÍLIV ENERGIE 
A VITALITY

SNADNO 
STRAVITELNÝ A 
CHUTNÝ NÁPOJ

SKVĚLÁ 
CHUŤ 

Lehký koktejl z mořských řas 
s ovocnou šťávou obsahující více 
než 140 prospěšných mikro 
a makronutrientů

SLOŽENÍ

Hydrolyzát hnědých mořských řas (laminaria), 
ovocná šťáva, extrakt z rozchodnice růžové.

Doporučené dávkování - od 20 gramů denně.

Před užitím během 
těhotenství a kojení se 
poraďte se svým lékařem!

Chutný koktejl Smart Cocktail v sobě spojuje výhody tří 
potravinových doplňků: PRO-MAX Laminaria, PRO-MAX 
Fucus a jedinečného bylinného komplexu Vertera Sensation.

Přírodní
ovocná šťáva

Buněčná
výživa

Rozchodnice růžová
(latinsky Rhodiola rosea)

Silný přírodní adaptogen, který pomáhá 
stimulovat mozkovou činnost, zlepšovat 
náladu a pomáhat rychle se zotavit 
z namáhavých činností.Prospěšné živiny obsažené v Laminarii vám dodají příliv sil 

a energie.

Adaptogenní účinek. Obsahuje látky, které posilují 
odolnost vůči negativním vlivům prostředí.

Podpora imunitního systému. Fukoidan je přírodní 
imunomodulátor s celou řadou příznivých účinků 
na organismus.

Pouze mořské řasy a ovocná šťáva! Nápoj je snadné si brát 
s sebou, ať už jdete kamkoli: do práce, do fitness, na procházku. 
Vyzkoušejte všechny chutě Smart Cocktailu - pro velké 
myšlenky i společnost přátel!

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ

Objednejte
si produkt
právě teď!

Splňuje
principy
vegetariánství

V souladu
s pravidly
Halal

V souladu
s pravidly
Košer 

Kontraindikace: individuální nesnášenlivost 
jednotlivých složek.

Před užíváním se poraďte se svým lékařem.

SÍLA PŘÍRODY PRO VAŠE ZDRAVÍ



Č. 760-763

5 KS — Č. 1112
16 KS — Č. 1115

Chuť a užitek
v praktickém
balení!

DOPLŇKOVÁ 
PODPORA 
VYVÁŽENÉ STRAVY 

VŠECHNY VÝHODY 
LAMINARIE 
A FUCUSU

POSÍLENÍ 
IMUNITY

Doplněk stravy na bázi hydrolyzátů 
z laminarie a fucusu, který posiluje 
imunitu, antioxidační ochranu 
a dodává tělu živiny

Lékořice. Aktivuje buněčnou imunitu.

Echinacea. Dokáže stimulovat imunitu vůči virům.

Dihydrokvercetin. Neutralizuje volné radikály.

Astaxanthin. Přírodní antioxidační imunomodulátor.

Fukoidan. Aktivuje tvorbu bílých krvinek.

SLOŽENÍ

Smart Start obsahuje komplex 5 přírodních 
imunokorektorů.

Ovocné pyré, hydrolyzát z hnědých řas (voda, 
laminaria, fucus), ovocná šťáva, extrakt z lékořice, 
extrakt z echinacey, astaxanthin, dihydrokvercetin.

Smart Start kombinuje výhody tří potravinových produktů: 
PRO-MAX Laminaria, PRO-MAX Fucus a jedinečného 
bylinného komplexu Vertera Sensation.

Ergonomické 
balení

Maximální 
vstřebávání 
prospěšných látek

4948

CHYTRÝ PŘÍSTUP KE ZDRAVÉMU
ŽIVOTNÍMU STYLU

Smart Start

Doporučená spotřeba - od 5 gramů produktu 
denně.

Kontraindikace: individuální nesnášenlivost 
jednotlivých složek.

Před užíváním se poraďte se svým lékařem.
Základem Smart Startu jsou hydrolyzáty mořských řas 
a fucusu, které obsahují jód, vitaminy a minerální látky, které 
poskytují doplňkovou podporu organismu.

JEDINEČNÉ 
SLOŽENÍ 
BEZ CUKRU

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ

Objednejte
si produkt
právě teď!

Splňuje
principy
vegetariánství

V souladu
s pravidly
Halal

V souladu
s pravidly
Košer 
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Výživa z řas bohatá na vitamíny, 
minerály a organický jód by měla 
být pravidelnou součástí stravy 
vašeho dítěte, protože doplňková 
podpora zdraví je nezbytná již 
od dětství! 

Komplex živin z mořských řas, který obsahuje 
více než 140 nezbytných nutrientů pro
organismus v růstu, přispívá k duševnímu 
a fyzickému vývoji dítěte, dodává mu energii 
a sílu a podporuje imunitní systém. Abychom 
rostoucímu organismu předali všechny výhody 
mořských řas, vyrobili jsme inovativní dětskou 
výživu na bázi lehce stravitelného hydrolyzátu 
z laminarie.

Dětská výživa SMART KID® je 100% 
přírodním zdrojem více než 140 vitamínů, 
minerálních látek, aminokyselin, 
prospěšných polysacharidů, omega-3 
a omega-6 kyselin a organického jódu. 
Dětská výživa SMART KID® je to, co děti 
každý den potřebují.

Postarejte se o další podporu zdraví svého 
dítěte, protože se vytváří již v raném věku!

SMART KID® je pro znalé a starostlivé 
rodiče!

Smart Kid
VÝROBKY VERTERA PRO DĚTI

5150

ZÁKLADEM 
JE PŘÍRODNÍ 
OVOCNÉ PYRÉ

VŠECHNY 
VÝHODY 
MOŘSKÝCH ŘAS

DOPLŇUJE 
NEDOSTATEK 
JÓDU

PATENTOVANÁ 
TECHNOLOGIE

PRAKTICKÉ 
BALENÍ

Unikátní výživa

Objednejte
si produkt
právě teď!

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ SÍLA PŘÍRODY PRO VAŠE ZDRAVÍ



VŠECHNY VÝHODY
LAMINARIE PRO DĚTI!

5352

Chuť a užitek
v praktickém
balení!

PŘÍRODNÍ 
OVOCNÉ PYRÉ 
JAKO ZÁKLAD

CHUTNÉ 
BEZ CUKRU

VÍCE NEŽ 140 
PROSPĚŠNÝCH 
LÁTEK Z LAMINARIE

DOPLŇUJE 
NEDOSTATEK 
JÓDU

Mikro a makronutrienty Fe, I, Cu, Mg, Zn, P - 
pro inteligenci.

Vitamíny B, C, E, D, PP, K, E - pro růst a vývoj.

Užitečné mastné kyseliny omega-3, 5, 6, 7, 9, 11.

8 esenciálních aminokyselin.

Fukoidan pro imunitu.

Vláknina pro zdravé trávení.

Přínosy potvrzené vědeckým výzkumem!

Nejlepší způsob, jak se postarat o své dítě!

Kombinace chutného ovocného 
pyré a super zdravého produktu 
z mořských řas!

Lze kombinovat s jakýmkoli výživovým 
programem pro děti od 3 let.

Obsahuje lehce stravitelný hydrolyzát 
z laminarie, který je bohatý na prospěšné živiny.

Vyrobeno na bázi přírodního ovocného pyré.

SLOŽENÍ

Ovocné pyré, hydrolyzát laminarie.

Dětská výživa SMART KID® je speciálně navržena pro šetrnou 
prevenci nedostatku jódu, posílení imunity a rozvoj 
kognitivních schopností dítěte. Doporučuje se jako 
doplňkový zdroj vitaminů, mikro a makronutrientů, 
polynenasycených mastných kyselin a aminokyselin 
obsažených v laminarii.

Dětská výživa SMART KID® je schválena Federálním 
výzkumným centrem pro výživu, biotechnologie a bezpečnost 
potravin (Moskva).

Prevence 
nedostatků u dětí

Doporučeno 
pro děti od 3 let A B

C

Výrobek prošel dobrovolnou certifikací 
a laboratornímu testem v Rakousku.

Doporučená spotřeba - 1 sáček denně.

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ

Objednejte
si produkt
právě teď!

Splňuje
principy
vegetariánství

V souladu
s pravidly
Halal

V souladu
s pravidly
Košer 

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

SÍLA PŘÍRODY PRO VAŠE ZDRAVÍ



Řada kosmetických prostředků 
Vertera je plnohodnotnou péčí 
o pleť v luxusní lázeňské kvalitě.

Hlavní výhodou kosmetiky Vertera z mořských 
řas oproti jiným produktům na trhu jsou gely 
z laminarie a fukusu.

Kosmetika Vertera na bázi mořských řas 
obsahuje všechny přírodní složky v jedinečném, 
speciálně vyvinutém složení bez jakýchkoli 
umělých přísad nebo konzervačních látek.

Profesionální
kosmetika

5554

ZACHOVÁNÍ MLADISTVOSTI
A PŘIROZENÉ KRÁSY

100% 
PŘÍRODNÍ 
SLOŽKY

MAXIMÁLNÍ 
VSTŘEBÁVÁNÍ 
PROSPĚŠNÝCH LÁTEK

GELY Z 
LAMINARIE 
A FUCUSU

LUXUSNÍ 
PÉČE O PLEŤ

Laminaria je šampionem v obsahu jódu. 
Z tohoto důvodu je považován 
za nejúčinnější složku pro léčbu proti 
nadváze.

Fucus obsahuje 45-70 % polysacharidů, 
které mají široký pozitivní účinek 
na pokožku.

Kosmetické účinky mořských řas jsou 
v kosmetickém průmyslu již dlouho známé 
a oceňované. Nejčastěji se používají  
pro ošetření obličeje, těla a při thalassoterapii.

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ SÍLA PŘÍRODY PRO VAŠE ZDRAVÍ



Č. 580

HLADKÁ, PRUŽNÁ
POKOŽKA
BEZ PROBLÉMŮ

Hydrate
collagen

Vertera HC* je lehce vstřebatelný protein v přirozeném stavu 
jako hydrát kolagenu, který si zachovává strukturu vlastní živé 
buňce.

Kolagenový hydrát od společnosti Vertera je vhodný 
pro všechny věkové kategorie, je antialergenní a je vyroben 
pomocí inovativní technologie.

Krémy, masky na pleť, tělo a vlasy jsou s Verterou HC ještě 
účinnější!

Inovativní technologie, vyvinutá Společností, nenarušuje 
přirozenou strukturu kolagenu a zachovává jeho přirozené 
účinky.

Hydratuje, udržuje pružnost a pevnost, 
zlepšuje barvu.

Pomáhá v boji proti vráskám, jizvám a striím.  

Péče po depilaci nebo soláriu.

Chrání před UV zářením, obnovuje a omlazuje.

Zklidňuje podráždění, obnovuje pružnost.

Zlepšuje texturu.

Uzavírá roztřepené konečky.

Vyživuje, posiluje, dodává lesk a objem.

Regeneruje po barvení.

Podporuje tvorbu keratinu.

Vyživuje folikuly.

Vysokomolekulární 
nativní kolagen

Hydrát kolagenu, destilovaná voda, citrát 
stříbrný.

SLOŽENÍ

Je tak
přírodní, že
ho můžete sníst!

Ideální pokožka

Krásné vlasy

Zpomaluje proces stárnutí 
pokožky.

Zvyšuje pohyblivost kloubů.

Mládí a krása

UDRŽUJE
VODNÍ BILANCI

POSKYTUJE 
VÝRAZNÝ ÚČINEK  

100% PŘÍRODNÍ
A HYPOALERGENNÍ

ANTIOXIDAČNÍ
OCHRANA

56 57

Na rozdíl od hydrolyzátů kolagenu s rozštěpenou 
molekulou bílkoviny si Vertera HC zachovává celou 
přirozenou strukturu trojité šroubovice. Slouží jako 
matrice pro výstavbu nových buněk a stimuluje syntézu 
našeho vlastního kolagenu.

*Nezahřívejte nad 27 °C.

VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ

Objednejte
si produkt
právě teď!

V souladu
s pravidly
Halal

V souladu
s pravidly
Košer 
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KOMPLEXNÍ 
PÉČE

CHLOROFYLO-
LIPIDOVÝ 
KOMPLEX

ČISTÍ A 
OSVĚŽUJE PLEŤ

PŘÍRODNÍ 
SLOŽKY 

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

JEMNÁ PÉČE O PLEŤ 

Seaweed
biomask
for face

Kosmetický prostředek 
pro krásnou a zářivou pleť 

 Naneste na čistou pokožku.

Po 15-20 minutách opláchněte studenou 
vodou bez mýdla a jiných čisticích prostředků.

Masku z fytořas lze aplikovat několikrát týdně.

Počet ošetření závisí na stavu pokožky a její 
reakci na aplikaci masky.

NÁVOD K POUŽITÍ

Gel z hnědých mořských řas, dihydrokvercetin, alginát 
sodný, rostlinný glycerin, vodní extrakty z aloe, měsíčku 
lékařského, rozchodnice růžové, chlorofylo-lipidový 
komplex z mořských řas, parfémová kompozice.

Složky pleťové masky obsahují látky, které 
pomáhají:

Vodní výtažky z aloe, zlatobýlu a rozchodnice - 
obnova pružnosti pleti.

Dihydrokvercetin - bojuje proti volným radikálům.

Laminaria gel - zdroj užitečných látek ve snadno 
vstřebatelné formě.

SLOŽENÍ

Č. 505

MASKA Z FYTOŘAS 
PRO VÁŠ PŮVAB

58 59

Kombinace mořských a rostlinných složek — 
záruka krásy vaší pleti. 
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Pozor! Před použitím zkontrolujte citlivost 
pokožky na přípravek. Vyhněte se kontaktu 
s očima!

ÚČINNÉ OČIŠTĚNÍ
A REGENERACE PLETI

Vodní komplex peelingových 
extraktů k čištění a přípravě pleti 
na kosmetické procedury

Extracts
сomplex
for peeling 

Pro zesílení peelingového účinku: během 
ošetření naneste na tělo malé množství 
kosmetického přípravku.

Pro koupel: 30 ml kosmetického přípravku 
rozpusťte ve vaně s teplotou vody od +36° 
do +38° C.

Doba trvání procedury: do 20 minut.

Peelingový komplex vodních výtažků, který pleť vyživuje 
základními makro a mikronutrienty.

Vodné výtažky z heřmánku, třezalky a černého rybízu. 
Účinně tonizují, hydratují a vyživují pokožku.

Vodný extrakt bahna a solanky z jezera Tambukan. 
Pomáhá zmírňovat zánětlivé reakce, podráždění a otoky.

Dihydrokvercetin. Přírodní antioxidant, který chrání kožní 
buňky před poškozením volnými radikály.

SLOŽENÍ

NÁVOD K POUŽITÍ

Voda, výtažky z laminarie a fucusu, éterické oleje, vodné 
výtažky z heřmánku, třezalky, černého rybízu, výtažek 
z tambukanského bahna a solanky, dihydrokvercetin.

Č. 502

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

ČIŠTĚNÍ A 
REGENERACE 

POKOŽKY

60 61

PÉČE O 
POKOŽKU

OČISTA A 
REGENERACE

VŠECHNY VÝHODY 
LAMINARIE 
A FUCUSU

PŘÍRODNÍ 
SLOŽKY 
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SLOŽENÍ
Mořská sůl, fucus, laminaria.

JEMNÉ 
OČIŠTĚNÍ

ZCELA 
PŘÍRODNÍ 
PRODUKT

SPECIÁLNÍ 
SLOŽENÍ

VŠECHNY VÝHODY 
LAMINARIE 
A FUCUSU

62 63

SÍLA MOŘE PRO 
REGENEROVANOU A 

MLADISTVOU POKOŽKU

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

Minerální peeling z mořských
řas na pokožku

Komplex složek Seaweed peeling salt jemně stimuluje 
obnovu buněk tím, že pokožku nasycuje minerálními 
látkami.

3 přírodní složky pro krásu pokožky:

Smíchejte trochu Seaweed peeling salt 
a vodný Extracts complex for peeling.

Naneste na vlhkou pokožku a krouživými 
pohyby ji několik minut roztírejte.

Po ošetření opláchněte zbytek minerálního 
koncentrátu vlažnou vodou bez použití mýdla 
nebo jiného čisticího prostředku.

Nepoužívejte na oblast dekoltu, krku 
a na poškozenou pokožku!

NÁVOD K POUŽITÍ

laminaria - vyživuje pokožku jódem a živinami 
ve snadno vstřebatelné formě;

fucus - stimuluje metabolismus a posiluje regenerační 
procesy;

mořská sůl - podporuje jemné čištění.

Kombinace přírodních složek peelingu z mořských řas 
pomáhá snadno, rychle a účinně odlupovat odumřelé 
kožní buňky.

Seaweed
peeling
salt
ÚČINNÝ A JEMNÝ
PEELING PRO
REGENERACI
PLETI

Č. 501
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PŘÍRODNÍ 
SLOŽKY

ZMENŠENÍ 
TĚLESNÉHO 
OBJEMU

ZLEPŠENÍ 
PRUŽNOSTI 
POKOŽKY

ZLEPŠENÍ 
LYMFATICKÉHO 
OBĚHU

JEDINEČNÉ SLOŽENÍ 
PRO KOMPLEXNÍ 

ÚČINEK

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

PROFESIONÁLNÍ LÁZEŇSKÉ
PROCEDURY U VÁS DOMA

Thalasso
spa gel

Gel z hnědých mořských řas (voda, laminaria, 
fucus), extrakt z aloe vera, extrakt z propolisu, 
deriváty chlorofylu a mědi.

Thalasso spa gel je založen na bázi mořských řas. 
Kosmetický účinek je umocněn propolisem a výtažky 
z aloe.

Zábalový gel z rostlinných mořských řas obsahuje bohatý 
komplex vitamínů a minerálů z laminarie a fucusu, a také 
deriváty chlorofylu a mědi pro kompletní domácí péči 
o tělo.

Naneste na předem očištěnou pokožku 
a na 30 minut ji zakryjte potravinovou fólií.

Zbytek gelu opláchněte teplou vodou 
a naneste výživný olej (z mořských řas) nebo 
krém.

Doporučuje se používat 1 - 2x týdně.

Zábaly z mořských řas luxusní třídy

Blahodárně působí na pokožku.

Čistí pokožku a dodává jí svěží a zdravý vzhled.

Vyživují pokožku blahodárnými látkami obsaženými 
v mořských řasách.

Komplexní péče s kombinací aloe a propolisu.  

SLOŽENÍ

NÁVOD K POUŽITÍ

Gel z fytořas pro zábalové 
procedury

Č. 527
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Maximální účinek je po koupeli nebo sprše.

IDEÁLNÍ 
PO KOUPELI 
NEBO SPRŠE

VŠECHNY VÝHODY 
LAMINARIE 
A FUCUSU

SÍLA 
ROSTLINNÝCH 
OLEJŮ

HLOUBKOVÁ 
VÝŽIVA 
A ZPEVNĚNÍ

6766

TĚLOVÝ OLEJ
Z MOŘSKÝCH ŘAS

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

PRO PŘIROZENOU KRÁSU
VAŠÍ POKOŽKY

Body oil 
Pro hydrataci, výživu 
a revitalizaci pokožky

Body oil je složen z olivového, rakytníkového, šípkového, 
dýňového a lněného oleje, obohaceného o antioxidant 
dihydrokvercetin. Používejte jako závěrečnou péči 
po maskách na tělo.

Naneste olej na problematická místa pokožky 
lehkými masážními pohyby. Nechte působit 
10 - 15 minut.

Zbytek setřete papírovým ručníkem, v případě 
potřeby smyjte vlažnou vodou.

Pozor! Před použitím oleje se doporučuje 
provést test citlivosti pokožky.

Přírodní složky s jemným kosmetickým účinkem 
na pokožku pro kvalitnější masáž.

SLOŽENÍ

NÁVOD K POUŽITÍ

Olej z mořských řas (laminaria, fucus), olivový olej, olej 
z dýňových semen, lněný olej, rakytníkový olej, šípkový olej, 
olej z meruňkových jader, mandlový olej, olej z pšeničných 
klíčků, chlorofylo-lipidový komplex z mořských řas, olejové 
extrakty z komonice lékařské a bambuckého másla, 
dihydrokvercetin.

Zlepšuje pevnost pokožky.

Obsahuje snadno vstřebatelné minerály z mořských řas.

Přírodní zdroj mnoha zdraví prospěšných látek.

Č. 504
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VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

VITAMÍNOVÁ PODPORA
PRO VAŠI POKOŽKU

Professional
body serum

Tělové sérum na bázi 
mořských řas

Jedinečné složení Professional body serum dodává 
pokožce komplex všech nezbytných vitamínů 
a prospěšných živin.

Professional body serum

Extrakt z cypřiše zklidňuje pokožku.

Extrakt z břízy navrací pokožce pružnost.

Vodné výtažky laminarie a aloe mají na pokožku 
blahodárný vliv.

Jojobový olej pro prevenci vrásek.
Naneste malé množství séra (5 - 6 kapek) 
na problematická místa pokožky.

Masírujte rovnoměrně, dokud se roztíraný 
produkt zcela nevstřebá. Neoplachujte.

Vhodné pro kombinované použití s krémy.

SLOŽENÍ

NÁVOD K POUŽITÍ

Výtažky z laminarie a aloe, suché výtažky z břízy a vrby, 
jojobový a grapefruitový olej, vitamin PP (nikotinamid), 
L-karnitin, mořská sůl, dihydrokvercetin.

Č. 544

KOMPLEXNÍ ÚČINEK 
PRO KRÁSU 

A MLÁDÍ

68 69

VHODNÉ 
PRO POUŽITÍ 
S KRÉMY

OBSAHUJE 
L-KARNITIN

ÚČINNÝ 
PROTI STRIÍM

STAHUJÍCÍ 
ÚČINEK
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IDEÁLNÍ SLOŽENÍ 
OLEJŮ 

A ROSTLINNÝCH 
VÝTAŽKŮ

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

JEMNÁ PÉČE O POKOŽKU
BĚHEM MASÁŽE 

Professional
body massage oil

Olej z mořských řas, oleje z jalovce, levandule, 
grapefruitu, máty peprné, hroznových a meruňkových 
jader, rozmarýnu, pšeničných klíčků, dihydrokvercetin.

Naneste na čistou pokožku a vmasírujte.

Maximální účinek - při použití po koupeli nebo 
sprše.

Při výskytu problematických míst na pokožce 
se doporučuje aplikovat olej denně a současně 
provádět intenzivní masáž.

Olej lze předehřát ve vodní lázni.

Nedoporučuje se nanášet na pleť obličeje!

Professional body massage oil lze používat pro všechny 
typy masáží.

Jedinečné složení organických olejů a extraktů.

Jalovcový, levandulový, grapefruitový a mátový olej 
zpevňují a napínají pokožku.

Oleje z hroznových a meruňkových jader dodávají pokožce 
pevnost.

Dihydrokvercetin bojuje proti účinkům volných radikálů.

Ekonomicky se spotřebovává.

Nezpůsobuje alergie.

SLOŽENÍ

NÁVOD K POUŽITÍ

Masážní olej z mořských řas

Č. 545

70 71

EKONOMICKÁ 
SPOTŘEBA

VHODNÉ 
PRO CITLIVOU 
POKOŽKU

9 ROSTLINNÝCH 
A OVOCNÝCH 
OLEJŮ

ANTIOXIDAČNÍ 
OCHRANA
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Podporuje snížení bolesti 

Komplexní dodatečná podpora kloubů a vazů

Pomáhá snášet vysoké zatížení

Respirafood
Forte with honey
Forte Original 
AngioLive (černý rybíz)
Vertera Sensation
Smart Start (4 chutě)

str. 26
str. 20
str. 16
str. 36
str. 30
str. 48

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

str. 26
str. 26
str. 22
str. 14
str. 42
str. 48

Atherofood
Al Mask 250 / 580 ml
AngioLIVE PRO-MAX
AngioLIVE (černý rybíz)
AngioLIVE (třešeň)
AngioLIVE (jablko)

str. 26
str. 38
str. 34
str. 36
str. 36
str. 36

Professional body serum
Smart Cocktail (3 chutě) 
Thalasso spa gel
Al Mask 250 / 580 ml
PRO-MAX fucus
Smart Start (4 chutě) 

str. 68
str. 46
str. 64
str. 38
str. 44
str. 48

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

str. 56
str. 28
str. 42
str. 58
str. 30
str. 48

Pro dodatečnou podporu 
imunity

Pro doplňkovou podporu 
kloubů

Udržuje výsledky po užití venotonik

Dodatečná podpora funkce jater

Látky, které pomáhají dále posilovat cévy a kapiláry

Pro doplňkovou cévní podporu

Lze využít jako součást wellness programu 

Podporuje normalizaci metabolismu 

Podporuje obnovu kondice

Pro štíhlou postavu 

100% přírodní kosmetika

Lázeňský salon u vás doma

Snadná vstřebatelnost a viditelné účinky

Pro přirozenou krásu

Posiluje obranný systém organism

Komplex látek s příznivými účinky 

Vhodné pro zlepšení celkové pohody

72 VERTERA — KATALOG PRODUKTŮ


