
VERTERA КОМПАНИЯСЫНЫҢ
ТӘУЕЛСІЗ СЕРІКТЕСІ

Өз сұрақтарыңыз бен тілектеріңізді бірыңғай 
электрондық мекенжайға жолдаңыздар:  

info@vertera.org

8 800 707-25-39
8 920 191-61-87

КҮН САЙЫН  8:00–19:00

Денсаулық
пен сұлулыққа
арналған өнімдер



БАСТАПҚЫ ЖИНАҚ* 
Vertera жаңа өнімі

бет. 56 бет. 56

бет. 56 бет. 56 бет. 38 қолданыстағы каталог

×8 ×8

×8 ×8

АЙРЫҚША!

ҚОЛАЙЛЫ!

ПАЙДАЛЫ!

*Компания жинақтың жиынтықтауын өзгерту құқығын өзіне қалдырады. **Тек жаңа дистрибьюторлар үшін бірінші тапсырысқа!

**25 PV

01СІЗДІҢ ДЕНСАУЛЫҒЫҢЫЗҒА АРНАЛҒАН ТАБИҒАТ КҮШІ

Мазмұны

Қазіргі өмір ырғағында 
денсаулықты нығайту

Дұрыс тамақтануға
саналы көзқарас

Компаниямен танысу

Қан тамырларыңыздың
саулығы

AngioLive

02

26

40

14

Vertera

Гели Vertera

Биоактивті кешендер 

Биотехнология эволюциясы

PRO-MAX 

Бала кезінен денсаулыққа 
қамқорлық жасау

Smart Kid 

Жастық пен табиғи
сұлулықты сақтау

Кәсіби косметика 

Vertera Therapy

48

62

Нәзік күтім және 
фитотерапия 92

58
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65°48' с. е. 39°00 ' ш. б.

Ақ теңіз VERTERA компаниясының өнімдері 

үшін құрамы бойынша бірегей қоңыр теңіз 

балдырлары өсетін орын

Қоңыр балдырлар — денсаулықтың баға жетпес көзі. Оны әркімге қолжетімді ету — 
біздің компаниямыздың басты мақсаты мен философиясы. 2005 жылдан бастап 
қоңыр балдырларға негізделген өнімдер жасай отырып, Vertera солтүстік 
теңіздердің тереңдігін сіз үшін толықтай сақтайды.

Vertera-мен
танысу

теңіз қоңыр балдырларының ерекше қасиеттерін қолдана отырып, бүкіл әлемдегі 
адамдардың денсаулығын қорғау және өмір сүру сапасын жақсарту.

МИССИЯМЫЗ

БАЛДЫРЛАРДЫҢ БАРЛЫҚ 
ПАЙДАСЫ СІЗДІҢ СҰЛУЛЫҒЫҢЫЗ 
БЕН ҰЗАҚ ӨМІР СҮРУІҢІЗ ҮШІН!
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Отбасы 

Жақын адамдар — бұл адам үшін ең қымбат нәрсе. Біз осы ережені бизнесте де 
басшылыққа аламыз: қызметкерлер мен клиенттерді компания біз бағалайтын 
көпжылдық серіктестік байланыстырады. Шынында да, нағыз отбасында бәрі 
қымбат, маңызды және сүйікті.

ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫМЫЗ

Бостандық 

Әркімнің таңдау мүмкіндігі болуы керек: бұл өмірдің 
кез келген саласына қатысты. Жауапты және 
әлеуметтік бағдарланған жаһандық бизнес ретінде
біз саясаттан тыс тұрмыз. Біздің мақсатымыз — 
тұратын еліне және діни сеніміне қарамастан, әрбір 
адамның игілігі.

Денсаулық
Барлық жетістіктер мен бақытты өмір денсаулықтың берік 
негізіне негізделген. Мықты денсаулық табысқа жетуге, өз 
қалаулары орындалатын өз әлеміңді құруға көмектеседі. 
Сондықтан, біздің мақсатымыз — бүкіл адамзат үшін 
салауатты болашаққа қол жеткізу.

Сұлулық 

Сұлулықты көру және бағалай білу — әрқайсымызды 
ерекше ететін нәрсе. Табиғаттың кемелділігі немесе 
адамның жаратылысы болсын, бұл сұлулықтың шабыты,
ол бізге бұрын мүмкін емес болып көрінген нәрсеге 
ұмтылуға мүмкіндік береді.

Шығармашылық 

Жаңа көкжиектерді құру және ашу мүмкіндігінсіз табысқа 
жету мүмкін емес. Бұл біздің өміріміздің барлық 
аспектілеріне қатысты — басқа адамдармен сөйлесуден 
бастап, нақты пайда әкелетін және әрқашан сұранысқа
ие болатын өнімдерді жасауға дейін.
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VERTERA БҮГІН

300 000 + 
белсенді серіктес

37
қатысу елдері

120+ 
сұлулық пен 
денсаулық өнімдері

Ламинария гидролизаты
бар бірегей балалар тағамын 
әзірлеу, мемлекеттік тіркеу
және шығару. 

Vertera өнімдерін Еуропалық 
Одақ нарығында сертификаттау.

Теңіз балдырлары жасушаларының 
қабырғаларын ыдыратудың және 
тұщы су балықтарының терісінен 
жоғары молекулалы коллаген алудың 
бірегей технологияларына патент 
әзірлеу және тіркеу. Технологияны 
қолдана отырып өнімдер сериясын 
шығару.

ТАБЫСҚА
ЖЕТУ ЖОЛЫ

Теңіз балдырларының жасушалық 
құрамы негізінде кәсіби 
косметиканы қоса алғанда, Vertera 
брендімен өнімдердің жаңа 
желілерін әзірлеу.

Vertera Gel компаниясының 
флагмандық өнімін сатудың басталуы.

Ресейде және шетелде бренд 
өнімдерін сататын тікелей 
сатылымдардың дәл осындай 
дистрибьюторлық компаниясы 
жұмысының басталуы.

Компания ТМД нарығында 
диеталық емдік тамақтану 
сегментінде жетекші орын алады.

Теңіз қоңыр балдырларының цитоплаз-
масынан алғашқы гель өндіру техноло-
гиясын әзірлеу және жолға қою.

2020 ж. 2021 ж.

2011 ж.

2010 ж.

7 
клиникалық зерттеу арқасында 
гельдеріміздің тиімділігі
дәлелденді

2005 ж.

2016 ж.

2006 ж.

2014 ж.
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100% табиғи және сапалы 

Vertera өнімдері мен косметикасы 
экологиялық таза шикізаттан жасалған —
Ақ теңізде өндірілген қоңыр балдырлар 
мен фукус, Ресейдің солтүстігіндегі 
өркениеттің қол жетімсіз аймағында.

Vertera брендімен барлық өнімдер Ресейде, 
Тверь облысының экологиялық таза 
аймағында шығарылады. Vertera өнімдерін 
Biomedical Innovative Technologies 
компаниясы шығарады.

Өндірістік компаниялар тобының тамақ 
өнімдері қауіпсіздігінің менеджмент жүйесі 
ISO 22000:2018 халықаралық стандартының 
талаптарына сәйкес келеді.

Біз синтетикалық 
компоненттер мен 
консерванттарды 
қолданбаймыз. Vertera 
өнімдерінде Halal және Kosher 
белгілері бар, олар The Vegan 
Society (Ұлыбритания) 
стандарттарына сәйкес келеді.

Көбірек пайда
Теңіз балдырлары — планетадағы ең көне өсімдіктер және адам ағзасы үшін 
140-тан астам құнды элементтердің бірегей көзі.

Бірақ адам ағзасында олардың жасуша қабырғасын құрайтын целлюлоза мен 
пектиннің арқасында балдырлардың тығыз қабығын сіңіруге арналған ферменттер 
жоқ. Сондықтан салаттар, таблеткалар мен ұнтақтар түріндегі балдырлардан 
пайдалы заттар тек 15% сіңеді. 

Компанияның патенттелген технологиялары балдырлар жасушаларының барлық 
бағалы заттарын жеңіл сіңірілетін формада алуға мүмкіндік береді. Олардың 
арқасында Vertera өнімдерімен бірге сіздің ағзаңыз мықты денсаулық үшін аса 
маңызды әрі пайдалы минералдардың, дәрумендердің, полисахаридтердің, 
алмастырылмайтын амин қышқылдарының және басқа да биоактивті заттардың 
бай кешенінің 95% астамын игереді. 

Vertera өнімдерімен сұлулық пен ұзақ өмір барлығына қолжетімді!

VERTERA ӨНІМДЕРІНІҢ 
БІРЕГЕЙЛІГІ НЕДЕ?

Инновациялық биотехнология
Компания тұрақты негізде ғылыми-зерттеу қызметін жүргізеді, оның нәтижесі 
бірегей, теңдесі жоқ рецептура мен технология болып табылады. 

2019 жылы бірегей биотехнология — теңіз қоңыр балдырларынан 
концентрацияланған өнімді алудың әлемдегі жалғыз патенттелген технологиясы 
әзірленді. Оның арқасында біз пайдалы құрамды тек балдырлар жасушасынан ғана 
емес, сонымен қатар оның қабығынан да ала алдық.
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НЕЛІКТЕН БІЗ
БАЛДЫРЛАРДЫ 
ҚОЛДАНАМЫЗ? 

Теңіз балдырларының таңдаулы кумулятивтік қабілеті бар — олар макро- және 
микроэлементтердің алуан түрлі кешенін жинақтай алады. Осылайша, ламинарияда 
адам денсаулығына қажетті 140-тан астам дәрумендер, минералдар, микро- және 
макроэлементтер бар. 

Теңіз балдырларындағы қоректік заттардың (йод, мырыш және т.б.) концентрациясы 
құрлықтағы өсімдіктердегі ұқсас заттардың мөлшерінен бірнеше есе көп. 

Неліктен балдырларда пайдалы заттар көп? 
Жерден тамақ алатын құрлықтағы өсімдіктерден айырмашылығы, балдырлардың 
тамыры жоқ. Ежелгі теңіздерге ағып жатқан миллиондаған жылдар бойы өзендер 
топырақтан тұздар мен минералдарды жуып келген. Еріген түрінде бұл заттар 
түбінде жиналып, теңіз суының ерекше химиялық және биоактивті құрамын 
құрады. Осылайша, теңіз — бұл жердің «сығындысы» деп айтуға болады.

Неліктен біз балдырларды Ақ теңізде өндіреміз? 

Осы аймақта өсетін қоңыр балдырлар Ресейдің солтүстігінің қатал климатына 
бейімделе алды. Аймақтың таза табиғатының бір бөлігі бола отырып, олар суық 
суларға бейімделудің ерекше механизмін жасады. Көптеген қоректік заттардың 
жинақталуы олардың өмір сүруіне және тіпті агрессивті ортаға бейімделуіне 
мүмкіндік береді: тұзды су мен суық.

Бұл Vertera өнімдерін өндіру үшін пайдаланылатын Ақ теңізде өндірілген
қоңыр балдырлар. Олар денсаулықты нығайтатын, жақсы көңіл-күй мен сұлулық 
сыйлайтын бірегей өнімдерді жасау үшін ең жоғары құндылыққа ие.  

Теңіз балдырлары денеге қалай көмектеседі? 
Егер оның денесінің әр жасушасы қажетті тамақтануды алып, өзін-өзі тиімді 
тазартса, адам сау болады. Ол үшін дәрумендерден, минералдардан, макро- және 
микроэлементтерден басқа молекулалардың тағы 4 түрі қажет: 

Ақуыздар       Нуклеин қышқылдары       Липидтер       Полисахаридтер

Барлық осы 4 бастапқы метаболиттер бір уақытта тек теңіз балдырларында 
кездеседі!

Vertera өнімдерінің негізі — теңіз балдырлары
жасушаларының гель түрінде оңай сіңетін құрамы.
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Сканерлеп, фукус пен ламинарияның барлық ерекше заттары туралы біліңіз.   

Материалдар VERTERA.UNIVERSITY сайтында тек компанияның тіркелген және 
алдын ала авторластырылған серіктестері үшін ғана қолжетімді.

1426 2122 17 3 24 18

ЛАМИНАРИЯНЫҢ ПАЙДАЛЫ ЗАТТАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫ ФУКУС ҚОРЕКТІК ЗАТТАРДЫҢ ҚҰРАМЫ

Теңіз балдырларындағы заттардың тізбесі туралы деректер PRO-MAX сериялы өнімдерді 
зертханалық зерттеу негізінде алынды. Диаграммада құрылымы күрделі химиялық 
элементтердің топтары визуалды түрде көрсетілген, олардың құрамына 140-тан астам 
қоректік заттар кіреді. Заттардың құрамы абсолютті шамаларда (саны) көрсетілген.
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Маңызды! Компанияның өнімдері пастерлеуге және 
консерванттарды қосуға ұшырамайтындықтан, 
Vertera биогельдерін тек салқындатылған түрде 
сақтау қажет.

Сыртқы сұлулық — дененің мінсіз жұмысының салдары. 
Сондықтан, біз көптеген жылдар бойы белсенділікті, 
жастықты және денсаулықты сақтауға мүмкіндік беретін 
«ақылды тамақтану» технологияларын дамытуға көп 
көңіл бөлеміз. 

Балдырлармен қоректену желісінің негізі —
таза цитоплазма түрінде алынған ламинария жасушасы-
ның құрамы. Vertera өнімдерінің пішініне байланысты 
біздің ағзамыз құрамындағы дәрумендердің, минерал-
дардың, қоректік заттар мен қоректік заттардың 95%-дан 
астамын сіңіре алады.
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Vertera
гельдері 

Vertera балдырлы азығы —
денсаулық пен сұлулыққа
жаңа қадам!

ДҰРЫС ТАМАҚТАНУҒА 
САНАЛЫ КӨЗҚАРАС



Ламинария жасушаларында адамдар үшін таптырмай-
тын дәрумендердің, микро- және макроэлементтердің 
бай кешені бар. Патенттелген технология бізге оларды 
максималды биожетімділікпен аман-сау алып шығаруға 
мүмкіндік береді! 

Vertera Gel көмегімен сіздің ағзаңыз құнды заттардың 
ерекше үйлесімін алады, оның ішінде ламинария 
құрамындағы 18 дәрумен, 8 макроэлемент, 23 ультра- 
және микроэлемент, 9 маңызды таптырмайтын амин 
қышқылы және 17 пайдалы қанықпаған май қышқылы бар.

БЕЛСЕНДІ
ДЕТОКС

Пайдасы
6 клиникалық зерттеумен
расталған

Күнделікті тамақтану үшін 
Vertera gel ламинария 
пайдалы заттары бар 
тиімді және қауіпсіз өнімVertera gel

ДЕНСАУЛЫҚ СЫЙЛАЙТЫН
ТІРІ ӨНІМ
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АРТ. 700

КҮШТІ 
ИММУНИТЕТ

ЙОД ЖӘНЕ
ПАЙДАЛЫ
ЗАТТАР КӨЗІ

БЕЛСЕНДІ ҰЗАҚ 
ӨМІР СҮРУ

САУ
АСҚАЗАН-ІШЕК
ЖОЛЫ

Ресей мен
Еуроодақта
сертификатталған

ЖҮРЕК ПЕН ҚАН
ТАМЫРЛАРЫН
НЫҒАЙТУ

Смуз�ен бірге
әлдеқайда дәмді
және пайд�ы!

Апельсин мен жалбыз қосылған
банан-қияр смузиі (2-3 ас үлесі)

2 АС ҚАСЫҚТЫ
(40 ГРАММ)

ШЫРЫНДА
ЕЗІҢІЗ

КҮНІНЕ
2 РЕТ

2хх2 

ТАМАҚТАН
30 МИНУТ БҰРЫН

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

Қияр — 2 дана.
Апельсин — 1 дана.
Асжапырақ — 1 байлам
Банан — 2 дана.
Жалбыз — 2-3 бұтақ (қалауыңызға қарай)
Тәтті құрма — 1 дана.
Vertera gel — бір стақан смузиге 2 ас қасық

Ірі кесектермен турап, ингредиенттерді 
блендерге салыңыз, біркелкі болғанша ұсақтай 
беріңіз.

6x

ҚҰРАМЫ

Су, ламинария, қосалқы компоненттер.

Вегетарианшылық
қағидаларына
сәйкес келеді

Кашрут
талаптарына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

Vertera Gel емдәмдік емдік тамақтанудың 
мамандандырылған өнімі ретінде ресми түрде 
сертификатталған.
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Иммунитетті нығайту, 
детоксикация және 
жасарту

Vertera Forte
АРТ. 701

КҮШТІ ИММУНИТЕТ ҮШІН 
ТЕҢІЗ КҮШІ МЕН АНТИОКСИ-
ДАНТТЫ ҚОРҒАНЫС

ҚҰРАМЫ 

Су, ламинария, фукус, дигидрокверцетин.

Дигидрокерцетинмен
байытылған ламинария мен
фукустың жасушалық
биогельдеріне негізделген 
функционалдық өнім

Ламинария 
жасушалық гелінің 
барлық пайдасы

ИММУНИТЕ-
ТІҢІЗДІ
НЫҒАЙТУ

АҒЗАҢЫЗДЫҢ 
ҚАРТАЮЫН 
БАЯУЛАТАДЫ

КЕШЕНДІ
ДЕТОКСИКАЦИЯ
БАҒДАРЛАМАСЫ

ЭЛЕМЕНТТЕР 
ТАПШЫЛЫҒЫНЫҢ 
ОРНЫН ТОЛТЫРУ Смуз�ен бірге

дәмдірекжәне 
пайд�ырақ!

Асқабақ жұмсағы (пісірілген) — 300 г
Грейпфрут шырыны — 100 мл
Апельсин — 1 дана.
Бал — 2 ас қасық
Зімбір — 1 см
Банан — 1 дана.
Апельсин шырыны — 300 мл
Vertera Forte — бір стақан смузиге 2 ас қасық

Ірі кесектермен турап, ингредиенттерді 
блендерге салыңыз, біркелкі болғанша ұсақтай 
беріңіз.

Зімбір қосылған
асқабақ-цитруссмузиі (2-3 порция)

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

2 АС ҚАСЫҚ
(40 ГРАММ)

ШЫРЫНДА
ЕЗІҢІЗ

КҮНІНЕ
2 РЕТ

2хх2 

БИОАКТИВТІ КОМПОНЕНТТЕР

Фукус. Ол қан ұйығыштарының, инфаркт пен инсульт-
тің туындау қаупін төмендететін фукоиданға бай. 
Иммуностимулятор, диабетке, катарактаға және 
онкологиялық ауруларға төзімділікті арттырады.

Ламинария.  Құрамында дәрумендер, минералдар, 
микро- және макроэлементтер, маңызды амин 
қышқылдарының бай кешені бар. Органикалық йод 
мөлшері бойынша көшбасшы.

Дигидрокверцетин.  В, С дәрумендерінен, бета-каро-
тиннен және токоферолдан он есе жоғары белсенділігі 
бар табиғи антиоксидант. Қартаю процесін баяулатады. 
Ламинариямен және фукуспен бірге күшті синергетика-
лық әсер береді.

A B
C

ТАМАҚТАН
30 МИНУТ БҰРЫН

Вегетарианшылық
қағидаларына
сәйкес келеді

Кашрут
талаптарына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді



Иммунитетті күшейтетін өсімдік 
сығындыларымен байытылған 
органикалық йод және 
фукоидан қосылған ламинария 
мен фукустан жасалған өнім

Дәмдірек
және пайд�ырақ
смуз�ен бірге!

ҚҰРАМЫ

Су, ламинария, фукус, дигидрокверцетин, жеміс шырыны, 
қырыққабат ұнтағы, итмұрын, эхинацея, қызылмия, 
элеутерококк, түймедақ, қырмызыгүл, мажыра, долана, 
стевия сығындылары, тағамдық хош иістендіргіш.

Итмұрын — дәрумендер мен минералдарға бай.

Теңіз пектині — токсиндерді кетіреді. 

Эхинацея — унитеттің стимуляторы.

Мия — аллергия мен қабынуға қарсы.

Ақбас қырыққабат  — маңызды аминқышқылдарының 
көзі.

Элеутерококк — күш-қуат береді.

Түймедақ, қырмызыгүл және мажыра  — ауруларға қарсы.

Vertera Forte дәруменді-минералды кешені енді табиғи 
адаптогендермен және иммунтүрлендіргіштермен 
байытылған!

Vertera Forte

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

Көк алмалар — 2 дана.
Банандар — 1 дана
Құлпынай — 100 г
Физалис — 50 г
Көкжидек/Таңқурай — 100 г
Сұлы сүті – 100 мл
Жалбыз — 2-3 бұтақ
Vertera Forte — бір стақан смузиге 2 ас қасық

Ірі кесектермен турап, ингредиенттерді 
блендерге салыңыз, біркелкі болғанша ұсақтай 
беріңіз.

Алма-банан жидектер
қосылған смузи (2-3 порция)

КӨБІРЕК ДӘМ —
КӨБІРЕК ПАЙДА
ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯ

АРТ. 702-704
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Адаптогендер — ағзаның көптеген зиянды әсерлер мен 
стресстерге төзімділігін арттыратын, иммунитетті 
ынталандыратын өсімдіктер.

ЖҰМСАҚ

ЖӘНЕ ТИІМДІ

ДЕТОКС

ТАБИҒИ

ЖЕМІСТЕРДІҢ

ДӘМІ

ДӘРУМЕНДЕР,
МИНЕРАЛДАР, МИКРО-
ЖӘНЕ МАКРОЭЛЕМЕНТТЕР

ДЕНЕНІҢ ТОНУСЫН
ЖОҒАРЫЛАТУ, КӨП КҮШ
ПЕН ҚУАТ СЫЙЛАУ

A B
C

Вегетарианшылық
қағидаларына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

Теңіз
балдырлары
негізінде жасалған

2 АС ҚАСЫҚ
(40 ГРАММ)

СМУЗИДЕ
ЕЗІҢІЗ

КҮНІНЕ
2 РЕТ

2хх2 

ТАМАҚТАН
30 МИНУТ БҰРЫН



АРТ. 506

Смуз�ен
бірге әлдеқайда
дәмді әрі пайд�ы!

ҚҰРАМЫ 

Ламинария, фукус, алма шырыны, балтозаң қосылған 
бал, алма ұнтағы, ара желімі және стевия сығындылары.

Sea Honey
ЕКІ ЗАТТЕК КҮШІ

Бүкіл отбасының дұрыс 
тамақтануы үшін ламина-
рия мен ара өнімдеріне 
негізделген функционал-
ды тамақ өнімі

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

Грейпфрут шырыны — 100 мл
Қабығы аршылмаған лимон – 10 г
Зімбір — 1 см
Куркума — 1 шай қасық
Апельсин шырыны — 250мл
Ананас шырыны — 150 мл
Ананас —100 г
Бал — 2 ас қасық
Құрма — 100 г
Жалбыз — 2-3 бұтақ
Sea Honey — бір стакан смузиге 2 ас қасық

Зімбір және куркума қосылған
цитрусты смиузи (2-3 порция)
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КЕШЕНІ ПАЙДАЛЫ
ЗАТТАРДЫҢ ЛАМИНАРИЯ
ЖӘНЕ ФУКУС

ҚУАТТЫДЕТОКС
ЖӘНЕ ЖАҚСЫ
АС ҚОРЫТУ

ЖАРҚЫН ДӘМІ
ТАБИҒИ
БАЛДЫҢ

МАКСИМУМ
ПАЙДАСЫ АРА 
ӨНІМДЕРІНІҢ

Табиғи балдың пайдасы — А, В2, В3, В5, В6, В9, С, Е, Н, К 
дәрумендері.

Ара желімі — иммундық жүйені нығайтады және 
қабынумен күреседі.

Балтозаң — 20 амин қышқылы және сирек минералдар.

Қажымас қайрат және жағымды дәм.

Иммундық қолдау.

22 пайдалы микроэлемент.

Табиғи бал және ара өнімдері

Vertera Sea Honey — ламинария және фукустың
пайдасы мен табиғи балдың емдік күшінің салауатты
тамақтану әлемінде баламасы жоқ бірегей үйлесімі!  
Өнім өмір сүру сапасын жақсартуға көмектеседі, 
сондай-ақ кез келген жаста ақыл-ой және физикалық 
белсенділікті ынталандырады.

Жүрек және қан тамырлары 
ауруларына қарсы альги-
наттар мен фукоидандар

140+ пайдалы 
заттардан тұратын 
табиғи кешен

Теңіз
балдырлары
негізінде жасалған

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

2 АС ҚАСЫҚ
(40 ГРАММ)

СМУЗИДЕ
ЕЗІҢІЗ

КҮНІНЕ 
2 РЕТ

2хх2 

ТАМАҚТАН
30 МИНУТ БҰРЫН



БУЫНДАРҒА ТҮСЕТІН 
КЕЗ КЕЛГЕН ЖҮКТЕМЕ 
ДЕҢГЕЙІНДЕ ПАЙДАЛЫ

КЕЗ КЕЛГЕН
ЖАСТА ТҰТЫНУ 
ҮШІН

ШЕМІРШЕК, БУЫН ЖӘНЕ 
БАЙЛАМДАРДЫ ЗАҚЫМДА-
НУДАН ҚОРҒАЙДЫ

ОҢАЙ СІҢЕТІН 
ХОНДРОИТИН ЖӘНЕ 
ГЛЮКОЗАМИН

АРТ. 712Artroplast
Смуз�ен
бірге әлдеқайда
дәмді әрі пайд�ы!

Су, Vertera ламинариясынан жасалған биогель, алма 
және қара қарақат шырындары, хондроитин сульфаты, 
глюкозамин, долана және итмұрын сығындысы, ақбас 
қырыққабат ұнтағы, стевия сығындысы.

Күніне 1 рет 1 ас қасықтан (20 грамм).

Максималды тиімділік үшін Hondroferol / Collagen 
+ C бар кешенді қабылдау ұсынылады.

Хондроитин сульфаты

Буындардың 
қозғалғыштығын арттырады.
Шеміршекті, сіңірлерді және 
байламдарды нығайтады.

Глюкозамин

Шеміршектердің қалпына 
келуіне септігін тигізеді.
Қабынуды жеңілдетеді және 
ауырсынуды азайтады.

ҚҰРАМЫ ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

Буындардың саулығына арналған 
компоненттері бар биоактивті
заттармен байытылған ламина-
рияның жасушалық гелі

АУЫРСЫНУСЫЗ ҚОЗҒАЛЫС!

Апельсин шырыны — 250 мл
Даршын — 7 г 
Сұлы жармасы — 2 кесе (пісіру керек) 
Бадам — 40 дана
Ананас — 500 г
Бал — 2 ас қасық
Сұлы сүті – 250 мл
Артропласт — бір стакан смузиге 1 ас қасық

Сұлыны пісіріп, оған ананас тілімдерін қосыңыз. 
Бал, шырын, бадам және даршынды блендерде 
біртекті паста түзілгенше араластырыңыз. 
Содан кейін, блендерге сұлы мен ананас қосып, 
қайтадан араластырыңыз.

Буындарды нығайтуға
арналған смузи (2-3 порция)
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«Артропласт» гелі ағзаны буындардың қалыпты жұмыс 
істеуі және сүйек тінінің беріктігін сақтау үшін қажет 
барлық дәрумендермен қамтамасыз етеді. Өнім зат 
алмасу процестерін реттеу үшін қалқанша безге қажет-
ті органикалық йодқа бай.

Долана. Ісінуді басады, ревматикалық ауырсынуды 
азайтады, буынның серпімділігін қалпына келтіреді.

Ақбас қырыққабат. Сүйектер мен буындардың өсуі мен 
қалпына келуіне арналған амин қышқылдарының көзі.

Итмұрын. С дәрумені дәнекер тінінің ақуызы — колла-
генді сіңіруге және өндіруге көмектеседі.

Теңіз
балдырлары
негізінде жасалған

Халал
талаптарына
сәйкес келеді
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Биоактивті
кешендер
ҚАЗІРГІ АДАМНЫҢ ӨМІРІ ЫРҒАҒЫНДА
ДЕНСАУЛЫҚТЫ НЫҒАЙТУ

27СІЗДІҢ ДЕНСАУЛЫҒЫҢЫЗҒА АРНАЛҒАН ТАБИҒАТ КҮШІ

Енді денсаулықты сақтау оңай 
және ыңғайлы! Vertera 
өнімдерінің эргономикалық 
қаптамасы мен жеңіл сіңірілетін 
түрі — әсіресе, қауырт жұмыс 
күнінің ортасында өзі туралы 
ұмытпайтын адамдарға арналған.

Бірегей рецептурасы бар функционалдық өнімдер 
және жасартудың, тазартудың және қорғаудың 
кешенді бағдарламалары әрқашан дені сау,
күш-қуатқа толы болуға көмектеседі. Олар табиғи 
биоактивті компоненттердің адам ағзасына әсері 
саласындағы көптеген ғылыми зерттеулердің 
нәтижелеріне негізделген.

ҚАБЫЛДАУЫҢҒАЙЛЫ 
ЖӘНЕ ОҢАЙ

ТАБИҒИ 
АНТИОКСИДАНТТАР
ДЫҢ КҮШІ

ДЕНСАУЛЫҚТЫ 
НЫҒАЙТУДЫҢ КЕШЕНДІ 
ТӘСІЛІ

БІРЕГЕЙ
РЕЦЕПТУРАЛАР

ПАЙДАЛЫ ЗАТТАРДЫҢ 
МАКСИМАЛДЫ 
СІҢІМДІЛІГІ

АҒЗА ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ 
ЖҰМЫСЫН ҚАЛЫПҚА 
КЕЛТІРУ



СЫНУ ҚАУПІН
АЗАЙТАДЫ, ӘСІРЕСЕ 
ЖАСТА 

БУЫНДАРДЫ, ШЕМІР-
ШЕКТЕРДІ, БАЙЛАМДАР-
ДЫ НЫҒАЙТАДЫ

БІРЛЕСКЕН 
СҰЙЫҚТЫҚТЫҢ 
ДАМУЫНА ЫҚПАЛ ЕТЕДІ 

БУЫНДАРДЫҢ 
ҚАБЫНУЫМЕН 
КҮРЕСЕДІ 

АРТ. 571

Hondroferol Буындардың денсаулығы мен 
қалыпты жұмысына арналған 
биологиялық белсенді 
қосылыстар кешені

тірек-қимыл аппаратының патологиялары;

спортпен шұғылдану;

жарақаттар мен хирургиялық араласулар-
дан кейінгі оңалту бағдарламалары.

ҚҰРАМЫ

Hondroferol келесі жағдайда өте қажет:

Коллаген гидролизаты, метилсульфонилметан, 
глюкозамин калий сульфаты хлорид, хондрои-
тинсульфат

БІР ҚАЛЫПТЫ БУЫНДАР!

Манго — 1 дана.
Ананас шырыны — 250 мл
Ананас — 250 г
Жалбыз — 3-4 бұтақ
Құлпынай — 100 г 
Жалбыз — 3-4 бұтақ
Hondroferol — бір стақан смузиге 1 саше-пакет

Ірі кесектермен турап, ингредиенттерді блендер-
ге салыңыз, біркелкі болғанша ұсақтай беріңіз.

Жалбыз және ананас шырынықосылған 
манго-құлпынай смузиі (2-3 порция)

Смуз�ен
бірге әлдеқайда
дәмді әрі пайд�ы!
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Халал
талаптарына
сәйкес келеді

Hondroferol белсенді компоненті — шеміршектің 
тығыздығын, беріктігін және тұтастығын қамтамасыз 
ететін хондроитин сульфаты. Биоактивті зат зат 
алмасу процестерін қалыпқа келтіреді, шеміршектің 
белсенді қалпына келуіне ықпал етеді.

Ересектерге — күніне 1 рет 1 пакеттен (5 г), қалауыңызға 
қарай сумен немесе шырынмен сұйылтыңыз. 

Спортпен шұғылдану кезінде кешенді қабылдау:

Hondroferol — жаттығудан 30-60 минут бұрын. 
Artroplast — жаттығудан кейін 30 минуттан соң.

Қалыпты жүктеме кезінде кешенді қабылдау:

Hondroferol — түстен кейін 1-2 сағаттан соң. Artroplast — 
ұйықтаудан 30 минут бұрын.

Artroplast көмегімен кешенді
қабылдау кезінде максималды әсер!

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ



Смуз�ен
бірге әлдеқайда
дәмді әрі пайд�ы!

АРТ. 570

Коллаген гидролизаты, С дәрумені (аскорбин 
қышқылы).

ҚҰРАМЫ 

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

Терінің жастығы мен 
буындардың саулығына 
арналған оңай сіңетін 
коллаген кешеніCollagen Vitamin 

+С
ЖАСТЫҚТЫҢ
ӨЗІНДІК РЕЦЕПТІ

Сәбіз — 1 үлкен немесе 2 орташа 
Алма — 2 дана.
Апельсин шырыны — 300 мл
Алмұрт — 1 дана.
Банан — 1 дана.
Сұлы сүті – 200 мл
Бадам/зығыр тұқымы/чиа тұқымы — дәміне қарай
Collagen + Vitamin C — 1 стақанға 1 саше-пакет

Ірі кесектермен турап, ингредиенттерді 
блендерге салыңыз, біркелкі болғанша ұсақтай 
беріңіз.

Апельсин және зығыр дәндері
бар  сәбіз-алма смузиі (2-3 порция)
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БУЫНДАРДЫҢ 
ЖАРАҚАТ АЛУ 
ҚАУПІН АЗАЙТАДЫ 

СҮЙЕКТЕРДІ 
НЫҒАЙТУҒА 
КӨМЕКТЕСЕДІ

АҒЗАДАҒЫ КОЛЛАГЕННІҢ 
ӨЗ ҚОРЛАРЫН 
ТОЛЫҚТЫРАДЫ 

БҰЛ БАЙЛАМДАРДЫҢ 
СЕРПІМДІЛІГІН САҚТАУҒА 
КӨМЕКТЕСЕДІ 

Collagen + Vitamin С кешені ағзадағы коллагеннің
қажетті деңгейін ұстап тұру және 45+ жас шамасында
шораяқтың алдын алу құралы ретінде пайдалы
және тиімді.

Коллаген гидролизаты

Терінің серпімділігін 
арттырады, оған тегістік 
пен серпімділік береді.

Дәнекер тінін, сүйектер 
мен буындарды нығайтады.

Тырнақтар мен шашты 
нығайтуға көмектеседі.

Қартаюды баяулатады.

С дәрумені

Коллагенді жақсы сіңіру 
үшін қажет.

Денедегі коллаген 
өндірісін ынталандырады.

Вирустық, бактериялық, 
зеңді жұқпалы аурулар 
кезінде дененің қорғаны-
сын күшейтеді.

МАКСИМАЛДЫ
ПАЙДА
ФОРМУЛАСЫ

+
ШЫРЫНДА

ЕЗІҢІЗ
КҮНІНЕ

2 РЕТ

2х
1 САШЕ-ПАКЕТ

(5 ГРАММ)
МҰҚИЯТ

АРАЛАСТЫРЫҢЫЗ
Халал
талаптарына
сәйкес келеді



АРТ. 888

DRR-Protection
ЖАСАРУ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚТЫ НЫҒАЙТУ

50+ өсімдік сығындысы 
жастық пен денсаулықты 
сақтауға арналған бірыңғай 
кешенді бағдарламада 
биоактивті қасиеттерге ие

7 фитоқоспаның бірегей рецептурасы бар

Өмірлік маңызды заттардың теңгерімсіздігін жояды.

Әрбір композиция ағзаның белгілі бір жүйесінің 
жұмысын қалыпқа келтіреді.

Жетекші фармакологтардың қатысуымен әзірленген.

Дәрумендер мен минералдарды тұтынудың физиоло-
гиялық нормаларын ескеретін рецептура.

Бір-бірінің әрекетін толықтыратын және күшейтетін 
компоненттердің үйлесімі.

Толығымен табиғи компоненттер.

ҚҰРАМЫ 

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

50-ден астам дәрілік өсімдіктің жемістерінің, өскін-
дерінің, шөптерінің, жапырақтарының сығындылары: 
шәңгіш, итмұрын, долана, қалақай, қарақат, түйежапы-
рақ, жолжелкен, мажыра, шегіргүл, қырмызыгүл, 
фенхель, элеутерококк және т.б. 

ФИТОКЕШЕНДЕРДІ 
БӨЛЕК САТЫП АЛУҒА 
БОЛАДЫ.

Толығырақ — 
www.vertera.org сайтында
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DRR-Protection. Дененің денсаулығына кешенді 
күтімді таңдаңыз!

Қатаң бақылау
шикізат сапасын

Кешенді
Әсер

50 МЛ ШЫРЫНДА
СҰЙЫЛТЫҢЫЗ 

АРАЛАСТЫРЫҢЫЗ
МҰҚИЯТ

1 САШЕ-ПАКЕТТІ
(5 ГРАММ)

Халал
талаптарына
сәйкес келеді



DRR-Protection 
кешенді
бағдарламасы

«Гемофуд»
Құрамында қантүзу және қанайналым жүйелерін қолда-
уға арналған компоненттер бар.

«Гастрофуд»
Асқазан-ішек жолдарының қалыпты жұмысына арналған 
өсімдік кешені.

«Гепафуд»
Бауырды қорғауға арналған арнайы рецептура.

«Нефрофуд»
Құрамында бүйрек ауруларының алдын алуға 
арналған белсенді компоненттер бар.

«Атерофуд»
Тамырларда холестерин түйіншіктерінің пайда болуына 
жол бермейтін белсенді заттар кешенін қамтиды.

«Респирафуд»
Тыныс алу жүйесін қолдауға арналған фитокешен.

«Вита-минфуд»
Дененің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті барлық дәрумен-
дер мен микроэлементтерден тұратын өсімдік кешені.

35СІЗДІҢ ДЕНСАУЛЫҒЫҢЫЗҒА АРНАЛҒАН ТАБИҒАТ КҮШІ34 VERTERA — ӨНІМДЕР КАТАЛОГЫ

DRR-Protection-ның 7 өнімін белгілі бір жүйе бойынша қолдану
ағзадағы негізгі физиологиялық функциялар мен процестерге жан-жақты
қолдау көрсетеді.

ҰСЫНЫЛАТЫН
ҚАБЫЛДАУ СХЕМАСЫ

I АПТА II АПТА III АПТА IV АПТА 



АРТ. 318

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

1 ТАМШУЫР
(1 МЛ)

СУҒА 
ЕЗІҢІЗ

ТАМАҚПЕН
БІРГЕ

Vertera Miracle

Мидиялар еті гидролизінің өнімі, Даур 
сағызқарағайы сүрегінің құрғақ сығындысы 
(арабиногалактан), магний гидроксиді 
(аквамин), «Астаксантин» кешенді тағамдық 
қоспасы, Даур сағызқарағайы сүрегінің 
тамырға тақалған бөлігінің құрғақ
сығындысы.

Vertera Miracle максималды сіңімділігі мен тиімділігінің 
құпиясы — өнімнің хелат түрі және композиция компо-
ненттерінің ерекше үйлесімі.

Vertera Miracle құрамында

Астаксантин — күшті табиғи антиоксидант, бос ради-
калдармен күреседі.

Аквамин — теңіз балдырларының өсімдік компоненті, 
құрамында 72 пайдалы микроэлемент бар.

Арабиногалактан — табиғи иммуностимулятор және 
пребиотик, жүректің жұмысын қалыпқа келтіреді.

Дигидрокверцетин — даур сағызқарағайы қабығынан 
алынған табиғи антиоксидант. Токсиндерді шығарады, 
бауырды қорғайды.

Ара желімі сығындысы  — ағзаның қорғаныс қызметін 
күшейтеді, көңіл-күйді жақсартады.

Ағзаға қажетті және оның барлық 
жүйелерінің үйлесімді жұмысын 
қолдайтын биоактивті қоректік 
заттар мен detox компоненттерінің 
мамандандырылған кешені.

ҚҰРАМЫ 

ӨМІР
ЭЛИКСИРІ

Мидиялар сығындысы
Мидиялар сығындысы — Vertera Miracle 
биоактивті компоненттерінің бірі. Ол 
иммундық жүйені нығайтады, жоғары жүкте-
мелерді еңсеруге көмектеседі және тауриннің, 
сондай-ақ омега-3 және омега-6 пайдалы май 
қышқылдарының көзі болып табылады.
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ЖАҚСЫ
КӨҢІЛ-КҮЙ 

ЖАРҚЫН
ЭМОЦИЯЛАР

КҮШТІ
ИММУНИТЕТ 

ЭНЕРГИЯ ЖӘНЕ
БЕЛСЕНДІЛІК 

Хелат түрі - ағза үшін заттардың ең оңай қолжетімді 
түрі. Бұл қосылыстың молекулалық құрылымы
таңқышаян шымшуырына ұқсайды, сондықтан оны 
«хелат» (лат. chele - «шымшуыр») деп атайды.

КҮНІНЕ
3 РЕТ

3х
Халал
талаптарына
сәйкес келеді



ЖАСУШАЛАРДЫ 
ТОТЫҒУ КҮЙЗЕЛІСІНЕН 
ҚОРҒАЙДЫ 

ҚАРТАЮ
ПРОЦЕСІН 
БАЯУЛАТАДЫ

ИММУНИТЕТТІ 
НЫҒАЙТУҒА 
КӨМЕКТЕСЕДІ 

ЭНЕРГИЯ
АЛМАСУЫН 
БЕЛСЕНДІРЕДІ 

Vertera 
Sеnsation

КҮШТІ ИММУНИТЕТ
ЖЫЛДЫҢ КЕЗ КЕЛГЕН
УАҚЫТЫНДА

Ағзаның қорғаныс күшін 
нығайтуға арналған бірегей 
өсімдік кешені

ҚҰРАМЫ 

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

Қайың қабығының құрғақ сығындысы, Даур 
сағызқарағайы сүрегінің құрғақ сығынды-
сы (арабиногалактан), ұнтақталған кептіріл-
ген тағамдық ламинария (балдырлар), 
гематококкус плювиалис (лат. 
Haematococcus Pluvialis) балдырының 
құрғақ сығындысы, Даур сағызқарағайы 
сүрегінің тамырға тақалған бөлігінің құрғақ 
сығындысы (дигидрокверцетин), кептіріл-
ген фукус (ұнтақ) (лат. Fuсus,) кептірілген 
спирулина (ұнтақ) Spirulina), қара зире (лат. 
Nigēlla satīva) құрғақ сығындысы.

Vertera Sensation 8 табиғи
иммунитет активаторы

Ламинария — йод және ағза үшін қажетті 140-тан 
астам дәрумен, минерал, микро- және
макроэлемент көзі.

Фукус — жүрек пен қан тамырларына пайдалы әсер 
ететін фукоиданға бай.

Спирулина — құрамында 20 маңызды амин қышқылы бар.

Қара зире сығындысы  — птабиғи энергетик және 
антиоксидант.

Бетулин — қабынуға қарсы қасиеттері бар табиғи 
антибиотик.

Дигидрокверцетин — нжасушаларды бос
радикалдармен зақымданудан қорғайтын табиғи 
антиоксидант.

Астаксантин — зиянды әдеттер мен жаман экология-
ның әсерінен қорғайтын күшті антиоксидант.

Арабиногалактан — пребиотик және иммуностимуля-
тор. Қоректік заттардың оңай және тез сіңуін қамтама-
сыз етеді.

Vertera Sensation — табиғи биокомпоненттердің 
адам ағзасына кешенді әсерінің көпжылдық 
ғылыми зерттеулерінің нәтижесі.
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БІР
ТАБЛЕТКАДАН

БІР АЙ
БОЙЫ

КҮНІНЕ
3 РЕТ

3х
Кашрут
талаптарына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

АРТ. 315



AngioLive — қан тамырларының 
саулығын сақтауға арналған, 
тамақ және косметикалық өнім-
дерді қамтитын кешенді бағдар-
лама.

Дәлелденген тиімділік

2020 жылы «ВЕРТЕРА® АНГИОЛАЙВ» 
(«Vertera® AngioLive») жүзім сығындысы 
бар ламинария мен фукустан жасалған 
емдәмдік емдік тамақтанудың
мамандандырылған тағамдық өнімін 
жүрек-қан тамырлары аурулары кезінде 
кешенді эндотелиопротектор ретінде 
қолдану» ғылыми-зерттеу жұмысы 
жүргізілді. 

Толық ақпарат пен жұмыс
нәтижелерін бірыңғай мемлекеттік 
ақпараттық есепке алу жүйесінен 
көруге болады:
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AngioLive ҚАН ТАМЫР-
ЛАРЫҢЫЗДЫҢ
САУЛЫҒЫ

AngioLive сериялы тамақ өнімдері венотони-
ктерді қабылдағаннан кейін немесе олар-
дың арасында нәтижелерді сақтаудың 
тамаша құралы болып табылады. Бағдарла-
маға тиімділігі клиникалық зерттеулермен 
дәлелденген AngioLive Pro-Max жүзім сығын-
дысы бар ламинария мен фукустан жасалған 
емдәмдік емдік және профилактикалық 
тамақтанудың мамандандырылған тағамдық 
өнімі кіреді.

AngioLive табиғи ингредиенттерінің 
үйлесімі ағзадағы қажетті заттардың 
жетіспеушілігінің орнын толтырады, 
қанның сапасына оң жағынан әсер етеді 
және тамырлардың эндотелий қаба-
тының жасушаларын нығайтады.

ДӘЛЕЛДЕНГЕН 
ЕМДІК
ӘСЕРІ 

ҚАН ТАМЫРЛАРЫ 
АУРУЛАРЫНЫҢ 
АЛДЫН АЛУ 

ЙОД, ФУКОИДАН 
ЖӘНЕ КВЕРЦЕ-
ТИН КӨЗІ 

ЛАМИНАРИЯНЫҢ 
ПАЙДАЛЫ ЗАТТАР 
КЕШЕНІ



АРТ. 756

AngioLive
PRO-MAX

Вегетарианшылық
қағидаларына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

Теңіз
балдырлары
негізінде жасалған

ДӘЛЕЛДЕНГЕН 
ЕМДІК
ӘСЕРІ 

БАУЫРДЫҢ 
ЖҰМЫСЫН
ҚОЛДАУ

ЙОД, ФУКОИДАН
ЖӘНЕ КВЕРЦЕТИН
КӨЗІ 

ҚАН ТАМЫРЛАРЫ 
АУРУЛАРЫНЫҢ 
АЛДЫН АЛУ 

AngioLive PRO-MAX құрамында тамырларыңыздың 
саулығы үшін жүзім, ламинария және фукустың ең көп 
қоректік заттары бар.

AngioLive емдәмдік емдік 
және емдәмдік профилакти-
калық тағамының мамандан-
дырылған тағамдық өнімі

қан тамырларын нығайту және қорғау; 

қозғалыссыз өмір салтының, жоғары жүктемелердің 
салдарын азайту;

жүрек-қан тамырлары жүйесі мен бауыр патологиясында, 
қан тамырларының созылмалы ауруларында қолдану.

ҚҰРАМЫ 

AngioLive PRO-MAX келесі жағдайда өте қажет:

Су, ламинария, фукус, құрғақ сығынды (жүзім 
жапырағының сығындысы, шарап сығындысы), 
құрғақ жүзім жапырағының сығындысы
(жапондық есекмия кверцетині, жүзім кверцетині).

Алма — 2 дана.
Алмұрт — 1 дана.
Сұлы сүті – 300 мл
Киви – 1 дана.
Қаражидек — 40 г
Жалбыз — 3-4 бұтақ
AngioLive Original — бір стақанға 2 ас қасық

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

Ірі кесектермен турап, ингредиенттерді 
блендерге салыңыз, біркелкі болғанша ұсақтай 
беріңіз.

Сұлы сүтіндегі киви
мен қаражидек қосылған 
алма-алмұрт смузиі (2-3 порция)

Смуз�ен
бірге әлдеқайда
дәмді әрі пайд�ы!

Фукоидандар қан ұйықтарының пайда болуына жол 
бермейді, холестериннің төмендеуіне ықпал етеді, 
қабынумен күреседі. Кверцетин микроциркуляция 
деңгейінде қан айналымын жақсартады, қан тамырлары 
қабырғаларының серпімділігін арттырады.

ТАМЫРЛАРЫҢЫЗДЫҢ
ЖАҢА ӨМІРІ!
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2 АС ҚАСЫҚТЫ
(40 ГРАММ)

ШЫРЫНДА
АРАЛАСТЫ-

РЫҢЫЗ

КҮНІНЕ 
2 РЕТ

2хх2 

ТАМАҚТАН
30 МИНУТ

БҰРЫН



2 АС ҚАСЫҚТЫ
(40 ГРАММ)

ШЫРЫНДА
АРАЛАСТЫ-

РЫҢЫЗ

КҮНІНЕ 
1 РЕТ

1хх2 

ЛАМИНАРИЯНЫҢ 
ПАЙДАЛЫ ЗАТТАР 
КЕШЕНІ 

ПІСКЕН ЖЕМІСТЕРДІҢ 
ЖАРҚЫН ДӘМІ (АЛМА, ШИЕ, 
ҚАРА ҚАРАҚАТ) 

AngioLive емдәмдік емдік 
және емдәмдік профилакти-
калық тағамының мамандан-
дырылған тағамдық өнімі

ҚҰРАМЫ

AngioLive Food биоактивті компоненттері

Қалпына келтірілген алма / шие / қара қарақат шырыны, 
ламинариядан жасалған гель тәрізді өнім, қоюланды-
рғыш — натрий альгинаты, табиғи хош иістендіргіш, 
құрғақ жүзім сығындысы, қызыл жүзім жапырақтарының 
құрғақ  сығындысы, стевия құрғақ сығындысы.

Анар шырыны — 200 мл
Банан — 1 дана.
Қаражидек — 100 г
Тәтті киви – 2 дана.
AngioLive Food — бір стақанға 2 ас қасық

Ірі кесектермен турап, ингредиенттерді 
блендерге салыңыз, біркелкі болғанша
ұсақтай беріңіз.

Анар шырынындағы киви
қосылған қаражидек-банан
смузиі  (2-3 порция)

Смуз�ен
бірге әлдеқайда
дәмді әрі пайд�ы!

AngioLive Food желісінің биоактивті негізі — медицина 
мен фармацевтикада белсенді қолданылатын кверце-
тин, ресвератрол және фукоидандар. AngioLive табиғи 
ингредиенттерінің үйлесімі ағзадағы қажетті заттар-
дың жетіспеушілігінің орнын толтырады, қанның 
сапасына оң жағынан әсер етеді және тамырлардың 
эндотелий қабатының жасушаларын нығайтады.

AngioLive
Food САУ ТАМЫРЛАРМЕН

БЕЛСЕНДІ ӨМІР СҮР! 

Жүзім сығындылары мен қызыл жүзім жапырақтары 
кешені. Қан тамырларының саулығын қолдайтын биофла-
воноидтар — кверцетин мен ресвератрол көзі.

Ламинария жасушалық гелі. Антисклеротикалық және 
қабынуға қарсы әсер етеді, ал альгинаттар қанның тұтқыр-
лығын төмендетеді.
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ЙОД, ФУКОИДАН
ЖӘНЕ КВЕРЦЕТИН
КӨЗІ 

ҚАН ТАМЫРЫ 
АУРУЛАРЫНЫҢ 
АЛДЫН АЛУ 

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

ТАМАҚТАН
30 МИНУТ

БҰРЫН

АРТ. 751, 752, 753

Вегетарианшылық
қағидаларына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

Теңіз
балдырлары
негізінде жасалған



ӘДЕМІ ТЕРІ ЖӘНЕ ҚАН
ТАМЫРЛАРЫ САУЛЫҒЫ

AngioLive
Mask

АРТ. 754, 755
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ПАЙДАЛЫ ЗАТТАР-
МЕН НӘРЛЕЙДІ, 
ЫЛҒАЛДАНДЫРАДЫ 

ТАМЫР
«ЖҰЛДЫЗШАЛАРЫН»
ЖОЯДЫ

ВАРИКОЗ 
СИМПТОМДАРЫН 
ЖЕҢІЛДЕТЕДІ 

ЫҢҒАЙСЫЗДЫҚ 
ТУРАЛЫ ҰЗАҚ УАҚЫТҚА 
ҰМЫТУҒА КӨМЕКТЕСЕДІ 

Созылмалы көктамырлық
жеткіліксіздіктің алдын алуға, 
теріні ылғалдандыруға және 
нәрлендіруге арналған ламина-
рия, фукус және жүзім сығын-
дысы бар косметикалық маска

аяқтардағы ісіну, ауырсыну, тамыр
«жұлдызшалары», түршігу, шаншу, қабыну, ауырлық
және шаршау сезімі;

спортпен айналысу;

жүктілік кезіндегі ісіну;

аяқтардағы жүктемелердің жоғарылауы;

қозғалыссыз өмір салты;

4 сағаттан астам уақыт бойы жалғасқан әуе саяхаты, 
пойызбен, автомобильмен саяхаттау.

ҚҰРАМЫ 

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ
AngioLive Mask келесі жағдайда тиімді:

Ламинариядан жасалған гель тәрізді өнім, 
өсімдік глицерині, ламинарияның сулы сығын-
дысы, фукустың сулы сығындысы, коллаген 
гидролизаты (теңіз), жүзім құрғақ сығындысы, 
қызыл жүзім жапырақтарының сығындысы, 
гиалурон қышқылы.

AngioLive Mask компоненттері үстіңгі көктамырлық 
және лимфалық қан тамырлары жүйесінің жағдайын 
жақсартуға барынша ықпал етеді. Аяқтарыңызға 
жеңілдік пен еркіндік сезімін сыйлаңыз!

Толығымен 
табиғи
өнім

AngioLive Mask құрамындағы жүзім сығынды-
лары күшті антиоксиданттар - катехин-
дерді, сондай-ақ қанның тұтқырлығын және 
тромбоздың туындау қаупін төмендететін 
полифенолдарды қамтиды.

Жүзім сығындылары

Таза теріге жеңіл уқалау қозғалыстарымен 
жағыңыз. 20-30 минуттан кейін масканы 
жылы сумен шайыңыз.

Күніне 1 рет кешке немесе ұйықтар алдында 
қолданыңыз. Процедураны қажет болған 
жағдайда қайталауға болады.

Тек сыртқа 
қолдануға 
арналған!

Вегетарианшылық
қағидаларына
сәйкес келеді

Кашрут
талаптарына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді



Vertera өнімдерінің сапасын үнемі жақсартады және 
олардың максималды пайдалылығына ұмтылады.

Ламинария қабығын ыдыратпай, жасушасының 
құнды заттарын алу технологиясын компания 
2005 жылы әзірлеп, патенттеген. Оның көме-
гімен алынған теңіз цитоплазмасы Vertera 
Gel негізін қалады, ол бүгінде сатылымның 
көшбасшысы болып табылады.

Жинақталған тәжірибе мен көптеген зерттеу-
лердің нәтижелері бұл технологияны жаңа 
деңгейге шығарды

2019 жылы теңдесі жоқ бірегей технология 
әзірленді және патенттелді. Оның көмегімен 
біз теңіз балдырларының жасушалық қабырғасын 
бөліп, жасушаның өзінен ғана емес, сонымен қатар 
оның қабығынан да құнды заттарды аламыз. Осы 
технология бойынша өндірілген өнімдер PRO-MAX 
және SMART топтамаларына енді.

Осы технологияның арқасында біз тез 
сіңетін гидрогель түрінде қоңыр теңіз 
балдырларының пайдалы заттарының 
барынша жоғары концентрациясы бар 
тамақ өнімін ала аламыз.

Ол PRO-MAX және SMART топтамаларына 
кіретін біздің өнімдеріміздің негізі.
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Ферменттер

Берік
жасушалық
мембрана 

Пайдалы
заттар 

PRO-MAX

Күйіс қайыратын жануарлардан айырмашылығы, 
адамдарда балдырлардың жасушалық қабығын ыдыра-
татын ферменттер жоқ. Компания патенттеген 
ламинария мен фукусты өңдеу технологиясы, олардың 
құрамына кіретін барлық пайдалы заттардың макси-
малды сіңімділігін қамтамасыз етеді.

БИОТЕХНОЛОГИЯЛАР ЭВОЛЮЦИЯСЫ

PRO-MAX
Қоректік заттардың 
максималды концентрациясы 

Максималды
сіңімділік 

Сіз көретін және
сезінетін максималды
нәтиже

Ыдыратылған
қабық
фрагменттері 140+ ПАЙДАЛЫ ЗАТ 

ТЕҢІЗ БАЛДЫР-
ЛАРЫНАН
АЛЫНАДЫ

Оның ішінде дәрумендер, минералдар,
полисахаридтер, микро- және макроэлемент-
тер, маңызды амин қышқылдары бар. Өнімдер 
теңіз балдырларының тығыз целлюлоза 
қабығын ыдырату нәтижесі - тез сіңетін 
пайдалы жасұныққа бай.

Қолдану

Кәсіби патенттелген
технология 

Кәсіби тағамдық
өнімдер 

Денсаулық сақтауға
кәсіби көзқарас
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БАЛДЫРЛЫ
ПРЕМИУМ-АЗЫҚ

АРТ. 726PRO-MAX
Laminaria ҚАЛҚАНША

БЕЗІНІҢ
ДЕНСАУЛЫҒЫ 

ҚАЛЫПТЫ
ЗАТ
АЛМАСУ

ҚОРЕКТІК
ЗАТТАРДЫҢ ЖОҒАРЫ 
МӨЛШЕРІ 

ЙОД
ТАПШЫЛЫҒЫН
ТЕЗ ЖОЮ 

Күшті иммунитет және күшті детокс.

Жасушаларды қоректендіру. 

Қауіпсіз суперэнергетик.

Салмақ жоғалту және кешенді жасару.

ҚҰРАМЫ

PRO-MAX Laminaria

Су, тағамдық қоңыр теңіз балдырлары
(ламинария (лат. Laminaria).

PRO-MAX Laminaria — органикалық йод мөлшерібойынша 
чемпион: 100 грамм өнімге 10000 мкг дейін жетуі мүмкін. 
Қалқанша безінің қалыпты жұмыс істеуі үшін органика-
лық йод та, бейорганикалық йод та өте маңызды. Бірақ 
органикалық йод әлдеқайда қауіпсіз, өйткені оны ағза 
өзінің қажеттіліктеріне сәйкес сіңіреді.

Күні бойы органикалық йодпен және құнды қоректік 
заттармен пайдалы жүктеуді қамтамасыз етеді. Таусыл-
майтын қуат, күш пен қуат береді!

Смуз�ен
бірге әлдеқайда
дәмді әрі пайд�ы!

Сұлы сүтіндегі авокадо 
қосылған қияр смузи (2-3 порция)
Қияр — 1 дана.
Авокадо — 1 дана.
Балдыркөк — 3 сабақ
Асжапырақ – 1 байлам
Сұлы сүті – 1 стақан
Pro-Max Laminaria — бір стақанға 2 ас қасық

Ірі кесектермен турап, ингредиенттерді 
блендерге салыңыз, біркелкі болғанша ұсақтай 
беріңіз.

2 АС ҚАСЫҚТЫ
(40 ГРАММ)

ШЫРЫНДА
ЕЗІҢІЗ

ТАҢЕРТЕҢ 
1 РЕТ

1хх2 

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

A B
C

ЖҮКТІЛІК ЖӘНЕ БАЛА ЕМІЗУ КЕЗЕҢІНДЕ ҚОЛДАНАР
АЛДЫНДА ДӘРІГЕРМЕН КЕҢЕСІП АЛЫҢЫЗ!

Таңертең қабылдауға арналған 
ламинариядан жасалған бал-
дырлы премиум-азық өнімі

Вегетарианшылық
қағидаларына
сәйкес келеді

Кашрут
талаптарына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

ТАМАҚТАН
30 МИНУТ

БҰРЫН



2 АС ҚАСЫҚТЫ
(40 ГРАММ)

ШЫРЫНДА
ЕЗІҢІЗ

КЕШКЕ 
1 РЕТ

1хх2 

БАЛДЫРЛЫ
ПРЕМИУМ-АЗЫҚ ҚАННЫҢ

ҰЮЫНЫҢ АЛДЫН
АЛУ 

АҒЗАНЫҢ 
ИММУНИТЕТІН 
КҮШЕЙТЕДІ

ӨНІМ 
ФУКОИДАНҒА 
БАЙ 

САУ ЖҮРЕК
ЖӘНЕ ҚАН 
ТАМЫРЛАРЫ ҚАН 

PRO-MAX Fucus құрамында түпнұсқалы Vertera Gel 
салыстырғанда 10 есе көп органикалық йод және теңіз 
балдырларының пайдалы қоректік заттары бар.

Қан қысымын қалыпқа келтіреді.

Қант пен холестеринді төмендетеді. 

Майлардың сіңуін баяулатады.

Жасушалардың регенерациясы мен жаңаруын 
ынталандырады.

Ми жұмысы мен есте сақтау қабілетін белсендіреді.

Дің жасушалардың өндірісін күшейтеді.

ҚҰРАМЫ 

PRO-MAX Fucus

Су, қоңыр теңіз балдырлары —
фукус (лат. Fucus Vesiculosus).

Фукус теңіз қоңыр балдыры — фукоиданның бай көзі, 
ағзаға жағымды әсердің кең спектрі бар табиғи
тағамдық қосылыс.
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АРТ. 725PRO-MAX
Fucus

Смуз�ен
бірге әлдеқайда
дәмді әрі пайд�ы!

Апельсин шырынындағы асқабақ
қосылған банан-шабдалы смузиі
(2-3 порция)

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

Пісірілген асқабақ — 160 г
Құрма — 200 г
Апельсин шырыны — 300 мл
Қабығы аршылмаған лимон — 50 г
Банан — 100 г (1 дана)
Шабдалы / Шабдалы езбесі — 100 г
Pro-Max Fucus — бір стақанға 2 ас қасық

Ірі кесектермен турап, ингредиенттерді блендерге 
салыңыз, біркелкі болғанша ұсақтай беріңіз.

ЖҮКТІЛІК ЖӘНЕ БАЛА ЕМІЗУ КЕЗЕҢІНДЕ ҚОЛДАНАР
АЛДЫНДА ДӘРІГЕРМЕН КЕҢЕСІП АЛЫҢЫЗ!

Кешке қабылдауға арналған 
фукустан жасалған балдыр-
лы премиум-азық өнімі

Вегетарианшылық
қағидаларына
сәйкес келеді

Кашрут
талаптарына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

ТАМАҚТАН
30 МИНУТ

БҰРЫН



Вегетарианшылық
қағидаларына
сәйкес келеді

Кашрут
талаптарына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

АРТ. 742, 743, 744ЛАМИНАРИЯНЫҢ БАРЛЫҚ
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ + ТАБИҒИ ШЫРЫН

Smart Cocktail
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ЛАМИНАРИЯ 
ПАЙДАЛЫ ЗАТТАРЫ 
КЕШЕНІ 

ҚАНТСЫЗ 
КЕРЕМЕТ
ДӘМ

КҮЙЗЕЛІС ПЕН АУРУЛАР-
ДАН КЕЙІН ТОНУСТЫ 
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРЕДІ 

ОҢАЙ
СІҢЕТІН ДӘМДІ
СУСЫН 

Құрамында 140+ микро- және 
макроэлемент бар теңіз 
балдырларынан жасалған қалпына 
келтіруші детокс-коктейль

ҚҰРАМЫ 

Қоңыр теңіз балдырларының (ламинария) 
гидролизаты, алма шырыны, алмұрт шырыны, 
қызғылт семізот сығындысы.

Жүктілік және бала емізу
кезеңінде қолданар алдында 
емдеуші дәрігермен
кеңесу керек!

Smart Cocktail жеңіл әрі дәмді сусыны Vertera-ның бірден үш 
өнімі: PRO-MAX Laminaria және Fucus гельдерінің, Vertera 
Forte гельдерінің және ағзаның қорғаныс күшін нығайтуға 
арналған Vertera Sensation бірегей өсімдік кешенінің 
пайдасын біріктіреді.

Табиғи
жеміс
шырыны

Денені
жасушалық
деңгейде тазарту

Қызғылт семізот
(лат. Rhodíola rósea)
Smart Cocktail құрамындағы қосымша 
биоактивті компонент — қызғылт 
семізот: мидың белсенділігін ынталанды-
ратын, көңіл-күйді жақсартатын және 
жүктемелерден кейін тез қалпына 
келтіруге көмектесетін қуатты табиғи 
адаптоген.

Тонусты тез арада қалпына келтіру.  Жасушалар ламина-
рияның пайдалы заттарымен қанығады — сіз күш-қуаттың 
әсерін сезінесіз.

Детокс. Ламинарияда альгин қышқылының тұздары көп, 
олар токсиндерді тез байланыстырады және ағзадан 
шығарады.

Адаптогендік әсер.  Құрамында ағзаның қолайсыз 
экологиялық факторларға төзімділігін арттыратын заттар 
бар.

Иммунитетті нығайту. Фукоидан бактериялармен, 
вирустармен және ісік жасушаларымен күресетін қан 
жасушалары — лейкоциттердің белсенділігін арттырады.



Сохранение молодости и естественной красоты

АРТ. 760, 761, 762, 763

Дәмі мен
пайдасы ыңғайлы 
қапт�ада!

КҮН САЙЫН 
ДҰРЫС 
ТАМАҚТАНУ 

ЛАМИНАРИЯ МЕН 
ФУКУСТЫҢ БАРЛЫҚ 
ПАЙДАСЫ

КҮШТІ 
ИММУНИТЕТ 

ЕМДӘМСІЗ 
САЛМАҚ 
ЖОҒАЛТУ 

Күшті иммунитет, антиокси-
дантты қорғаныс және 
детокс үшін ламинария мен 
фукус гидролизаттарына 
негізделген балдырлы азық

Мия. Жасушалық иммунитетті белсендіреді.

Эхинацея. Вирустарға иммунитетті ынталандыра алады.

Дигидрокверцетин. Бос радикалдарды бейтараптандырады.

Астаксантин. Қуатты антиоксидант-иммунтүрлендіруші.

Фукоидан. Лейкоциттердің өндірісін белсендіреді.

ҚҰРАМЫ 

Smart Start құрамында
5 иммунокорректор кешені бар

Алма / банан / алмұрт езбесі, қоңыр теңіз 
балдырларының гидролизаты (су, ламинария, 
фукус), алма / алмұрт шырыны, мия сығындысы, 
эхинацея сығындысы, астаксантин,
дигидрокверцетин.

Балдырлар жасұнығы және табиғи жеміс 
езбесі ағзаңызды өте жақсы нәрлендіреді. 
Smart Start толық тамақтануды немесе 
калориясы жоғары тағамды оңай алмасты-
рады және салмақ жоғалту мен зат алмасу-
ды қалыпқа келтіру үшін өте маңызды.

Smart Start балдырлы азығы Vertera-ның бірден үш өнімі: 
PRO-MAX Laminaria және Fucus гельдерінің, Vertera Forte 
гельдерінің және ағзаның қорғаныс күшін нығайтуға 
арналған Vertera Sensation бірегей өсімдік кешенінің 
пайдасын біріктіреді.

Ыңғайлы
қаптамасы әрқашан 
жаныңызда

Пайдалы заттардың 
максималды 
сіңімділігі
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ДЕНСАУЛЫҚТЫ НЫҒАЙТУҒА
АРНАЛҒАН АҚЫЛДЫ ТӘСІЛ

Smart Start

Вегетарианшылық
қағидаларына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

Кашрут
талаптарына
сәйкес келеді



Дәрумендерге, минералдарға 
және органикалық йодқа бай 
балдырлы азық сіздің 
балаңыздың рационында үнемі 
болуы керек, өйткені денсаулық 
бала кезінен басталады!

Өсіп келе жатқан ағзаға қажетті 140-тан 
астам элементі бар ламинарияның пайдалы 
заттар кешені баланың ақыл-ойы мен 
физикалық дамуына ықпал етеді, оған 
күш-қуат береді, иммундық жүйені нығайта-
ды. Теңіз балдырларының барлық пайдасын 
өсіп келе жатқан ағзаға жеткізу үшін біз 
ламинарияның оңай сіңірілетін гидролиза-
ты негізінде балаларға арналған инноваци-
ялық тағам жасадық

Балалар рационындағы «Умный ребё-
нок®» (Smart Kid®) — 140-тан астам 
дәрумен, минерал, амин қышқылы, 
пайдалы полисахаридтер, омега-3 және 
омега-6 қышқылының, сондай-ақ 
органикалық йодтың 100% табиғи көзі. 
«Умный ребёнок®»  — балаларға күн 
сайын қажетті нәрсе.

Балаңыздың денсаулығына қамқорлық 
жасаңыз, себебі оның негізі кішкентай кезден 
бастап қаланады! «Умный ребёнок®» — саналы 
және қамқор ата-аналар үшін!

Smart Kid
БАЛА КЕЗІНЕН ДЕНСАУЛЫҚҚА
ҚАМҚОРЛЫҚ ЖАСАУ
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НЕГІЗІ —
ТАБИҒИ ЖЕМІС 
ЕЗБЕСІ

ТЕҢІЗ БАЛДЫРЛА-
РЫНЫҢ БАРЛЫҚ 
ПАЙДАСЫ

ЙОДТЫҢ
ЖЕТІСПЕУШІЛІГІНІҢ 
ОРНЫН ТОЛТЫРАДЫ

ПАТЕНТТЕЛГЕН 
ТЕХНОЛОГИЯ

ЫҢҒАЙЛЫ 
ҚАПТАМА

Бірегей тамақтану



ДЕНСАУЛЫҚҚА
ҚАМҚОРЛЫҚ
БАЛАЛЫҚ ШАҚТАН
БАСТАЛАДЫ!

Smart Kid®
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Дәмі мен
пайдасы ыңғайлы
қапт�ада!

НЕГІЗІ —
ТАБИҒИ ЖЕМІС 
ЕЗБЕСІ

ҚАНТСЫЗ 
ДӘМДІ

ЛАМИНАРИЯНЫҢ 
140+ ПАЙДАЛЫ 
ЗАТЫ

ЙОДТЫҢ 
ЖЕТІСПЕУШІЛІГІНІҢ 
ОРНЫН ТОЛТЫРАДЫ

Fe, I, Cu, Mg, Zn, P микро- және 
макроэлементтері — зият үшін.

B, С, Е, D, PP, K, Е топтарының дәрумендері — 
өсу мен дамуға арналған.

Пайдалы омега-3, 5, 6, 7, 9, 11 май қышқылдары.

8 таптырмайтын амин қышқылы.

Иммунитетке арналған фукоидан.

Салауатты ас қорытуға арналған жасұнық.

Пайдасы ғылыми зерттеулермен
расталған!

«Smart Kid®» —
ламинарияның барлық пайдасы!

Дәмді жеміс езбесі мен 
балдырлардан жасалған 
өте пайдалы өнімнің 
үйлесімі!

3 жастан бастап кез келген балаларды 
тамақтандыру бағдарламаларымен үйлеседі.

Құрамында пайдалы заттарға бай, тез сіңетін 
ламинария гидролизаты бар.

Табиғи жеміс езбесі негізінде
жасалған.

ҚҰРАМЫ 

Алма / алмұрт / банан езбесі, ламинария 
гидролизаты.

Табиғи өнім йод тапшылығына ұқыпты түрде жол бермеу, 
иммунитетті нығайту және баланың зиятын дамыту үшін 
әзірленген. Ламинариядағы дәрумендердің, микро- және 
макроэлементтердің, полиқанықпаған май қышқылдары-
ның және амин қышқылдарының қосымша көзі ретінде 
ұсынылады.

«Smart Kid®» балалар тағамы "Тамақтану, биотехнология 
және тамақ қауіпсіздігі федералды зерттеу орталығы" 
федералды мемлекеттік бюджеттік ғылым мекемесі 
тарапынан мақұлданған (Мәскеу қ.).

Балалардың жетіспе-
ушілік жағдайлары-
ның алдын алу

3+ жастағы 
балаларға 
ұсынылады

A B
CВегетарианшылық

қағидаларына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

Кашрут
талаптарына
сәйкес келеді

АРТ.  1160, 1161, 1162,
1163, 1164, 1165



Vertera косметикалық құрал-
дар желісі — теріге «люкс» кла-
сындағы спа-салон деңгейінде 
толыққанды күтім жасау.

Нарықтағы басқа ұсыныстармен салыстырған-
да, Vertera балдырлы косметикасының басты 
артықшылығы — оның негізінде қолданылатын 
ламинария мен фукус биогельдерінде.

Кәсіби
косметика 
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ЖАСТЫҚ ПЕН ТАБИҒИ
СҰЛУЛЫҚТЫ САҚТАУ

100%
ТАБИҒИ 
КОМПОНЕНТТЕР 

ПАЙДАЛЫ
ЗАТТАРДЫ МАКСИ-
МАЛДЫ СІҢІРУ

ЛАМИНАРИЯ 
ЖӘНЕ ФУКУС 
БИОГЕЛЬДЕРІ 

ТЕРІГЕ «ЛЮКС» 
КЛАСЫНДА КҮТІМ 
ЖАСАУ

Ламинария — йод мөлшері бойынша 
чемпион. Осы қасиеті арқасында, ол 
артық салмаққа қарсы процедуралар 
үшін ең тиімді ингредиент болып
саналады.

Фукус 45-70%-ға антиоксидантты және 
қабынуға қарсы әсері бар полисахарид-
терден тұрады. Балдырлар қан мен 
лимфаның микроциркуляциясын ынта-
ландырады, бұл болса косметикалық 
процедуралар кезінде өте маңызды.

Vertera косметикасына негізделген балдырлардың жасуша-
лық гелі теріге құрамындағы микроэлементтердің 90%-на 
дейін сіңіруге мүмкіндік береді. Салыстыру үшін: әдеттегі 
ламинариямен орау — тек 8-ден 15%-ға дейін

Балдырлардың косметологиялық әсері 
сұлулық индустриясында бұрыннан 
белгілі және жоғары бағаланады. Оларды 
бетке, денеге күтім көрсету үшін, 
әсіресе талассотерапияда, целлюлитке 
қарсы және жасарту процедураларында 
жиі қолданады.



Кашрут
талаптарына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

АРТ. 580

ИНЪЕКЦИЯЛАР
МЕН ОТАСЫЗ ТЕГІС,
СЕРПІМДІ ТЕРІ

Hydrate
collagen Vertera HC* — табиғи күйде болатын және тірі

жасушада өзіне тән құрылымды сақтаған тез сіңетін 
коллаген ақуызы.

Компания әзірлеген инновациялық технология
коллагеннің табиғи құрылымын бұзбай, оның табиғи 
пайдасын сақтауға мүмкіндік береді.

Vertera HC құралын бөлек немесе басқа сұлулық өнімдерімен 
бірге қолданыңыз — Vertera HC-мен бірге бет, дене және 
шаш иісмайлары мен маскалары одан да тиімді болады!

Ылғалдандырады, серпімділігі мен
икемділігін сақтайды, реңін жақсартады.

Әжемдерді, тыртықтарды, созылу белгілерін 
болдырмайды және тегістейді.

Депиляциядан немесе солярийден кейін 
күтім жасайды.

Ультракүлгін сәулелерден қорғайды,
жаңартады және жасартады.

Целлюлит, созылу белгілері,
тыртықтарды жояды.

Тітіркенуді басады, тонусты қалпына келтіреді.

Текстураны жақсартады.

Сынған шаш ұштарын кетіреді.

Нәрлендіреді, нығайтады, жылтырлық
пен көлем береді.

Бояғаннан кейін қалпына келтіреді.

Кератин өндірісін белсендіреді.

Фолликулаларды нәрлейді.

Жоғары молекулалы 
табиғи коллаген

Коллаген гидраты, тазартылған су,
күміс цитраты.

ҚҰРАМЫ 

Табиғи болғаны 
сонш�ық, оны �п�
жеуге болады!

Мінсіз тері

Әдемі шаштар

Vertera HC-мен бірге жастық шақ сақталады!

Қартаюды баяулатады.

Буындардың қозғалғыштығын арттырады.

Дәнекер тінінің жетіспеушілігі кезінде 
ауырсынуды азайтады.

Гематомалар мен күйген жерлерді кетіруге 
көмектеседі.

Жастық пен сұлулық

СУ БАЛАНСЫН
САҚТАЙДЫ

ЛИФТИНГ ӘСЕРІН 
КӨРСЕТЕДІ 

100% ТАБИҒИ ЖӘНЕ
ГИПОАЛЛЕРГЕНДІ 

АНТИОКСИДАНТТЫ
ҚОРҒАНЫС
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Ыдыратылған ақуыз молекуласы бар коллаген гидроли-
заттарынан айырмашылығы, Vertera HC өзінің табиғи, 
үш шиыршықты құрылымын сақтап қалды. Ол жаңа 
жасушаларды құру үшін матрица ретінде қызмет етеді 
және ағзадағы өз коллагенін өндіру процестерін 
ынталандырады.

*27 °C-тан жоғары қыздырмаңыз.



ЖАСУШАЛАРҒА 
ЫЛҒАЛДЫ САҚТА-
УҒА КӨМЕКТЕСЕДІ 

КОЛЛАГЕН МЕН 
ЭЛАСТИН СИНТЕЗІН 
ЫНТАЛАНДЫРАДЫ

БЕТ ТЕРІСІН 
ТАЗАРТАДЫ ЖӘНЕ 
ЖАҢАРТАДЫ 

ТЕРІ 
ҚҰРЫЛЫМЫН 
ЖАҚСАРТАДЫ 

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

БЕТ ТЕРІСІНЕ НӘЗІК КҮТІМ
КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖАСАРТУ

Seaweed
biomask
for face

Бет терісіне теріс әсер 
ететін уыттану, құрғау және 
басқа факторларға қарсы
табиғи және тиімді құрал

Таза бет терісіне жағыңыз. 

15-20 минуттан кейін сабынсыз және басқа 
тазартқыштарсыз салқын сумен шайыңыз.

Фитобалдырлы масканы қолдану
сеанстарын аптасына бірнеше рет өткізуге 
болады.

Процедуралардың саны терінің күйіне және 
оның масканы қолдануға реакциясына 
байланысты.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

Tеңіз қоңыр балдырларынан жасалған гель, дигидро-
кверцетин, натрий альгинаты, өсімдік глицерині, алоэ, 
толғақшөп, қызғылт семізот сулы сығындылары, 
ламинария теңіз балдырларының хлорофилл-липидтік 
кешені, парфюмерлік композиция.

Бетке арналған биомасканың
құрамдас бөліктері:

жас ерекшеліктеріне байланысты өзгерістердің 
пайда болуына қарсы тұруға және кідіртуге;

өз коллагені мен эластиннің өндірісін
белсендіруге;

терінің қорғау және тазарту-шығару функцияла-
рын ынталандыруға септігін тигізеді.

Бет терісін қарқынды ылғалдандыру, тазарту, жаңарту, 
нәрлендіру және серпімділігін қалпына келтіру үшін.

ҚҰРАМЫ 

АРТ. 505

ҚАРҚЫНДЫ 
ЖАСАРУҒА АРНАЛҒАН 

ФИТОБАЛДЫРЛЫ 
МАСКА
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Вегетарианшылық
қағидаларына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

Кашрут
талаптарына
сәйкес келеді



Назар аударыңыз! Құрамында эфир майлары 
бар. Қолданар алдында теріңіздің осы 
құралға сезімталдығын тексеріңіз.
Көзге тигізбеңіз!

ТЕРІНІ ТИІМДІ ТАЗАРТУ
ЖӘНЕ ЖАҢАРТУ

Теріні тазартуға және кейінгі
косметикалық рәсімдерге
дайындауға арналған
пилинг-сығындылар сулы кешені

Extracts
Сomplex
for peeling 

Пилинг әсерін күшейту үшін: процедура 
барысында денеге аз мөлшерде космети-
калық құрал жағыңыз.

Ванна қабылдау үшін: 30 мл косметикалық 
құралды су температурасы +36° С-тан +38° 
С-қа дейінгі ваннада езіңіз.

Процедураның ұзақтығы:
20 минутқа дейін.

Пилинг-сығындылардың сулы кешені оны қажетті 
макро- және микроэлементтермен қанықтырады, 
целлюлитке қарсы процестерді белсендіреді, қабыну-
ды, тітіркенуді және ісінуді басады.

Түймедақ, шайқурай, қара қарақат эфир майлары. 
Теріні тиімді сергітеді, ылғалдандырады және құнарлан-
дырады.

Тамбукан көлінің балшығы мен рапасының сулы 
сығындысы. Қабыну реакцияларын, тітіркенуді және 
ісінуді жеңілдетуге көмектеседі.

Дигидрокверцетин. Тері жасушаларын бос радикал-
дармен зақымданудан қорғайтын табиғи антиоксидант.

ҚҰРАМЫ 

ҚОЛДАНУ ӘДІСІ

Су, ламинария мен фукустың сулы сығындысы, түймедақ, 
шайқурай, қара қарақат эфир майы, сулы сығындылары, 
Тамбукан көлінің балшығы мен рапасының сулы сығын-
дысы, дигидрокверцетин.

АРТ. 502

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

ТЕРІНІ
ТЕРЕҢ ТАЗАРТУ

ЖӘНЕ ЖАҢАРТУ
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ҚАБЫНУДЫ
ЖӘНЕ ТІТІРКЕНУДІ 
БАСАДЫ

ЦЕЛЛЮЛИТКЕ 
ҚАРСЫ
ТИІМДІ 

ТЕРЕҢ
ТАЗАРТУ ЖӘНЕ 
ЖАҢАРТУ 

ЛАМИНАРИЯ МЕН 
ФУКУСТЫҢ БАРЛЫҚ 
ПАЙДАСЫ 

Вегетарианшылық
қағидаларына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

Кашрут
талаптарына
сәйкес келеді



ЦЕЛЛЮЛИТТІҢ 
ПАЙДА БОЛУЫНА 
ЖОЛ БЕРМЕЙДІ 

КОСМЕТИКАНЫҢ 
ТИІМДІЛІГІН 
АРТТЫРАДЫ

ДЕНЕ КӨЛЕМІН 
КІШІРЕЙТУГЕ 
КӨМЕКТЕСЕДІ 

ЗАТ АЛМАСУДЫ 
ЖАҚСАРТАДЫ 
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VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

ТЕРІНІ НӘЗІК 
ТАЗАРТУ ЖӘНЕ 

ЕЛЕУЛІ ЛИФТИНГ 
ӘСЕРІ

ТЕРІНІ НӘЗІК
ТАЗАРТУ ЖӘНЕ
ЛИФТИНГ ӘСЕРІ

Thalasso
slim scrub

Су, кептірілген балдыр (ламинария), түйіршіктелген 
фукус, жүзім дәнегі, таңқурай дәнегі, қара бүлдірген 
дәнегі майы, алоэ сулы сығындысы, түймедақ сулы 
сығындысы, мыңжапырақтың құрғақ сығындысы, 
хлорофиллдің мыс туындылары.

Құрғақ, таза теріге, проблемалы аймақтарына 
назар аудара отырып, уқалау қозғалыстарымен 
жағыңыз.  

2-3 минуттан кейін жылы сумен шайыңыз. 

Процедурадан кейін балдырлар майын 
немесе қоректік иісмайды қолдану ұсынылады.

Скрабты аптасына 1-2 рет
қолдану ұсынылады.

Ламинария жасушалық гелі және алоэ сығындысы
бар Thalasso slim scrub теріні барқыттай жұмсақ етеді. 
Теріні тазарту үшін де, целлюлитке қарсы орауға 
дайындау үшін де қолданылуы мүмкін.

сімдік компоненттері және ламинария мен фукустың 
теңіз балдырлары биогельдерінің бірегей үйлесімі:

ҚҰРАМЫ 

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

Теңіз балдырларына негізделген 
денеге арналған модельдеуші скраб

АРТ. 540

минералды және қоректік заттармен нәрлейді;

теріні ылғалдандырады, нығайтады және құрылымын 
қалпына келтіреді;

қалпына келтіру және токсиндерді жою процестерін 
ынталандырады;

оттегі алмасуын жақсартады; 

теріні модельдеу құралдарын жағуға дайындайды.

Вегетарианшылық
қағидаларына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

Кашрут
талаптарына
сәйкес келеді



ҚҰРАМЫ 
Теңіз тұзы, фукус, ламинария.

ҚАННЫҢ МИКРО-
ЦИРКУЛЯЦИЯСЫН 
ЖАҚСАРТАДЫ 

ТОЛЫҒЫМЕН 
ТАБИҒИ
ӨНІМ

АРНАЙЫ 
РЕЦЕПТУРА 

ЛАМИНАРИЯ МЕН 
ФУКУСТЫҢ БАРЛЫҚ 
ПАЙДАСЫ 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН
ЖӘНЕ ЖАС ТЕРІГЕ 

АРНАЛҒАН ТЕҢІЗ КҮШІ

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

Денеге арналған минералды 
балдырлы пилинг

Seaweed peeling ингредиенттер кешені теріні минералды 
және биогенді заттармен қосымша қанықтыра отырып, 
оның жасушаларының жаңаруын ұқыпты ынталандырады.

Терінің сұлулығы мен жаңаруына
арналған 3 табиғи компонент:

Аздап Seaweed peeling пен сулы Extracts 
complex for peeling араластырыңыз.

Ылғал теріге жағыңыз, бірнеше
минут бойы айналмалы қозғалыстармен
ысқылаңыз. 

Процедура аяқталғаннан кейін минералды 
концентраттың қалдықтарын сабын мен 
басқа да тазартқыш заттарды қолданбай 
жылы сумен шайыңыз.

Кеуде, мойын тұсына және зақымдалған 
теріге қолдану ұсынылмайды!

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

ламинария — органикалық йодтың және ағза үшін 
пайдалы 140-тан астам биожетімді түрдегі
қосылыстың көзі

фукус — зат алмасуды ынталандырады, терідегі 
жаңару процестерін белсендіреді, целлюлит көріні-
стерімен күреседі;

теңіз тұзы — қабынумен күреседі, жасушалық алмасу-
ды және қанның микроциркуляциясын тездетеді.

Балдырды пилингтің табиғи компоненттерінің 
үйлесімі өлі тері жасушаларын оңай, тез және тиімді 
қабыршақтауға көмектеседі.

Seaweed
peeling
ТЕРІНІ ЖАҢАРТУҒА
АРНАЛҒАН ТИІМДІ
ЖӘНЕ ЖҰМСАҚ
ПИЛИНГ

АРТ. 501

Вегетарианшылық
қағидаларына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

Кашрут
талаптарына
сәйкес келеді



Халал
талаптарына
сәйкес келеді

Теңіз
балдырлары негізінде
жасалған

АНТИОКСИДАНТТЫ 
ҚОРҒАУ

ВАРИКОЗ
БЕН ІСІНУЛЕРДІҢ 
АЛДЫН АЛУ

ХЛОРОФИЛЛ-ЛИ-
ПИДТІ КЕШЕН 

ЫЛҒАЛДАНДЫРУ, 
ТЕРІНІҢ БАЛҒЫНДЫҒЫ 
МЕН ТОНУСЫ

ҚАРҚЫНДЫ 
ТАМАҚТАНУ, 

ЫЛҒАЛДАНДЫРУ 
ЖӘНЕ ҚОРҒАУ

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

Масканы алдын ала тазартылған теріге 
жағыңыз және оны үлдірмен ораңыз. 

30 минутқа қалдырыңыз. 

Масканың артығын жылы сумен шайыңыз.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

ЖАСҚА БАЙЛАНЫСТЫ
ӨЗГЕРІСТЕРГЕ «ЖОҚ»
ДЕП АЙТЫҢЫЗ!

Теңіз балдырларына 
негізделген косметикалық 
дене биомаскасы

Балдырлы хлорофилл-липидті кешен — теріге сергіткіш 
және аnti-аge әсерін беретін омега-3 және омега-6 май 
қышқылдарының, органикалық йодтың және селеннің 
табиғи үйлесімі. Алоэ, таспашөп сығындыларымен 
және дигидрокверцетинмен бірге әсері мүмкіндігінше 
айқын болады.

Seaweed biomask for body әсері:

терінің серпімділігін қалпына келтіру; 

жасушалық деңгейде пайдалы заттармен қоректендіру;

регенерация және жараны жазу; 

жасқа байланысты өзгерістерге төзімділік.

ҚҰРАМЫ
Теңіз қоңыр балдырларынан жасалған гель, дигидро-
кверцетин, натрий альгинаты, өсімдік глицерині, алоэ, 
таспашөп, үлкен бозкілем сулы сығындылары, ламина-
рия теңіз балдырларының хлорофилл-липидті кешені, 
парфюмерлік композиция.

Seaweed
biomask
for body

АРТ. 503
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Процедураны аяқтағаннан кейін әсерді 
бекіту үшін қоректік (балдырлы) майды 
немесе иісмайды қолданыңыз.

Қолдану жиілігі — аптасына 1-2 рет.



«АПЕЛЬСИН 
ҚАБЫҒЫ»
ӘСЕРІНЕ ҚАРСЫ 

ДЕНЕ
КӨЛЕМІН 
КІШІРЕЙТУ

ТЕРІНІҢ ЖАЛПЫ 
ТОНУСЫН АРТТЫРУ

ЛИМФА 
АЙНАЛЫМЫН 
ЖАҚСАРТУ 

УНИКАЛЬНАЯ 
РЕЦЕПТУРА ДЛЯ 

КОМПЛЕКСНОГО 
ЭФФЕКТА

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

СІЗДІҢ ҮЙІҢІЗДЕГІ КӘСІБИ
SPA-ПРОЦЕДУРАЛАР

Thalasso
spa gel

Теңіз қоңыр балдырларынан жасалған
гель (су, ламинария, фукус), алоэ мен ара 
желімі сығындылары, хлорофиллдіңмыс 
туындылары.

Өнімді алдын ала тазартылған теріге жағыңыз 
және оны 30 минутқа үлдірмен жабыңыз.

Қалған гельді жылы сумен жуып, нәрлендіретін 
(балдырлы) май немесе крем жағыңыз.

Аптасына 1-2 рет қолдану ұсынылады.

Thalasso spa gel тиімділігінің сыры — биоактивті компо-
ненттер мен дәрумендерге терінің терең қабаттарына 
енуіне мүмкіндік беретін теңіз қоңыр балдырлары гелі, 
алоэ сығындылары және ара желімі үйлесімінде.

Thalasso spa gel — дене пішінін кәсіби
түрде түзетудегі жаңа сөз!

Табиғи биоактивті компоненттер мен дәрумендердің 
терінің терең қабаттарына енуіне ықпал етеді.

Терінің биоэнергетикасын белсендіреді және оның 
серпімділігін арттырады. 

Теріні терең нәрлейді, тазартады, токсиндерді кетіруге 
байланысты жаңа және сау көрініс береді.    

Целлюлит көріністерін азайтады және онымен күресуге 
бағытталған ағза процестерін бастайды 

Жасару процестерін ынталандыра отырып, майдың 
азаюына әкеледі.  

Лимфодренаждық әсері бар, терінің жалпы тонусын 
арттырады, оның денсаулығы мен сұлулығын сақтайды.

ҚҰРАМЫ

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

Орау процедураларын 
орындауға арналған 
фитобалдырлы гель

АРТ. 527, 530

77СІЗДІҢ ДЕНСАУЛЫҒЫҢЫЗҒА АРНАЛҒАН ТАБИҒАТ КҮШІ76 VERTERA — ӨНІМДЕР КАТАЛОГЫ

Вегетарианшылық
қағидаларына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

Кашрут
талаптарына
сәйкес келеді



WELLNESS БАҒДАР-
ЛАМАЛАРЫМЕН 
ҮЙЛЕСІМДІ 

СІЗДІҢ 
ҮЙІҢІЗДЕГІ 
СПА-САЛОН

«ЫСТЫҚ»
ОРАУ ҮШІН 

КЕШЕНДІ
ӘСЕР 
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ТИІМДІ 
ЛИМФОДРЕНАЖ 

ЖӘНЕ ТОКСИНДЕРДІ 
ШЫҒАРУ

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

ЗАТ АЛМАСУДЫ
ТЕЗДЕТУ ҮШІН
ЖҰМСАҚ ЖЫЛУ

Thalasso
hot gel Қыздырғыш қасиеттері 

бар орауға арналған 
фитобалдырлы гель

Құралды алдын ала тазартылған теріге 
жағыңыз және оны үлдірмен ораңыз.

Процедураның ұзақтығы — 30 минут.

Қалған гельді жылы сумен жуып, нәрлен-
діретін (балдырлы) май немесе крем 
жағыңыз.  

Аптасына 1-2 рет қолдану
ұсынылады.

ҚҰРАМЫ 

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

Теңіз қоңыр балдырларынан жасалған гель (су, ламина-
рия, фукус), табиғи бал, қыша ұнтағы, алоэ сулы сығын-
дысы, хлорофиллдің мыс туындылары.

Құралдың компоненттерінің арнайы таңдалған құрамы 
тамыр кеңейтетін, жылытатын және ауырсынуды
басатын әсерге ие, сонымен қатар целлюлиттің көріні-
стерімен күреседі.

Thalasso hot gel — балдырлар, бал және қышамен 
ораудың кешенді әсері.

Зат алмасуды ынталандырады.

Майларды ыдыратады және кетіреді.

Теріні және тері астындағы тіндерді дәрумендер және 
минералдармен қоректендіреді.

Қан айналымын күшейтеді және тіндерді оттегімен 
байытады.

АРТ. 528, 531

Кашрут
талаптарына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

Теңіз
балдырлары негізінде
жасалған



WELLNESS БАҒДАР-
ЛАМАЛАРЫМЕН 
ҮЙЛЕСІМДІ

СІЗДІҢ
ҮЙІҢІЗДЕГІ 
СПА-САЛОН

«СУЫҚ» ОРАУ
ҮШІН 

КЕШЕНДІ
ӘСЕР 

КЕЗ КЕЛГЕН
ЖАСТА ТЕРІҢІЗДІ 

ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ 
ЖӘНЕ СЕРГІТУ ҮШІН

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

SPA ӘСЕРІ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ
МЕНТОЛ
САЛҚЫНДЫҒЫ

Thalasso
cold gel

Теңіз қоңыр балдырларынан жасалған гель (су, ламина-
рия, фукус), табиғи кристалды ментол, алоэ сулы 
сығындысы, хлорофиллдің мыс туындылары.

Таза теріге жағыңыз және үлдірмен 
жабыңыз.

Процедураның ұзақтығы — 30 минут.

Қалған гельді жылы сумен жуып,
нәрлендіретін (балдырлы) май немесе 
крем жағыңыз. 

Аптасына 1-2 рет қолдану
ұсынылады.

ҚҰРАМЫ

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

Салқындатқыш әсері 
бар орауға арналған 
фитобалдырлы гель

АРТ. 529, 532
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Салмақты жоғалтқыңыз және дене пішінін ретке 
келтіргіңіз келеді, бірақ термиялық (ыстық) орау 
процедуралары денсаулығыңызға зиянды ма? Табиғи 
компоненттер — теңіз қоңыр балдырларынан жасалған 
гель, ментол және алоэ сулы сығындысынан жасалған 
гельдің керемет салқындығы мен күшті әсерін сезініңіз.

Thalasso cold gel — тамаша шешім!

Микроциркуляцияны және зат алмасу
процестерін белсендіреді.

Майларды ыдыратады және токсиндерді кетіреді.

Лимфодренаждық әсері мен детокс әсері бар.

«Апельсин қабығымен» күреседі.

Теріні ылғалдандырады, тазартады және қорғайды.

Тіндердің жасаруына ықпал етеді.

Кашрут
талаптарына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

Теңіз
балдырлары негізінде
жасалған



Максималды әсері ваннадан немесе душтан кейін болады.

ВАННАДАН 
НЕМЕСЕ ДУШТАН 
КЕЙІН ӨТЕ ЖАҚСЫ 

ЛАМИНАРИЯ МЕН 
ФУКУСТЫҢ БАРЛЫҚ 
ПАЙДАСЫ

8 ӨСІМДІК 
МАЙЫНЫҢ
КҮШІ 

ТЕРЕҢ 
ҚОРЕКТЕНДІРУ 
ЖӘНЕ СЕРГІТУ 
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ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН
БАЛДЫР МАЙЫ

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН
ТАБИҒИ БАЛДЫР МАЙЫ

Seaweed
body oil 

Теріні ылғалдандыруға, нәрле-
ндіруге және қалпына келтіруге 
арналған тамаша құрал

Seaweed body oil құрамында — антиоксидант дигидро-
кверцетинмен байытылған зәйтүн, шырғанақ, итмұрын, 
асқабақ мен зығыр тұқымы майларының құрамы. Дене 
маскаларынан кейін түпкілікті құрал ретінде қолданыңыз.

Майды терінің проблемалы аймақтарына 
жеңіл уқалау қозғалыстарымен жағыңыз. 
10-15 минутқа қалдырыңыз.

Қалдығын қағаз сүлгімен сүртіңіз, қажет болса 
жылы сумен шайыңыз. 

Назар аударыңыз! Майды қолданар алдында 
терінің сезімталдығын тексеру ұсынылады. 

ҚҰРАМЫ

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

Балдыр майы (ламинария, фукус), зәйтүн, асқабақ 
тұқымы (асқабақ тұқымы), зығыр тұқымы, шырғанақ, 
итмұрын, өрік дәнектері, бадам, бидай ұрығы майлары, 
ламинария теңіз балдырының хлорофилл-липидті 
кешені, майтамыр мен үлкен бозкілемнің майлы 
сығындылары, дигидрокверцетин.

Терінің серпімділігін арттырады.

Құрамында теңіз балдырларының жақсы сіңетін затта-
рының физиологиялық концентрациясы бар.

Жараны жазатын әсерге ие.  

Табиғи биоактивті компоненттердің терінің терең 
қабаттарына енуіне ықпал етеді.

АРТ. 504

Кашрут
талаптарына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

Теңіз
балдырлары негізінде
жасалған



МАЙЛАР
МЕН ӨСІМДІК 

СЫҒЫНДЫЛАРЫНЫ
Ң МІНСІЗ ҚҰРАМЫ

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

ТАБИҒИ СЫМБАТ ЖӘНЕ
САЛТАНАТ

Slim oil

Ламинариядан жасалған балдыр майы, арша, 
лаванда, грейпфрут, жалбыз, жүзім және өрік дәнек-
тері, гүлшетен, бидай ұрығы майлары, хлорофиллдің 
мыс туындылары, дигидрокверцетин.

Дененің таза терісіне уқалау қозғалыстарымен 
жағыңыз.

Максималды әсері — ваннадан немесе душтан 
кейін қолданған кезде білінеді.

Теріде проблемалы аймақтар болса, майды
күн сайын, жігерлі уқалаумен бірге қолдану
ұсынылады.

Су моншасында майды алдын ала қыздыруға 
рұқсат етіледі.

Бет терісіне жағу ұсынылмайды!

Теріні тартады және сергітеді. 

Теріні серпімді және икемді етеді.

Микроциркуляцияны жақсартады және ісінуді басады.

Дене майын ыдыратады, целлюлит көріністерімен 
күреседі.

Үнемді жұмсалады.

Гипоаллергенді.

ҚҰРАМЫ 

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

Дренажды уқалауға
арналған балдыр майы

АРТ. 542
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ҮНЕМДІ 
ЖҰМСАЛАДЫ

СЕЗІМТАЛ
ТЕРІ ҮШІН
ЖАРАМДЫ

9 ӨСІМДІК
ЖӘНЕ ЖЕМІС 
МАЙЫ 

АНТИОКСИ-
ДАНТТЫ 
ҚОРҒАНЫС 

Slim oil құралын уқалаудың барлық түрлері үшін 
қолдануға болады — лимфодренаждық, целлюлитке 
қарсы, босаңсыту. Қан айналымын ынталандыруға 
және дренажды жақсартуға, майларды кетіруге, 
целлюлиттің дамуын бәсеңдетуге көмектеседі.

Вегетарианшылық
қағидаларына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

Кашрут
талаптарына
сәйкес келеді

Органикалық майлар мен биоактивті
сығындылардың ерекше құрамы.



VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

СЫМБАТТЫ ДЕНЕ ЖӘНЕ
ТЕРІ ЖАСТЫҒЫ

Lipolitic
Serum
for body

Теңіз балдырларына 
негізделген, денеге арналған 
липолитикалық сарысу

Денеге арналған Lipolitic Serum май жағатын, қатайта-
тын және нығайтатын әсерге ие, терінің тонусын 
арттырады, оның рельефін тегістеуге және целлюлит 
көріністерін азайтуға көмектеседі.

Lipolitic Serum for body

Дене майын ыдырату арқылы целлюлитпен күреседі.

Дренажды жақсартады, микроциркуляцияны жақсартады.

Токсиндерді шығаруға көмектеседі.

Сарысу компоненттері белсенді ингредиенттердің 
тіндерге терең енуіне көмектеседі.

Теріні ылғалдандырады, оны серпімді және икемді етеді. Терінің проблемалы аймақтарына аз 
мөлшерде сарысуды (5-6 тамшы) жағыңыз.

Уқалау қозғалыстарымен құралды толық 
сіңгенше біркелкі таратыңыз.  Шаймаңыз.

Иісмайлармен бірге қолдануға
жарамды.

ҚҰРАМЫ

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

Ламинария мен алоэ сулы сығындылары, күреңот пен 
қайыңның құрғақ сығындылары, грейпфрут майы, 
жожоба майы, РР дәрумені (никотинамид), L-карнитин, 
теңіз шөкпе тағамдық ас тұзы, дигидрокверцетин, 
хлорофиллдің мыс туындылары.

АРТ. 541

СҰЛУЛЫҚ
ПЕН ЖАСТЫҚТЫ 

САҚТАУҒА АРНАЛҒАН 
КЕШЕНДІ ӘСЕР
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КРЕМДЕРМЕН 
ҚОЛДАНУҒА 
ЖАРАМДЫ 

ҚҰРАМЫНДА 
L-КАРНИТИН БАР

СОЗЫЛУ 
БЕЛГІЛЕРІНЕ 
ҚАРСЫ ТИІМДІ 

ТЕРІНІ ТАРТУ
ӘСЕРІ 

Вегетарианшылық
қағидаларына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

Кашрут
талаптарына
сәйкес келеді



КОСМЕТИКАДАН 
МАКСИМАЛДЫ ӘСЕР 

АЛУҒА АРНАЛҒАН 
ЛАМИНАРИЯ 

СЫҒЫНДЫСЫ

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

КОСМЕТИКАЛЫҚ
ҚҰРАЛДАРДЫҢ
ӘСЕРІН КҮШЕЙТУ ҮШІН

�����
����
��������!

Laminaria
Extract

Тазартылған су, ламинарияның сулы сығындысы, 
өсімдік глицерині.

Маскаларды, пилингтерді, ванналарды 
дайындау кезінде негіз немесе қосымша 
ретінде басқа косметикалық құралдармен 
бірге компрессиялық орау үшін 10% сулы 
ерітінді ретінде.

Сұйылтылмаған түрде қолданбаңыз! 

Laminaria Extract

Ылғалдандыратын, қалпына келтіретін, антиоксидант-
тық қасиеттерге ие.

Денсаулық пен жастықты сақтайды.

Тіндерде қанның микроциркуляциясын белсендіреді.

Құрамында терінің қалыпты метаболизмі үшін А, В, Е, С 
дәрумендері бар.

Теріні уыттан тазартады.

Laminaria Extract — басқа косметикалық құралдарға 
керемет қосымша бола отырып, оларды қолданудың 
әсерін күшейтеді. Керемет нәтижелерге қол жеткізу 
үшін иісмайлар, скрабтар, майлар, душ гельдері мен 
сусабындармен бірге қолданыңыз!

ҚҰРАМЫ 

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

Ламинарияның барлық емдік 
қасиеттерін сақтайтын қорек-
тік заттардың концентраты

АРТ. 538
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НӘЗІК
ПИЛЛИНГ

КОЛЛАГЕН СИНТЕЗІ-
НЕ АРНАЛҒАН АМИН 
ҚЫШҚЫЛДАРЫ

КОСМЕТИКАНЫҢ 
ӘСЕРІН ЖАҚСАР-
ТАДЫ 

ДЕЗИНФЕК-
ЦИЯЛЫҚ 
ӘСЕР 

Вегетарианшылық
қағидаларына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

Теңіз
балдырлары негізінде
жасалған



�����
����
��������!

ТАБИҒИ 
ЦЕЛЛЮЛИТКЕ 

ҚАРСЫ ТЕРАПИЯ

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

ТЕРІНІҢ ЖАСТЫҒЫ МЕН
СҰЛУЛЫҒЫ ҰЗАҚҚА СОЗЫЛАДЫ!

Fucus Extract

Тазартылған су, фукустың сулы сығындысы,
өсімдік глицерині.

Су ерітіндісі түрінде (7-30%) тәуелсіз құрал 
ретінде немесе косметикалық маскалар-
мен, гельдермен, сусабындармен, 
пилингтермен және тониктермен бірге.

Сұйылтылмаған түрде қолданбаңыз!  

Laminaria Extract

Әжімдерді тегістейді.

Зат алмасуды жеделдетеді, май тінін ыдыратады.

Құрамында целлюлитті «апельсин қабығының» 
талшықты түйіндерін бұзатын кальций хлориді бар.

Терінің және шаштың құрғауы мен кебуіне жол
бермейді.

Антисептикалық және иммунтүрлендіруші
қасиеттерге ие.

Фукус — көмірсулар, пурин және липидтер алмасуын 
реттейтін табиғи майды кетіру құралы. Фукус сығынды-
сы теріні сергітеді, оның серпімділігін жақсартады, 
коллаген синтезін белсендіреді. Проблемалы теріні 
емдеуде қолданылады.

ТЕРІНІҢ ТАБИҒИ 
ЫЛҒАЛДЫЛЫҒЫН 
САҚТАЙДЫ 

ФУКОИДАННЫҢ 
ЖОҒАРЫ 
МӨЛШЕРІ 

«АПЕЛЬСИН
ҚАБЫҒЫ» ӘСЕРІНЕ 
ҚАРСЫ

ҚҰРАМЫ

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

Құрамында биоактивті 
заттары көп фукус пайдалы 
заттардың концентраты

АРТ. 539
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ҚАННЫҢ МИКРО-
ЦИРКУЛЯЦИЯСЫН 
ЖАҚСАРТАДЫ

Балдырларда көп мөлшерде кездесетін фукоидан 
күйзеліс кезінде жүйке қозғыштығын төменде-
теді, ауыр металдардың тұздарын, радиону-
клидтерді байланыстырады және кетіреді.

Вегетарианшылық
қағидаларына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

Теңіз
балдырлары
негізінде жасалған



Ламинария сығындылары, өсімдіктер мен табиғи 
майларға негізделген Vertera табиғи фитобальзамда-
ры мен тониктері ағзаны қоректендіруге, қалпына 
келтіруге, қорғауға және сергітуге арналған.

Қазіргі заманғы фитотерапия — 
жоғары технологиялық ғылыми 
зерттеулер және күшті
дәлелдер базасы.

Токсиндер жоқ.

Тиімділігі фармацевтикада өсімдіктер
мен олардың сығындыларын пайдалану 
арқылы дәлелденді.

Ағзаға жұмсақ әсер ету.

Күшті профилактикалық әсер.

Қабылдау курсынан кейін қалпына келтіру 
терапиясын қажет етпейді.

Ұзақ қолдану мүмкіндігі..

Vertera Therapy сериясы 2017 жылдан бастап 
сатып алушылардың сеніміне ие болды. 
Пайдаланыңыз және сау болыңыз!

Vertera 
Therapy
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НӘЗІК КҮТІМ
ЖӘНЕ КЕШЕНДІ
ФИТОТЕРАПИЯ

Фототерапияны
таңдаудың 6 себебі:

100% ТАБИҒИ 
КОМПОНЕНТТЕР 

 КОМПОНЕНТТЕРДІҢ 
ТИІМДІЛІГІ 
ДӘЛЕЛДЕНГЕН



ҚЫЗЫЛ ИЕКТІҢ 
ҚАН КЕТУІМЕН 
КҮРЕСЕДІ 

АУЫЗ
ҚУЫСЫНЫҢ САУ 
МИКРОФЛОРАСЫ 

ТІС ӨҢЕЗІН 
КЕТІРЕДІ 

ПАРОДОНТОЗ
БЕН СТОМАТИТТІҢ 
АЛДЫН АЛУ

АУЫЗ ҚУЫСЫНА
АРНАЛҒАН БАЛЬЗАМ

Қолданар алдында шайқаңыз.

100 мл суда ерітіндінің 10-15 тамшысын 
сұйылтыңыз.  

Бальзам ауыз қуысын шаюға арналған. Жұтуға 
болмайды!

Қ������� ������� �����қ �������������� 
����� ��ғ�, ������� �������������� 
���������
	���қ �����	��� ������� 
ұ��������.

Oral balm күні бойы ауыз қуысын қорғайды, 
қорғаныс қабығын қалыптастырады, үнемді 
жұмсалады, жағымды дәмге ие. Vertera 
ауыз қуысы бальзамы — бүкіл отбасы үшін 
сау тістер және балғын тыныс!

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

ӘРҚАШАН ТАЗА ТЫНЫС

Oral balm
Күнделікті ауыз қуысының 
гигиенасына арналған 
дәрілік шөптерге 
негізделген бальзам

Oral balm табиғи компоненттерінің әрекеті 

Фукус пен ламинария сығындылары шырышты 
қабықтың микрозақымдарын емдейді.

Жалбыз майы тітіркенуді жеңілдетеді.

Шай ағашы майы бактерияға қарсы, вирусқа қарсы 
және зеңке қарсы қасиеттерге ие.

Маклея және сәлбен сығындысы — табиғи антисептик-
тер. Сау микрофлораны қалпына келтіріп, зиянды 
микрофлораны бәсеңдетеді.

ҚҰРАМЫ 
Су, фукус сулы сығындысы, ламинария сулы сығынды-
сы, маклея, сәлбен, эвкалипт, түймедақ, қырмызыгүл, 
стевия құрғақ сығындылары, жалбыз, шай ағашы, 
сәлбен, эвкалипт эфир майлары.

АРТ. 560
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ТАБИҒИ КОСМЕТИКАЛЫҚ
ӨНІМДЕР СЕРИЯСЫ

Кашрут
талаптарына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

Теңіз
балдырлары негізінде
жасалған



ТЕРІНІҢ
ТОНУСЫ МЕН 
ЖҰМСАҚТЫҒЫ 

ЛАМИНАРИЯНЫҢ 
БАРЛЫҚ ПАЙДАСЫ 

ҚАН ТАМЫРЛАРЫНЫҢ 
ҚАБЫРҒАЛАРЫН 
НЫҒАЙТУ 

АЯҚТАРДЫҢ 
ШАРШАУЫН ТЕЗ 
БАСАДЫ

АЯҚТАҒЫ
ҰЗАҚ УАҚЫТҚА ДЕЙІНГІ 

ЖАЙЛЫЛЫҚ ЖӘНЕ 
ЖЕҢІЛДІК СЕЗІМІ

ӘРҚАШАН ЖЕҢІЛ ЖҮРІС

Toning
foot balm

Су, өсімдік глицерині, емен қабығы, қызыл 
жүзім жапырақтары, атбас талшын, қарағай 
қабығы құрғақ сығындылары, ламинария 
сулы сығындысы, тікенді ағаш иненің 
липосомалық кешені, лимон майы,
кристалды ментол.

Бальзамның аз мөлшерін аяқтың терісіне 
жеңіл уқалау қозғалыстарымен аяқтан 
тізеге жағыңыз.

Қолданар алдында шынтақ буынына бірнеше 
тамшы жағып, бальзам компоненттеріне 
дерматологиялық реакцияны тексеру
ұсынылады.

Тез әсер ететін арнайы рецептура

Қызыл жүзімнің жапырақтары. Қанайналымын 
жақсартады, ауырсынуды, ісінуді басады. Қан тамырла-
рының серпімділігі мен беріктігін арттырады.

Ламинария сығындысы. Құрамында теріге және 
денеге пайдалы әсер ететін дәрумендер мен минерал-
дардың ерекше кешені бар.

Атбас талшын. Ауырсынумен, қабынумен және ісінумен 
күреседі, теріні сергітеді және зат алмасуды тездетеді.

Тікенді ағаш ине. Қан тамырларының қабырғаларын 
нығайтады, қанның тұтқырлығын төмендетеді.

Ментол. Құрысуды басады, қанайналымын жақсартады.

Емен қабығының сығындысы. Теріні нығайтады және 
сауықтырады.

Лимон майы. Теріні сергітеді, ағзадағы коллаген 
синтезін қолдайды.

Өсімдік глицерині. Теріні жұмсартады.

ҚҰРАМЫ 

ҚОЛДАНУ ӘДІСІ

Аяқтың ауырлығы мен 
шаршауын тез басуға 
арналған тоник бальзамы

АРТ. 561
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ТАБИҒИ КОСМЕТИКАЛЫҚ
ӨНІМДЕР СЕРИЯСЫ

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

Теңіз
балдырлары негізінде
жасалған



АУЫР КҮННЕН 
КЕЙІН ТОЛЫҚ 

ДЕМАЛУ ҮШІН

БҮКІЛ ДЕНЕГЕ АРНАЛҒАН
ҚОРҒАНЫС ӘСЕРІ

Universal
body balm Қорғайтын және нығайтатын 

әсері бар денеге арналған 
әмбебап бальзам

Бальзамның аз мөлшерін терінің бетіне 
жеңіл уқалау қозғалыстарымен таратыңыз.

Қолданар алдында шынтақ буынына бірнеше 
тамшы жағып, бальзам компоненттеріне 
дерматологиялық реакцияны тексеру ұсынылады.

Бальзам буындар мен бұлшықеттердегі 
ыңғайсыз сезімдерден арылуға көмектеседі, 
қозғалыстарды жеңілдетеді және жүктемелер-
ден кейін қалпына келу процесін тездетеді.

ҚҰРАМЫ 
ҚОЛДАНУ ӘДІСІ

Су, ламинарияның су сығындысы, майсана майы, тасшөп, 
ақ түйежоңышқа, емен қабығы, қарағай, құлмақ, қаңбақ 
сораң, балдырған, қазтабан, шағыр, таушымылдық, 
қалақай, өгейшөп құрғақ сығындылары, камфора, эвка-
липт, сарымсын эфир майлары, шырғанақ майы.

Tез әсер ететін табиғи
компоненттердің синергиясы

Самырсын, қарағай және құлмақ сығындылары. Жараны 
жазады, зарарсыздандырады, тітіркенудің алдын алады.

Камфора. Қан айналымын күшейтеді, бұлшықеттің 
шаршауын, ауырсынуды басады. 

Шағыр, қалақай, таушымылдық. Қан қысымын басады, 
қан тамырларының қабырғаларын нығайтады.

Түйежоңышқа, балдырған. Теріні тыныштандырады 
және микрозақымдарын емдейді.

Ламинария сығындысы. Терінің жаңаруын белсендіреді, 
ісінуін басады.

АРТ. 563
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БҰЛШЫҚЕТТІҢ 
ШАРШАУЫНА 
ҚАРСЫ 

ЖЫЛЫНУ
ӘСЕРІ 

ҚОРҒАУ ЖӘНЕ 
КҮШЕЙТУ ӘСЕРІ

ЕРЕКШЕ 
РЕЦЕПТУРА 

ТАБИҒИ КОСМЕТИКАЛЫҚ
ӨНІМДЕР СЕРИЯСЫ

Кашрут
талаптарына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

Теңіз
балдырлары
негізінде жасалған



ЖАЛПЫ ТОНДЫ 
АРТТЫРУ ҮШІН

Су, майтамыр тамырларының майлы 
сығындысы, балдыр, кристалды ментол 
құрғақ сығындысы, арша, эвкалипт, қалам-
пыр, камфора эфир майлары, гүлшетен 
майы, ламинария сулы сығындысы, глюко-
замин гидрохлориді, хондроитин сульфаты.

Бальзамның шамалы мөлшерін дененің 
терісіне күніне 2-4 рет жеңіл уқалау қозға-
лыстарымен жағыңыз, мәселелі аймақтарға 
ерекше назар аударыңыз.

Қолданар алдында шынтақ буынына 
бірнеше тамшы жағып, компоненттеріне 
реакцияны тексеру ұсынылады.

ҚҰРАМЫ 

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

БУЫНДАРЫҢЫЗДЫҢ САУЛЫҒЫ

Restorative
body balm

Restorative body balm табиғи компоненттерінің 
бірегей кешені

Сүмелек (майтамыр тамырлары) — сүйектер мен 
шеміршек тіндерінің қалпына келуін тездетеді, қабыну-
мен күреседі.

Глюкозамин — буындарды қалпына келтіру үшін қажетті 
коллаген мен протеогликан өндірісін ынталандырады.

Хондроитин — шеміршек тінін қалпына келтіруге 
көмектеседі, қозғалғыштығын жақсартады.

Арша, эвкалипт, гүлшетен — ауырсынудан арылтады.

Ламинария сығындысы — сүйек тінін нығайтатын 
альгин қышқылына бай.

Restorative body balm табиғи биоактивті заттар 
кешенінің көмегімен буындардың саулығын сақтаудың 
және нығайтудың бірегей мүмкіндігі! Өсімдік сығынды-
лары мен теңіз қоңыр балдырларының үйлесімінде 
сапасы жағынан да, тиімділігі жағынан да теңдесі жоқ.

Хондроитин және глюкозамин 
қосылған буындарға арналған 
қалпына келтіретін бальзам

АРТ. 562

ТАБИҒИ КОСМЕТИКАЛЫҚ
ӨНІМДЕР СЕРИЯСЫ
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АҒЗАНЫ ҚАЛПЫНА 
КЕЛТІРЕДІ 

БУЫНДАР МЕН БҰЛШЫҚЕ-
ТТЕРДЕГІ ЖАЙСЫЗДЫҚТЫ 
ЖОЯДЫ 

ОСТЕОПОРОЗДЫҢ 
ДАМУ ҚАУПІН 
АЗАЙТАДЫ 

РЕВМАТИКАЛЫҚ 
АУРУЛАР КЕЗІНДЕ 

Кашрут
талаптарына
сәйкес келеді

Халал
талаптарына
сәйкес келеді

Теңіз
балдырлары
негізінде жасалған



АНТИОКСИДАНТТЫ 
ҚОРҒАНЫС 

КЕШЕНДІ
ЖҰМСАҚ КҮТІМ 

НӘРЛЕНДІРУ ЖӘНЕ 
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ 

КҮМІС ИОНДАРЫМЕН 
БАЙЫТЫЛҒАН

ӘЛЕМГЕ ОҢАЙ ЖӘНЕ
ТАМСАНА ҚАРАҢЫЗ!

True Vision Қабаққа және көз 
айналасындағы теріге арналған 
косметикалық тоник

True Vision тиімділігінің құпиясы

Бал құрамындағы 6 дәрумен мен 7 микроэлемент  
теріні нәрлейді, қартаюды баяулатады және әжімдер-
мен күреседі.

Аденозин. Терідегі коллаген мен эластин өндірісін 
арттырады.

Ацеманнан. Периорбитальды аймақтың тіндеріндегі 
жалпы метаболизмді жақсартады.

С дәрумені. Kоллаген өндірісін ынталандырады, қарта-
юмен күреседі.

В12 дәрумені. Терінің қалпына келуін белсендіреді, оны 
серпімді етеді.

Қабынуға қарсы және қалпына келтіретін әсерге
ие күміс иондары.

True Vision басқа құралдарды, әсіресе агрессивті
компоненттерді қолданғаннан кейін рН тепе-теңдігін 
қалыпқа келтіру үшін өте қолайлы. Ламинария мен алоэ 
сығындыларының синергиясы периорбитальді аймақтың 
сезімтал терісіне тиімді күтім жасауды қамтамасыз етеді.

Күміс иондарымен байытылған минерал-
сыздандырылған су, ламинария сығынды-
сы, алоэ сығындысы, натрий хлориді, ара 
балы, аденозин, асфоделин, ацеманнан, 
аскорбин қышқылы, В12 дәрумені.

ҚҰРАМЫ

Әр қабаққа күніне 2-3 рет 2-3 тамшыдан.

Қолдану курсы — 1-2 ай. Қажет болса,
қайталаңыз.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ

АРТ. 500

КӨЗ АЙНАЛАСЫНДАҒЫ 
НӘЗІК ТЕРІГЕ ҰҚЫПТЫ 

ЖӘНЕ ТИІМДІ КҮТІМ 
ЖАСАУ
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Ag
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Respirafood
Sea Honey
Forte Original 
AngioLIVE (қара қарақат)
Vertera Sensation
Smart Start (4 дәм)

бет. 34
бет. 22
бет. 18
бет. 44
бет. 38
бет. 56

Хондроферол
Collagen+С
ARTROPLAST
Vertera Gel
PRO-MAX Laminaria
Smart Start (4 дәм)

бет. 28
бет. 30
бет. 24
бет. 16
бет. 50
бет. 56

Atherofood
AngioLIVE Mask 250 / 580 ml
AngioLIVE PRO-MAX
AngioLIVE (қара қарақат)
AngioLIVE (шие)
AngioLIVE (алма)

бет. 34
бет. 46
бет. 42
бет. 44
бет. 44
бет. 44

DRR-protection
Smart Cocktail (3 дәм) 
Thalasso spa gel
Thalasso slim scrub
PRO-MAX focus
Smart Start (4 дәм)

бет. 32
бет. 54
бет. 76
бет. 70
бет. 52
бет. 56

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

бет. 64
бет. 36
бет. 30
бет. 42
бет. 66
бет. 38
бет. 56

Ауырсынусыз қозғалыс 

Буындар және байламды кешенді қолдау 

Жоғары жүктеме кезінде қорғаныс

Күшті
иммунитет үшін

Буындардың
икемділігі үшін

Қан ұйықтарының алдын алу 

Бауыр функцияларын қолдау 

Қан тамырлары мен жүрек
ауруларының алдын алу

Қан тамырларының саулығы үшін

Белсенді детокс 

Зат алмасуды қалыпқа келтіру 

Ағза тонусы

Сымбатты дене үшін

100% табиғи косметика 

Сіздің үйіңіздегі SPA-салон

Жеңіл сіңу және елеулі әсер

Табиғи сұлулық үшін

Дененің қорғанысын қолдау 

Маусымдық тұмаусыз өмір сүру 

Вирустарға төзімділік
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