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Příznaky křečových žil -
u 66% mužů a 89% žen,
žijící v rozvinutých zemích.

PROBLÉMY JSOU I V NAVENEK 
ZDRAVÉM ŽILNÍM SYSTÉMU

otoky
bolest v nohách 
křeče

pocity těžkosti, napětí, únavy
změna citlivosti

POZOR! KAŽDÝ Z TĚCHTO UKAZATELŮ 
ZNAMENÁ - JSTE V RIZIKOVÉ ZÓNĚ!



Dočasný
účinek

Existuje však jiný přístup. 
Při každodenním posilování krevních cév 
není nutná operace!

Léčba cév 
dolních končetin 
vyžaduje chirurgický zákrok!

Traumatické 
účinky na 

tkáně

Dlouhá
rehabilitace



Komplex extraktu suchých 
hroznů a listů červeného vína

Farmakologická účinnost
Používá se při výrobě léčiv

Protizánětlivé
a antioxidační účinky
Dokázáno studiemi na buněčných strukturách

Vysoký obsah bioflavonoidů Látky s 
jedinečnými vlastnostmi, které zvyšují naše 
zdraví.

Jedním z nich je -  kvercetin, který normalizuje stav 
vaskulárního systému těla.



Kvercetinové glykosidy - 
hlavní bioaktivní složka 
AngioLive

Zvyšuje povrchový průtok krve

Zabraňuje poškození cév

Snižuje propustnost stěn žil a 
zabraňuje otokům

Má protizánětlivé vlastnosti

Podporuje pružnost krevních a 
lymfatických cév



Kdy tělo potřebuje 
kvercetin?

Prevence a léčba chronické žilní 
nedostatečnosti
 
Komplexní léčba srdečního selhání

Křečové žíly

Pocit těžkosti a únavy v dolních končetinách

Edém během těhotenství; 

Angiopatie dolních končetin u diabetes 
mellitus, ateroskleróza



OBOHACENÍ STRAVY KVERCITINEM KOSMETICKÉ PROCEDURY

AngioLive
Produktová řada Vertera

Komplexní přístup
k udržení zdraví vašich 
krevních cév!

VERTERA.ORG



Silné cévy, elastické kapiláry, 
prevence aterosklerózy

Extrakty z hroznů
a listů červené révy

chrání a posiluje cévy

Buněčný gel z laminarie
jedinečný zdroj biologicky dostupného jodu
vitamíny А, В, Е, К, С, D
43 mikro a makro prvků potřebných v 
našem těle

Potravinový produkt 
s laminarií obohacený 
o hroznový extraktGel

AngioLive



Mask
Prevence chronické žilní nedostatečnosti, hydratace, 
výživa užitečnými látkami

Kosmetická
gelová  maska

AngioLive

Extrakt z hroznů a listů červené révy:

ochrana a posílení cév

Buněčný gel laminarie:

     hluboká výživa a nasycení vitamínem C 
     proti symptomům
     stárnutí
     niacin a cholin pro zlepšení stavu    

pokožky

Extrakt z Fukusu:

vitamíny А, С, D, Е, В1, В2, В3, 
В6, В12 ke zlepšení stavu kůže

fucoidan tonizujeuje vnitřní 
povrch krevních cév

kyselina alginová uvolňuje 
otoky



100% přírodní - pouze přírodní 
ingredience

Speciální kombinace 
komponentů pro silný účinek

Zdravé cévy a dobře upravené 
nohy

AngioLive
Nový život vašich cév!
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