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Признаци на варикоза — 
при 66% от мъжете и 89% от жените, 
живеещи в развитите страни. 

ИМА ПРОБЛЕМИ ДАЖЕ И ПРИ ВЪНШНО 
ДОБРЕ ИЗГЛЕЖДАЩА ВЕНОЗНА СИСТЕМА: 

отоци

болки в краката

крампи

усещане за тежест, 
напрежение, умора

промяна на чувствителността 

ВНИМАНИЕ! ВСЕКИ ОТ ТЕЗИ ПРИЗНАЦИ ПОКАЗВА,
ЧЕ ВИЕ СТЕ В ЗОНАТА НА РИСКА!V



Временен
ефект

Но има и друг подход. С ежедневно 
укрепване на кръвоносните съдове 
не се изисква операция!

Лечението на кръвоносните 
съдове на долните крайници 
изисква хирургическа намеса

Травматичен
ефект върху

тъканите

Дълга
рехабилитация



Екстракт от
лозови листа 

Високо съдържание на биофлавоноиди от
Вещества с уникални свойства, укрепващи 
здравето ни. 

Противовъзпалително и 
антиоксидантно действие
Доказано е с изследвания на 
клетъчната структура

Фармакологична ефективност 
Екстрактът от лозови листа се използва 
при производството на лекарства с 

Едно от тях е кверцетинът, нормализиращ 
състоянието на кръвоносната система на организма



Гликозиди на кверцетин е 
най-важният биоактивен 
компонент в AngioLive

Увеличава повърхностния 
кръвоток 

Предотвратява увреждането 
на кръвоносните съдове

Понижава пропускливостта на ве-
нозните стени, предотвратявайки 
отоците 

Притежава противовъзпалителни 
свойства 

Поддържа еластичността на кръ-
воносните и лимфните съдове



Кога кверцетинът
е необходим за организма?

Профилактика и лечение на хронична 
венозна недостатъчност

Комплексно лечение на сърдечна 
недостатъчност

Варикозно разширяване на вените

Чувство на тежест и умора в долните 
крайници 

Отоци по време на бременност

Ангиопатия на долните крайници при 
захарен диабет, атеросклероза



ОБОГАТЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИЯ 
РЕЖИМ С КВЕРЦЕТИН

КОЗМЕТИЧНИ
ПРОЦЕДУРИ
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Комплексен подход за
запазване на здравето на
вашите кръвоносни съдове!
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укрепва и защитава стените на съдовете

Здрави съдове, еластични капиляри,
предпазване от атеросклероза

Хранителен продукт
съдържащ ламинария, обогатен
с екстракт от лозови листа

AngioLiveAngioLive
Gel

уникален източник на биологичен йод

витамини А, В, Е, К, С, D

D 43 микро- и макроелемента, 
необходими за организма

Клетъчен гел от ламинария

Екстракт от лозови листа



MaskMaskMask
Профилактика на хроничната венозна недостатъчност,
овлажняване, подхранване с полезни вещества

Козметичен
гел-маска за крака

AngioLiveAngioLive

укрепва и защитава съдовете

глубокое питание и насыщение 
с витамин С против признаците 
на стареене
ниацин и холин за подобряване 
на състоянието на кожата

Клетъчен гел от ламинария

Екстракт от лозови листа

витамини A, C, D, E, B1, B2, B3, 
B6, B12 за подобряване на 
състоянието на кожата 
фукоиданът тонизира 
вътрешната повърхност 
на съдовете
алгиновата киселина 
намалява отоците

Екстракт от фукус



100% натурален — само 
природни съставки

Специално съчетание на 
компонентите за мощен ефект 

Здрав съдове и добре 
поддържани крака

Нов живот за вашите кръвоносни съдове!
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