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Производител: ВЕМО 99 ООД
гр. София 1271, бул. Рожен 88; тел.: 02/ 931 66 21
e-mail: support@vemoherb.com 
web: www.vemoherb.com; www.vemo-vsv.com
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ИЗБИРАМ БЪЛГАРСКОТО!
ВЕМО 99 ООД е бългaрска фирма - производител на висококачествени хранителни добавки, 
растителни и ензимни премикси за фураж, стандартизирани билкови екстракти и ензими 
за хранителната индустрия. През годините фирмата изгради имидж на първокласен 
производител, така че ВемоХерб® продуктите са високо ценени и търсени на международните 
пазари. Направихме този каталог, защото българите заслужават първокласно качество, 
висок здравен стандарт и добра физическа форма. Надяваме се ВемоХерб® да ви помогне 
да ги постигнете!

ИЗБИРАМ КАЧЕСТВЕНОТО!
Хранителните добавки ВемоХерб® са базирани на растителни екстракти от редки билки, 
доказали своите лечебни качества. Всички екстракти, вложени в хранителните ни добавки, 
са стандартизирани до високи стойности на активните им вещества, като по този начин се 
осигуряват първокласното качество на продуктите и пределните резултати за нашите клиенти.

ИЗБИРАМ НАТУРАЛНОТО!
Защото ВемоХерб® са 100% органични и чисти продукти;
Защото билките, които използваме, не са култивирани, а растат в естествената си среда – 
екологично чисти райони;
Защото технологията ни на производство гарантира напълно безопасно извличане на 
активните вещества от билката, така че при вас да достига

ВИСОКОАКТИВЕН, ПРЕЧИСТЕН, ЛЕЧЕБЕН РАСТИТЕЛЕН ЕКСТРАКТ;
Защото помага на организма да разгърне собствените си сили по естествен начин.

ИЗБИРАМ ЕФИКАСНОТО!
ВемоХерб® продуктите наистина действат!

Защото са подбрани и концентрирани така, че да се възползвате максимално от природния 
им лечебен ефект.
Защото са спечелили доверието на хиляди хора по целия свят.

Щом отварата от билка може да бъде ефективна и лековита, представете си какво може да 
направи многократно по-силен екстракт, формулиран в завършен продукт от нашите експерти, 
стандартизиран в лаборатория и концентриран в една капсула.

ЗА ВЕМОХЕРБ®

ВемоХерб® не са просто хранителни добавки.
Това е мисия за здраве и отлична форма.
Ядрото на ВемоХерб® се състои от хора, които са дълбоко убедени, че:

добрата физическа форма и здраве са естествено състояние на организма;
здравето е ДАР от природата, точно каквито са ВемоХерб® добавките - натурални и естествени;
човешкият организъм има всички необходими дадености да се поддържа в отлична спортна
и здравословна форма, а ние само трябва да му помагаме.
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КРАТКА ИСТОРИЯ
В областта на хранителните добавки, всичко започва с топ продукта – екстракт от български 
Трибулус терестрис (Бабини зъби). С уникална ноу-хау технология и производствен процес, 
разработван в продължение на повече от 20 години, с гордост можем да се похвалим, че в 
момента ВемоХерб® екстрактът от Трибулус е широко търсен на международните пазари, като 
фирмата ни е сред водещите производители на този продукт у нас, а качеството му изпъква на 
челните места в световен мащаб.
Оценявайки качеството и потенциала на предлаганите от ВЕМО 99 продукти, през годините 
световно известни марки започват да купуват ВемоХерб® екстракти и да ги влагат в 
скъпоструващи брандирани продукти, много от които се предлагат и в България.
Именно по този начин, преди повече от 15 години, се заражда първоначалната идея за 
създаване на собствена серия хранителни добавки, което поставя началото на марката 
ВемоХерб®. Гамата ВемоХерб® не е проект, осъществен за един ден. Тя е плод на дългогодишна 
работа и отразява пряко нуждите на крайните потребители. Повечето ВемоХерб® продукти са 
специално разработени по изискване и препоръки на ВемоХерб® клиенти и партньори:

експерти в областта на лечебните растения, които подбират и съчетават най-ефикасното и 
благотворно влияние върху човешкия организъм, което билката е способна да даде;

специалисти, тясно работещи със спортисти, които търсят естествен начин за подобряване 
на постиженията и спортната форма;

В комбинираните ни формули винаги се набляга на синергичния ефект, подсилващ и 
усъвършенстващ свойствата на отделните лечебни вещества.

ВЕМО 99 е силно клиентски ориентирана организация и нашата отдаденост към качеството и 
съвършенството е ненадмината. Мисията ни е непрекъснато да разработваме и предлагаме 
висококачествени продукти и първокласни услуги. Клиентите са най-важната част от нашия 
бизнес и тяхната оценка е нашата пътеводна светлина.

Ние ще продължаваме да работим в същия дух, за да можем винаги да 
предлагаме на клиентите си първокласното качество, което заслужават!

ПРОИЗВОДСТВО
Две производствени бази: 

завод за производство на суровини в гр. Кнежа;
фабрика за хомогенизация и опаковка на крайни форми в гр. София. 

Фирмата разполага със специализиран персонал и изявени консултанти с дългогодишен опит, 
което обезпечава производствената, контролната и научно-развойната дейности.

ОТ ДИВАТА ПРИРОДА ДО ВАШИЯ ДОМ
Ние сме уникални по това, че имаме възможност да затворим производствения цикъл, от 
екстрахирането на билките до производството на крайните продукти, които виждате в магазина. 
Това ни позволява да упражняваме цялостен технологичен и аналитичен контрол във всеки 
един момент, както и да минимизираме производствените разходи на крайния продукт, като 
по този начин гарантираме възможно най-високо качество за нашите клиенти и същевременно 
с това сме в състояние да го предложим на конкурентни за българския пазар цени.

СЕРТИФИКАЦИИ

В дружеството са въведени и интегрирани следните стандарти за управление на качество и 
безопасност: ISO 9001:2015, FSSC 22000, HACCP, GMP, GMP +, Kosher, Halal. 

3 4
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Bulgarian TribuluS
Сух екстракт от български Tribulus terrestris (Бабини зъби) 
БЛАГОПРИЯТНО ПОВЛИЯВА СИЛАТА, МУСКУЛНИЯ РАСТЕЖ, 
ПОТЕНТНОСТТА И ЛИБИДОТО 

Подпомага:
повишаването на силата и мускулния растеж
увеличаването на сексуалността и либидото
естественото възпроизвеждане на половите хормони
увеличаването на енергията при ежедневни тренировки
тялото да се освободи от токсините, получени при 
физически натоварвания
намаляването на количеството на мазнините
увеличаването на мускулната маса

Добавката ВемоХерб® Bulgarian Tribulus 
е особено подходяща за:

хора, трениращи за здраве и добра кондиция 
спортисти в подготвителния, активния

и в периода на възстановяване
след силови натоварвания

КАК И ЗАЩО ДЕЙСТВА?
Свойствата на ВемоХерб® Bulgarian Tribulus се определят от високото съдържание на стероидни 
сапонини от фуростанолов тип – 60%, определени спрямо протодиосцин.

Стероидните съединения в растителния есктракт са напълно натурални активни вещества, които имат 
свойството да подпомагат производството на полови хормони, влияят положително на централната 
нервна система и се определят като активни компоненти с анаболен характер. Фуростаноловите 
сапонини благоприятстват поддържането на оптимални нива на тестостерон в мъжкия организъм, 
спомагат за поддържане на здравословен хормонален баланс, без да засягат неговия функционален 
механизъм, повлияват положително дейността на простатата и ограничаване риска от образуването на 
дихидротестостерон. При жените спомагат за регулирането нивата на половите хормони (прегненолона, 
прогестерона, естрогените) и влияят положително върху либидото, като по този начин благоприятстват 
доброто физическо и психо-емоционално здраве на жената.

Протодиосцинът подпомага образуването на 
лутеинизиращия хормон от аденохипофизата и 
по този начин благоприятно повлиява секрецията 

на половите хормони. Помага за поддържането на 
положителен азотен баланс, подобрява белтъчния 

синтез, включително и този в мускулите. Това влияе 
положително на способностите и издръжливостта на 

организма в случаи на физическа и психическа преумора.

Активна субстанция в една капсула: 
200,0 mg сух екстракт от надземна маса на растението Tribulus terrestris 
със съдържание на 60% фуростанолови сапонини, изчислени като протодиосцин
Препоръчителна дневна доза: 1-2 капсули 3 пъти на ден

ВемоХерб® Bulgarian Tribulus
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ВЪВБЪЛГАРСКИ

VemoHerb® Bulgarian Tribulus Maxx е майсторска комбинация от сухи екстракти от български Трибулус 
и висококачествен български Сминдух. Превъзходните характеристики се дължат на най-високата 
концентрация на фуростанолови сапонини, определени като протодиосцин и други известни биоактивни 
съставки, събрани в изящно пречистен продукт.

Е ПО-СИЛЕН ОТ ВСЯКОГА, БЛАГОДАРЕНИЕ НА СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ 
625,0 mg СТАНДАРТИЗИРАНИ ЕКСТРАКТИ И 

440,0 mg БИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ВЪВ ВСЯКА КАПСУЛА

Всяка капсула съдържа максимално концентрирани и пречистени екстракти, които са 
изключително богати на биоактивни съставки:

200,0 mg екстракт от българския Tribulus terrestris, със съдържание на 60% фуростанолови сапонини, 
определени като протодиосцин  
Българската земя е благословена с  най-ценната и качествена билка Бабини зъби, която ние 
имаме шанса да използваме. С повече от 20 години опит на пазара и множество проучвания 
и отзиви от клиенти, ефективността на българския Трибулус е доказана.

200,0 mg mg екстракт от висококачествен български Сминдух, със  съдържание на 60% 
фуростанолови сапонини, определени като протодиосцин  
Така получавате 2 пъти повече количество, съдържащо 60% фуростанолови сапонини! 
Това е завидно високо количество биоактивни вещества, които помагат на тялото ви да се 
представи в най-добрата светлина. И всичко това в напълно натурален продукт!

225,0 mg екстракт от Tribulus terrestris, със съдържание на 90% общи сапонини
Допълнително получавате доза от общи 
сапонини за още по-добър резултат.

VEMOHERB® BULGARIAN TRIBULUS Е АБСОЛЮТНИЯТ
ТЕСТОСТЕРОНОВ БУСТЕР ПРИ НАТУРАЛНИТЕ СПОРТНИ ДОБАВКИ. 

ВЗЕМЕТЕ МАКСИМУМА!

9

Активни вещества в една капсула: 200, 0 mg сух екстракт от български Tribulus terrestris, със съдържание на 
60% фуростанолови сапонини, определени като протодиосцин, 200, 0 mg сух екстракт от български Сминдух с 
60% фуростанолови сапонини, определени като протодиосцин, 225,0 mg сух екстракт от Tribulus terrestris със 
съдържание на 90% сапонини.
Препоръчителна дневна доза: 1 капсула 2-3 пъти дневно

 
Продукт с български произход
Висококонцентриран 
Абсолютно пречистен 
Съдържа аналитично тествани 
биоактивни съставки*
В ефективна дозировка

Повишава енергията и жизнеността 
Подходящ по време на физическа и психическа преумора 
Подобрява тренировъчните показатели
Повишава мускулната сила и растеж, спомага за натрупване
на чиста мускулна маса в комбинация с редовни упражнения 
Поддържа нормалните нива на полови хормони 
Повлиява положително либидото по естествен начин

VemoHerb® Bulgarian Tribulus Maxx 10

*Когато купувате VemoHerb®, може да бъдете 
спокойни, че получавате качествен продукт, който 
е преминал задълбочени тестове, за да се гарантира 
стандартизация на продукта и действително 
присъствие на посочените активни съставки. 
Всичко това е подкрепено със сертификати от 
супер прецизни и модерни вътрешни и външни 
лаборатории, намиращи се в Европейския съюз. 
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BULGARIAN TRIBULUS DRINK
ЕНЕРГИЙНА РАЗТВОРИМА НАПИТКА С ЕКСТРАКТ ОТ БАБИНИ ЗЪБИ 

има моментален тонизиращ и енергизиращ ефект
подходяща при физическа и умствена умора
подпомага натрупването на чиста мускулна маса, 
както и увеличаването на силата и енергията 
при редовни тренировки
благоприятно повлиява функциите на 
простатната жлеза и общото физиологично 
състояние на организма
спомага за стимулиране на човешката 
сексуалност и либидо и при двата пола
подпомага нормалното състояние на женския 
организъм в периода на менопауза

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
Има тонизиращ ефект, помага при физическа и умствена умора. Подходящ е за включване в различни 
възстановителни формули, спомагащи за повишаване на силата, мускулния растеж и чистата мускулна 
маса. Подпомага спортисти в подготвителния, активния и периода на възстановяване след силови 
натоварвания. Спомага за стимулиране на човешката сексуалност и либидо. Благоприятно повлиява 
функциите на простатната жлеза и общото физиологично състояние на организма. Подпомага нормалното 
състояние на женския организъм в периода на менопауза. При продължителна употреба не води до 
зависимост и привикване.

КАК И ЗАЩО ДЕЙСТВА?
Разтворимата напитка ВемоХерб® Bulgarian Tribulus Drink съдържа екстракт от българската билка 
Трибулус (Tribulus terrestris). Тази билка е известна още с народните названия Бабини зъби,  
Кочи глави, Трабузан. Тя е добре позната в народната медицина и от векове се използва
в българската култура като билка за жизненост, повишаване на енергията и либидото. 
Фитохимията на българския Tribulus terrestris е уникална заради специфичното 
географско разположение, подходящия климат и релеф на страната и специфичния 
метод за събиране на билката. Това определя разликата във фармакологичните и 
физиологичните свойства, както и предимството на българската билка пред всички 
останали билки с чуждестранен произход. 

Активна субстанция в едно саше: 
500,0 mg сух екстракт от Tribulus terrestris със съдържание на 

60% фуростанолови сапонини, изчислени като протодиосцин

Указания за употреба: Сашето се разтваря в 250 ml вода с разбъркване
Препоръчителна дневна доза: 1 - 2 сашета дневнo

 Повечето вносни продукти, предлагани в момента на пазара, съдържат 
екстракти с китайски и индийски произход, с ниска концентрация на активно вещество 

и практически почти никакъв физиологичен ефект.
Екстрактът от Tribulus terrestris на ВЕМО 99, вложен във ВемоХерб® Bulgarian Tribulus Drink 

съдържа много висок процент активни вещества, като се стандартизира на 60% фуростанолови 
сапонини, определени като протодиосцин. Специфичният букет фуростанолови сапонини в българския  
Tribulus terrestris има изразен положителен ефект върху силата, мускулния растеж, чистото телесно тегло 
и сексуалната физиология. Основната разлика между екстракта от български Tribulus terrestris и всички 
останали е не само високата концентрация на сапонина протодиосцин, но и високото съдържание на 
съпътстващите вещества, които модулират и усилват ефекта от протодиосцина.
За да се проявят основните свойства на протодиосцина, от особено значение са другите фуростанолови 
сапонини, влизащи в състава на екстракта. Те подпомагат превръщането на холестерола в 
дехидроепиандростерон (ДХЕА). Предполага се, че ДХЕА спомага забавянето процесите на стареене, чрез 
включването си в нормалния стероиден синтез в организма, като подпомага превръщането на свободния 
холестерол в полови хормони. Така, поддържането на нормални нива на холестерол е една от функциите 
на активните вещества от растението Бабини зъби. Смята се, че растителният екстракт от Трибулус 
(Бабини зъби) подпомага синтеза на лутеинизиращия хормон и поддържането на оптималните нива на 
тестостерон. Под влияние на тестостерона се увеличава белтъчния синтез и респективно мускулната маса. 
ВемоХерб® Bulgarian Tribulus Drink спомага за поддържане на здрава сърдечно-съдова и чернодробна 
функция и подпомага работата на имунната система.

ВемоХерб® Bulgarian Tribulus Drink
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Bulgarian Tribulus

Включен е в програмите за бодибилдинг и в разработването на различни възстановяващи формули за 
увеличаване на мускулната маса и растеж, в които случаи най-често се прилага по следните начини:

ПРОГРАМИ:
за повишаване на мускулната сила и растеж

Тъй като българският екстракт от Tribulus terrestris не нарушава продукцията и баланса на мъжките 
полови хормони, той е безвреден и няма никакви странични ефекти. Затова е изключително 
ефикасен за атлети, търсещи увеличаване на мускулната маса и силата си по безопасен начин. В 
този случай се препоръчва прием на екстракт от български Tribulus terrestris в продължение на  
8 седмици. Препоръчителната дневна доза е 10-15 mg/kg телесна маса, разпределена в три приема. 
За един 80-100 kg атлет максимално ефективната доза е около 1000-1500 mg на ден. След  
8-седмичния цикъл се прави пауза от 2 седмици и приемът може да започне отново. Този цикъл от 8 
седмици прием и 2 седмици пауза може да се повтаря непрекъснато.

за възстановяване след продължителен прием на анаболни стероиди
Както е известно, продължителните 6, 8 или 12-седмични стероидни цикли спират естественото 
производство на тестостерон в тялото на атлетите, тестисите се свиват и това води до импотентност 
при мъжете. Ясно е обаче, че въпреки това билдерите много често използват анаболни стероиди и 
в такива случаи българският екстракт от Tribulus terrestris е изключително важен. След стероидния 
цикъл е препоръчително да се започне цикъл с екстракт от Tribulus terrestris. В този случай също се 

прави един 8-седмичен цикъл и последваща 2-седмична пауза (като описаните по-горе). 
Билдери с нарушения в естественото производство на тестостерон могат 

да използват български екстракт от Tribulus terrestris
 дори по време на стероидния цикъл.

Ecdysterone

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...? 
Още преди векове, в отдалечения и недостижим планински регион на Южен Сибир, древни 
лечители откриват корен на растение, който увеличава дълголетието и повишава енергията. Те 
го наричали „Еленов корен”, поради факта, че местните елени изравяли и ядяли тези корени по 
време на размножителния си период, когато мъжките се борят помежду си за женските, както и за 
да си възстановяват изразходваната енергия. Лечителите използвали корените срещу преумора, да 
противодействат на слабостта и да възвръщат сексуалните функции. Малцина обаче знаели местата, 
където се срещало това растение и това познание се предавало от поколение на поколение.
През 1942 г., по време на Втората световна война, Русия усилено търси медикаменти за ускорено 
лекуване на рани и за по-бързо възстановяване на енергията на изтощените войници. Те изпращат 
научни експедиции в Сибир, където имало слухове за съществуването на растения с лечебен 
потенциал. Тези експедиции откриват „Еленовия корен“ (Leuzea carthamoides, също позната и като 
Rhaponticum carthamoides) в планинските гори и поля в отдалечените региони на Алтай и Саяни. 
След интензивни научни изследвания, съветските военни сили включват екстракт от корени на 
Левзея в асортимента си от медикаменти за бойното поле, с оглед да подобрят приспособяването 
на войниците към стреса от сраженията.
След края на войната изследванията продължават и през 1965 г. е изолиран основният активен 
компонент – Екдистерон. Екстрактът от Leuzea carthamoides става любим на политиците от 
Кремъл и е използван в съветските космически програми. Поради военното приложение на тези 
изследвания, повечето от резултатите са били засекретени и не са публикувани в научни издания.
Няколко години по-късно група физици и биохимици от Анти-допинг отдела на руския олимпийски 
комитет откриват, че Leuzea carthamoides значително увеличава протеиновия синтез. След 
падането на Берлинската стена през 1989 г. и с отварянето на съветската медицина към останалия 
свят, данните за свойствата на това растение стават международно научно достояние. 
През 1995 г., след многобройни тестове с руски атлети, екстрактът от Leuzea carthamoides става 
официален адаптоген на руския олимпийски отбор.

ВемоХерб® Ecdysterone13 14
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EcdysteronE
Бета-екдистерон, получен от растението Leuzea carthamoides

СПОМАГА ПОВИШАВАНЕТО НА ПРОТЕИНОВИЯ СИНТЕЗ, 
МУСКУЛНИЯ РАСТЕЖ, СИЛАТА, ИЗДРЪЖЛИВОСТТА

Подпомага:
бързото натрупване на мускулна маса и сила

издръжливостта, рефлексите и кондицията на спортистите
протеиновия синтез

силата

ВемоХерб® Ecdysterone 
може да се използва като анаболен 
стимулатор, адаптоген 
и биостимулатор.

КАК И ЗАЩО ДЕЙСТВА?
Свойствата на хранителната добавка ВемоХерб® Ecdysterone се 
определят от пречистения активен продукт, 95% бета-екдистерон, 
който се изолира от растението Leuzea carthamoides. Основават се 
на анаболните, адаптивни качества на екдизоните и отсъствието на 
токсични ефекти при продължителна употреба.
Фитоекдистероидите подпомагат протеиновия синтез и в количества 5-10 mg 
на 1 kg телесна маса се причисляват към протеиновите стимулатори, спомагащи за бързото натрупване 
на мускулна маса и сила. Като полихидроксистероли, те въздействат положително върху метаболизма на 
въглехидратите и нуклеиновите киселини, спомагат за синтеза на гликогена и повишават съдържанието 

С БЛАГОПРИЯТЕН ЕФЕКТ ПРИ:
тежки физически и психически натоварвания на спортисти и спортуващи 
симптоми на физическо и психическо изтощение и за повишаване 
устойчивостта на организма към претоварвания
бърза уморяемост
възстановяване на спортисти след травми или тежки физически натоварвания

Активна субстанция в една капсула: 245,0 mg сух екстракт от растението 
Leuzea carthamoides, стандартизиран като 95% бета-екдистерони.  

Препоръчителна дневна доза: 1-2 капсули 2 пъти дневно

ВемоХерб® Ecdysterone

на високо-енергийните фосфорни компоненти. Това подпомага растежа на скелетните мускули, влияе 
положително върху издръжливостта, рефлексите и кондицията на спортистите.
Редица изследвания показват, както високоанаболната ефикасност на бета-екдистерона, така и неговата 
безвредност и безопасност. В професионалния спорт той се използва за постигане на физическа и 
психическа устойчивост без странични ефекти върху сърдечната дейност и имунната система.
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Активна субстанция в една капсула: 650,0 mg екстракт Cordyceps (mycelium) (Cordyceps sinensis CS-4), стандартизиран 
на минимум 30% полизахариди, 8% кордицепсова киселина (D- манитол), 3% аденозин
Препоръчителна дневна доза: 1 капсула 3 пъти дневноCordyceps

Сух екстракт от Кордицепс синензис CS-4
ДОПРИНАСЯ ЗА МАКСИМАЛНА ИЗДРЪЖЛИВОСТ
И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД ТРЕНИРОВКИ

Подпомага:
възстановяването на мускулите след
физически натоварвания
енергията и издръжливостта
изграждането на мускулна маса
освобождаването на токсини от тялото
жизнеността

ВемоХерб® Cordyceps

ВемоХерб® Cordyceps подпомага усвояването 
на кислород от клетките, което спомага 

за издръжливост и възстановяване след 
физическо натоварване.

ВемоХерб® Cordyceps влияе благоприятно върху:
концентрацията
състояния на умора и отпадналост

стимулирането на сексуалността и либидото 
нормалната функция на черния дроб

КАК И ЗАЩО ДЕЙСТВА?
Кордицепс, още известен с имената Рачи крак, Рача нога, представлява вид торбеста гъба. 
Cordyceps sinensis е най-известната от тях и от дълбока древност се употребява в народната медицина 
като тоник, презареждащ организма с енергия и жизненост.
Свойствата на ВемоХерб® Cordyceps се дължат на специфичната синергична комбинация от активни 
вещества в състава му: полизахариди, кордицепсова киселина (D-манитол) и аденозин.
Съдържащият се в кордицепс CS-4 аденозин благоприятства нормалното производство на АТФ (аденозин 
трифосфат), който е основен източник на енергия за клетките в организма.
Cordyceps sinensis подпомага освобождаването на мускулите от натрупаната млечна киселина, 
образувана в условия на физически натоварвания. Така нареченият лактат е всъщност причинителят 
на неприятното състояние, известно като мускулна треска. Благоприятният ефект на Cordyceps sinensis 
върху метаболизма на лактата съдейства за бързото освобождаване на мускулите от млечната киселина, 
намаляване симптомите на мускулната треска и спомага за добрата физическа издръжливост.
Специфичните полизахариди в Кордицепс синензис CS-4 имат положително влияние върху имунната 
защита, черния дроб и спомагат за предотвратяване натрупването на токсини в тялото. Аденозинът в 
състава на ВемоХерб® Cordyceps подпомага енергичността и физическата и умствена издръжливост на 
човешкото тяло.

Известна е с положителния си ефект върху имунната, сърдечно-съдовата, нервната и дихателната 
системи. Някои научни изследвания показват благоприятното влияние на тази гъба върху либидото.
ВемоХерб® Cordyceps е подходящ за физически активни личности, тъй като подпомага ефективното 
усвояване на кислород от клетките, което спомага за издръжливостта и възстановяването на организма 
при силови натоварвания.
ВемоХерб® Cordyceps е натурална хранителна добавка, без ГМО и алергени, която съдържа: Cordyceps 
sinensis CS-4 mycelium.
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 КАК И ЗАЩО ДЕЙСТВА?
ВСЯКА ДОЗА СЪДЪРЖА:

500 mg екстракт от оригинален български Tribulus terrestris (Бабини зъби) 
стандартизиран на 60% фуростанолови сапонини, определени като протодиосцин. 

Стероидните сапонини са активни вещества, които подпомагат производството на полови 
хормони (андрогени и естрогени), влияят положително върху централната нервна 

система и са определени като активни компоненти с анаболен характер (Анаболитни 
са процесите, при които от малки молекули (предшественици) се извършва синтез 

на по-големи и специфични за организмите молекули (макромолекули - белтъци, 
нуклеинови киселини, полизахариди и други молекулни компоненти). Това е 
конструктивен процес, при който се „изграждат“ тъкани, мускулни влакна и т.н.
Фуростаноловите сапонини благоприятстват поддържането на оптимални нива 
тестостерон в мъжкия организъм, спомагат за регулирането на хормоналния 

баланс, без да засягат неговия функционален механизъм, повлияват 
положително дейността на простатата и ограничаване риска от образуването 

на дихидротестостерон. При жените спомагат за регулирането нивата на 
прегненолона, прогестерона, естрогените и влияят положително върху 

либидото, като по този начин благоприятстват доброто физическо и 
психо-емоционално здраве на жената. 
4000 mg Цитрулин малат
Цитрулин малатът се препоръчва за подпомагане производството 
на азотен оксид в организма, като по този начин влияе положително 
върху енергията и функционирането на мускулите по време на 
тренировки, като същевременно намалява усещането за умора след 
тренировка. Цитрулин малатът може да подпомогне вазодилатацията 
(съдоразширяването) и набавянето на аминокиселини в мускулите, по този 
начин допринасяйки за по-голяма ефективност при тренировките. 

2000 mg BCAAs (L-левцин, L-изолевцин, L-валин) 
Аминокиселините с разклонена верига (BCAAs) са три протеиногенни 

аминокиселини – левцин, изолевцин и валин, които имат уникална 
разклонена химична структура (оттам идва и името). ВСААs се усвояват 

директно от мускулите като източник на енергия, като по този начин спомагат 
за изграждането на мускулите по време на тренировки и подкрепят процеса на 

възстановяване. Във ВемоХерб® Armageddon, тези аминокиселини – левцин, 
изолевцин и валин, са добавени в оптималното съотношение 2:1:1. 

200 mg Kофеин 
Кофеинът е отличен стимулант, който спомага повишаването на енергията, 

увеличава възможностите на тялото за интензивни тренировки и подпомага 
изгарянето на мазнините. Той също така има забележим ефект върху централната 

нервна система по отношение на стимулиране и повишаване на концентрацията. 

300 mg L-аргинин 
L-аргининът е естествен носител на азотен 
оксид в тялото, който от своя страна е изключително важен за разширението на 
кръвоносните съдове (вазодилатация). Азотният оксид помага за увеличаване на притока 
на кръв в мускулите, което е основният фактор, позволяващ нарастването на мускулите по 
време на тренировка. Скорошни изследвания споменават, че азотният оксид е пряко свързан 
с изграждането на мускулите. Последните данни показват също, че L-аргининът спомага 
за отделянето на хормона на растежа и действа като естествен прекурсор на синтеза на 
креатин в организма. Също така подпомага способността да се консумира и използва 
кислород в тялото, поради повишената вазодилатация. 
2000 mg Креатин 
Много проучвания потвърждават важната роля на креатина за създаването на 
благодатна среда за растеж и регенерация на мускулната тъкан. Той подобрява 
постиженията по време на тренировка и подпомага производството на аденозин 
трифосфат (ATP), осигурявайки основната енергия за мускулните съкращения. 
300 mg Витамин С 
Витамин С е един от най-важните витамини, които трябва да се приемат 
всеки ден. Явява се от съществено значение за здравословния начин 
на хранене в качеството си на много ефективен антиоксидант, 
облекчаващ оксидативния стрес върху мускулите при сериозни 
натоварвания (тренировъчен режим). От основна важност е за растежа 
и възстановяването на тъканите във всички части на тялото, като по 
този начин е много полезен за възстановяването след интензивни 
тренировки. Подкрепя имунната система и белтъчната обмяна.
10 mg екстракт от черен пипер
Екстрактът от черен пипер във ВемоХерб® Armageddon е стандартизиран 
по активната съставка пиперин (мин. 95%). Проучвания показват, че 
когато се добавят само 5 mg от толкова висококонцентриран екстракт 
от черен пипер към другите съставки, той може да увеличи усвояването 
на тези съставки с 30-2000%!

Наистина трябва да опитате ВемоХерб® Armageddon, за да оцените 
колко е добър! Всякакви думи са просто недостатъчни!

ВемоХерб® Armageddon е върхов продукт за употреба преди тренировка, 
който изстрелва вашите постижения до възможно най-високите равнища!
Нещо се случва, когато вземете ВемоХерб® Armageddon! Разтваряте 
във вода... пиете... и 20-30 минути по-късно... искате единствено да 
започнете тренировката и да надминете всички свои лични рекорди! 
ВемоХерб® Armageddon ще даде такъв кик-старт на вашите воля, 
решителност и тяло, така че ясно ще разберете значението на фразата 

„Няма невъзможни неща“.  
Предизвикайте себе си да 
достигнете невероятни 
спортни постижения! И когато 
ги постигнете, отидете дори 
по-далеч!

Указания за употреба: 1/2 до 1 мерителна лъжичка (или 1-2 сашета) се 
разтварят в 250 ml вода и се приемат 20-30 мин. преди тренировка 
Препоръчителна доза за дневен прием: 
7,5-15,0 g (1/2 до 1 мерителна лъжичка или 1-2 сашета)

19 20
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®

Повече издръжливост, по-бързи рефлекси 
и още по-добра спортна кондиция!

метаболизма

имунната система

хормоналния баланс

протеиновия синтез

производството на азотен оксид 

регенеративния капацитет

повишаването на енергията по време

на ежедневни интензивни тренировки

устойчивостта на тялото при претоварване

натрупването и изграждането на чиста мускулна маса

процеса на изгаряне на мазнини, при изграждане на мускули

по-бързото изграждане на мускулите и допринася за повече сила

централната нервна система в периоди на физическо изтощение

освобождаване на токсините от тялото, натрупани по време на физически претоварвания 

намаляване влиянието на умора вследствие на активни физически натоварвания

издръжливостта, рефлексите, фокуса и физическото състояние на спортистите

мозъчната активност и концентрация 

премахването на вредните свободни радикали от мускулите

ЗНАЧИТЕЛНО

НАТУРАЛНО ГОРИВО ЗА МУСКУЛИТЕ!НАТУРАЛНО ГОРИВО ЗА МУСКУЛИТЕ!

 СИНТЕЗА 
РАСТЕЖА,

УВЕЛИЧАВА

И СИЛАТА НА

НА ПРОТЕИН,

ЗДРАВИНАТА
МУСКУЛИТЕ!

КАК И ЗАЩО ДЕЙСТВА?
ВемоХерб® Muscle Kick е хранителна добавка, базирана на четири висококачествени концентрирани 
екстракта - сух екстракт от българската билка  Tribulus terrestris, сух екстракт от билката
Leuzea carthamoides, сух екстракт от билката Ginkgo biloba, сух екстракт от Piper nigrum (Черен пипер) 
и аминокиселината L-аргинин.

Фуростаноловите сапонини, определени като протодиосцин, в българския екстракт от Tribulus terrestris, 
влияят положително върху централната нервна система и спомагат за регулирането на хормоналния 
баланс, без да повлияват неговия функционален механизъм. Тези свойства се подсилват от 
бета-екдистерона в екстракта от Leuzea carthamoides, който подпомага бързото натрупване на мускулна 
маса. Полихидроксистеролите, които също присъстват във ВемоХерб® Muscle Kick, влияят положително 
върху издръжливостта, рефлексите и физическото състояние на спортистите.

Наличието на гинко флавоноиди в сухия екстракт от Ginkgo biloba водят до подобрено настроение 
и добра концентрация, също така повишават енергията и ускоряват възстановителните процеси в 
организма. Пиперинът, който е активната съставка на екстракта от черен пипер, може да увеличи 
абсорбцията на всички други съставки с 30 - 2000%.

ВемоХерб® Muscle Kick е майсторски формулиран, така че да 
стимулира производството на азотен оксид от организма. 
Този ефект се дължи на L-аргинина. 
Той е прекурсор на азотния оксид, спомагащ за увеличаване 
притока на кръв към мускулите, което е основният
фактор за по-голяма сила по време на тренировка.

Активна субстанция в една капсула: 
125,0 mg сух екстракт от Tribulus terrestris 
(60% фурoстанолови сапонини, определени 
като протодиосцин)
125,0 mg сух екстракт от Leuzea carthamoides 
(95% бета-екдистерон)
80,0 mg сух екстракт от Ginkgo biloba 
(24% гинко флавон гликозиди)
5,0 mg екстракт от Piper nigrum (95% пиперин)
150,0 mg L-аргинин
Препоръчителна дневна доза: 1-2 капсули 3 пъти дневно

ПОДПОМАГА:

21 22ВемоХерб® Muscle Kick 
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КАК И ЗАЩО ДЕЙСТВА?
Билката Rhodiola rosea (Златен корен) е един от най-известните представители на класа на 
адаптогените. Те представляват група растения, които помагат на тялото да се адаптира към околната 
среда и начина на живот. Родиола е един от най-ефективните адаптогени, поради съдържанието на 
активни съставки като розавин и салидрозин. Те имат способността да спомагат за регулирането на 
нивата кортизол и по този начин намаляват влиянието на умората и стреса върху организма.
Свойствата на хранителната добавка се определят от специфичните активните съставки, които 
присъстват в уникална синергична комбинация, характерна само за този вид билка.
Нейните активни съставки розавин и салидрозид подпомагат устойчивостта на организма при умствено 
и физическо натоварване. ВемоХерб® Rhodiola Rosea спомага за освобождаване на тялото от токсини. 

ВемоХерб® Rhodiola Rosea увеличава енергията по време на ежедневните тренировки и оказва 
положително влияние върху издръжливостта, рефлексите и добрата физическа форма на спортистите, 
и улеснява процеса на адаптиране към околната среда и начин на живот. Подпомага концентрацията 
и мозъчната дейност на индивида в случаи на психическа и физическа преумора и стрес. ВемоХерб® 

Rhodiola Rosea е уникален билков продукт с положителен ефект върху централната нервната система.

RHODIOLA ROSEa
Сух екстракт от Rhodiola rosea (Златен корен)
ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН НАТУРАЛЕН АДАПТОГЕН И ТОНИЗАТОР 
НА МУСКУЛНАТА И НЕРВНАТА СИСТЕМИ

Подпомага:
повишаването енергията на организма при стрес и натоварвания
подобряването на физическата и психическата форма 
процеса на адаптиране към средата и начина на живот
функциите на централната нервна система по естествен начин

ВемоХерб® Rhodiola Rosea

ВемоХерб® Rhodiola Rosea има благоприятен ефект:
върху устойчивостта на организма, без да нарушава 
нормалните физиологични параметри
при стрес и натоварвания
при физическа и умствена умора
при временни смущения в спортната и физическа форма

ВемоХерб® Rhodiola Rosea 
е билков продукт със стимулиращо 

действие, използва се като тонизатор на 
мускулната и нервната системи и помага 
на тялото да се адаптира към околната 

среда и начина на живот.

Активна субстанция в една капсула: 
350,0 mg сух екстракт от корени на Rhodiola rosea 
със съдържание на розавини, не по-малко от 3% 
и салидрозид, не по-малко от 1%
Препоръчителна дневна доза: 
1 - 2 капсули дневно
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КАК И ЗАЩО ДЕЙСТВА?
Гугулстероните са били използвани в продължение на хиляди години за нормализиране на 
метаболизма, за подпомагане изгарянето на мазнините по естествен начин и регулация на нивата 
на холестерола без странични ефекти.
Научните изследвания показват, че гугулстероните подпомагат редуцирането на телесното 
тегло. Това се дължи на положителния ефект, който те имат върху щитовидната жлеза, отговорна 
за контролиране на метаболизма. Когато хормоналните нива на щитовидната жлеза нараснат, 
скоростта на метаболизма се увеличава и обратно. Следвайки този механизъм, когато е налице 
недостиг на калории поради по-слаб прием на храна (както се случава по време на диети за 
отслабване), защитната реакция на организма е да намали скоростта на метаболизма чрез 
понижаване нивата на тироидните хормони.
В този случай, гугулстероните играят решаваща роля, като спомагат обмяната на веществата 
да продължава нормално, въпреки намаления прием на калории, а това води до постигане на 
максимален положителен ефект от програмата за отслабване.
Гугулстероните са перфектната добавка за всеки, който търси безопасен и ефективен начин за загуба 
на тегло, особено в случаи на продължителна диета. Те не засягат по никакъв начин централната 
нервна и сърдечно-съдовата системи, и поради това се считат за една от най-безопасните хранителни 
добавки за отслабване на пазара.
Някои изследвания показват също, че гугулстероните спомагат за регулацията на нивата на 
HDL (“добрия” холестерол), както и LDL (“лошия” холестерол), което добавя още ползи към 
изключителните качества на този продукт.

ВемоХерб® Guggulsterone е хранителна добавка, базирана на един от най-силните природни 
екстракти от Guggul съществуващи днес, като по този начин се гарантира високо качество на 
продукта и оптимални резултати за нашите клиенти.

Гугулстероните са били използвани в продължение на 
хиляди години като помощно средство за:

загуба на излишно тегло
поддържане здравословни нива на холестерола
прочистване на кръвоносните съдове
акне
облекчаване на менструалните спазми

Активна субстанция в една капсула: 
350,0 mg екстракт от Commiphora mukul (Guggul), стандартизиран на 35 mg Guggulsteroids и 35 mg E&Z Guggulsterones
Препоръчителна дневна доза: 1-2 капсули 3 пъти дневно 
Да се използва от хора, които имат проблеми със щитовидната жлеза, само след консултация с лекар.

Гугулстероните са растителни стероиди, 
които се намират в смолата на дървото 

Commiphora mukul (известно още като Guggul). 
Този мощен древен лек бе наскоро 

преоткрит от съвременната 
западна култура.

ВемоХерб® Guggulsterone

GUGGULSTERONe
35 mg Гугулстероиди  и 35 mg E&Z Гугулстерони
БЛАГОПРИЯТСТВА УСКОРЯВАНЕТО НА МЕТАБОЛИЗМА 
И ПОДПОМАГА ИЗГАРЯНЕТО НА МАЗНИНИ ПО ЕСТЕСТВЕН НАЧИН

Подпомага:
изгарянето на мазнини и загубата на тегло
метаболизма по естествен начин
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КАК И ЗАЩО ДЕЙСТВА?
Хранителната добавка ВемоХерб® ЕКА е натурална алтернативa на комбинацията Ephedrine/
Caffeine/Acylpyrin и представлява тройна смес Caffeine аnhydrous/сух екстракт от Citrus aurantium/
сух екстракт от White Willow bark.
Свойствата на хранителната добавка ВемоХерб® ЕKА се определят от комбинацията на активните 
вещества, включени в състава. Кофеинът е стимулант, който благоприятства повишаването на 
енергията, активира организма за усилена тренировка и подпомага загубата на излишните килограми. 

Активна субстанция в една капсула: 200,0 mg Caffeine аnhydrous (безводен кофеин); 35,0 mg сух екстракт от  
Citrus aurantium (бергамот), стандартизиран по отношение на синефрин, не по-малко от 30%; 60,0 mg сух екстракт от 
White Willow bark (кори от бяла върба), стандартизиран по отношение на салицин, не по-малко от 15%
Препоръчителна дневна доза: 1 капсула 3 пъти дневно

Хранителната добавка ВемоХерб® ЕKА 
спомага за изгаряне на излишните 
мазнини от тялото и понижение на теглото. 
ВемоХерб® ЕKА е ефективен термогенен 
стимулант с широк спектър на приложение.

Синефринът в сухия екстракт от Citrus aurantium се характеризира със способността да взаимодейства 
с адренорецепторите и да подпомага метаболизма за изгаряне на излишните мазнини, а не 
на мускулна тъкан. Той действа синергично заедно с другите активни съставки и по този начин 
спомагат за потискането на апетита. Сухият екстракт от White Willow bark се стандартизира по 
отношение на салицин, който е природен източник на салицилова киселина и подобрява влиянието 
на кофеина и синефрина. Салицинът благоприятства намаляването на нивата на цикличния 
аденозин монофосфат - cAMP (естествена реакция на организма) и се получава положителен ефект 
върху термогенезата. По този начин се увеличава скоростта на обмен на веществата, покачва се 
телесната температура и тялото използва за целта собствените си мазнини като гориво и спомага 
за намаляване на теглото.

ВемоХерб® ЕКА

ЕКА
Натурална алтернативa на комбинацията 

Ephedrine/Caffeine/Acylpyrin
СПОМАГА ЗА ИЗГАРЯНЕ НА МАЗНИНИТЕ И ПОВИШАВАНЕ 

НА ЕНЕРГИЯТА И ИЗДРЪЖЛИВОСТТА

Подпомага:
загубата на излишно телесно тегло

повишаването на енергията
процеса на изгаряне на мазнините 

по естествен начин
увеличаването на издръжливостта 

и силата на организма
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YOHIMBE
Сух екстракт от Йохимбе
БЛАГОПРИЯТНО ПОВЛИЯВА СЕКСУАЛНИТЕ ФУНКЦИИ 
И ИЗГАРЯНЕТО НА МАЗНИНИ 

Подпомага:
сексуалните функции
изгарянето на мазнините чрез увеличаване на 
мастните киселини по естествен начин
мъжката сексуалност
постигането на максимална ефективна енергия  
на организма по време на тренировки

Активна субстанция в една капсула: 2,0 mg йохимбин хидрохлорид, 98%
Препоръчителна дневна доза: 1 - 2 капсули дневно
Препоръчителна дневна доза за спортисти: 
1 - 2 капсули 3 пъти дневно, като една от дозите да е преди тренировка

Комбинацията от ефект на подобрена
мъжка сексуалност и способност за

намаляване синтеза на мазнините определя
продукта като потентен помощник

за изгаряне на мазнините.

ВемоХерб® Yohimbe

КАК И ЗАЩО ДЕЙСТВА?
Свойствата на хранителната добавка ВемоХерб® Yohimbe се определят от основното активно 
вещество йохимбин, изолирано от растенията на семейство Rubiaceae и стандартизирано като 
йохимбин хидрохлорид.
Изследва се основно в две направления като йохимбинови соли на минерални киселини, главно 
хлороводородна и азотна, и като активна съставка в екстракти от кората на йохимбиновото дърво 
Pausinystalia yohimbe. Свойствата на екстрактите, съдържащи йохимбин, са добре изследвани по 
отношение влиянието им върху човешката сексуалност. Като неесенциално активно вещество 
йохимбинът не се произвежда от организма и много често е недостатъчен в кръвния поток. 

ВемоХерб® Yohimbe оказва благоприятен ефект при стресови състояния, понижено либидо, както и 
при климактерични състояния при мъжете. Приемането на продукта повишава нивото на йохимбин в 
кръвта, спомага за отпускане на кръвоносните съдове, което от своя страна има положителен ефект върху 
кръвоснабдяването във всички органи и подпомага еректилните функции. Осигурява необходимата 
максимална ефективна енергия на организма по време на тренировки при културисти и спортисти.
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КАКВО Е ПРОБИОТИК? 
Думата „пробиотик“ (от гръцки език) буквално означава „за живота“. Световната здравна организация дава 
следната дефиниция за пробиотиците: „Живи организми, които приети в съответните количества оказват 
здравословен ефект върху организма” (СЗО, 2002 г.). Пробиотиците представляват живи микроорганизми, 
които подпомагат нормалната чревна микрофлора на организма. С приема на пробиотични лактобацили 
храносмилането е добро и балансът в стомашно-чревния тракт е запазен. Пробиотиците оказват 
положително влияние върху  здравето и имат благотворно действие върху човешкия организъм. Те 
помагат за нормалното храносмилане и действат съвместно с различни витамини. Имунната система бива 
подпомогната от количественото превъзходство на "добрите" бактерии над зловредните микроорганизми. 
Пробиотиците, приети с храната, естествено успяват да я направят източник на крепко здраве, като по този 
начин улесняват организма при възникнало неблагоприятно състояние. 
В днешно време пробиотиците все 
повече се употребяват в здравословното 
хранене и начин на живот. Те ще 
Ви помогнат да постигнете не само 
временно облекчение, а ежедневен 
баланс и добро здраве.

КАК И ЗАЩО ДЕЙСТВА?
ProBiotiC 8 Immuno е уникална комбинация от пробиотик и растителни екстракти, работещи в перфектен 
синергизъм, за разлика от повечето хранителни добавки, които съдържат само една активна субстанция.

ВемоХерб® ProBiotiC 8 Imunno

подпомага чревната микрофлора в полза на Вашия стомашен комфорт и регулиране 
на теглото
оказва благоприятно влияние върху имунната система в полза на Вашето здраве
е добър помощник за укрепване на организма при антибиотично лечение,
както и след приключването му
подпомага организма да се освободи от токсините
благоприятства функциите на бъбреците, черния дроб и жлъчката
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IMMUNO

Активна субстанция в 1 капсула: 10х109 CFU пробиотични бактерии (L. bulgaricus, S. thermophilus, Bifidobacterium 
longum, L. acidophilus, L. helveticus, L. Rhamnosus), 100,0 mg сух екстракт от корени на Geranium sanguineum: 
полифеноли, изчислени като катехин 10%, дъбилни вещества, изчислени като танин 10%, антоциани, 
изчислени като сума от малвидин хидрохлорид и цианидин хлорид 0,3%, 100,0 mg сух екстракт от растението 
Cichorium intybus: кумаринови производни, изчислени като ескулин 10%, флавоноиди, изчислени като апигенин 
8%, дъбилни вещества, изчислени като танин 5%

Препоръчителна дневна доза: 1 капсула 1-2 пъти дневно

Искате да се чувствате комфортно през лятото на морето или по време на почивката 
Ви, когато в стомаха Ви попадат екзотични храни?
ProBiotiC 8 Immuno, със своите пробиотици и екстракт от Цикория (Cichorium intybus), подпомага 
нормализирането естествения баланс на чревната микрофлора, с което спомага за облекчаване 
чувството на стомашен дискомфорт. 

Искате да подпомогнете процеса на храносмилане?
Можете да го направите като подхраните и обогатите организма си с полезните бактерии и специфичните 
активни вещества в състава на растението Цикория - флавоноиди и дихидрокси кумаринови гликозиди- 
цикорин, ескулин, ескулетин, съдържащи се в ProBiotiC 8 Immuno.

Искате да използвате продукт за профилактика и ежедневна употреба?
Синергично допълващите се пробиотични щамове в ProBiotiC 8 Immuno оптимизират ефекта му, 
а растителните екстракти подсилват и допълват благоприятното действие на продукта,
с което организмът запазва оптимално физиологично състояние и силен имунитет.

Натурална комбинация от пробиотични бактерии и 
сухи екстракти от Цикория и Кръвен здравец

ПОДПОМАГА ИМУННАТА СИСТЕМА И ЧРЕВНАТА МИКРОФЛОРА

Консумирате алкохол и тежка храна?
Чудите се дали не може да направите нещо полезно за Вашия черен дроб? 
Сухият екстракт от Синя жлъчка благоприятства нормалната функция на черния дроб, което прави 
продукта подходящ за употреба с прием на лекарства или други фактори, натоварващи черния дроб.

Искате да поддържате силен имунитет?
ProBiotiC 8 Immuno съчетава пробиотици с екстракт от Кръвен здравец, който благоприятно 
повлиява имунната система и има антиоксидантно и противовъзпалително действия, дължащи се 
на специфичните биологично активни вещества в състава му - дъбилни вещества, моноциклични 
сескитерпени, флавоноидни гликозиди, полифенолни съединения и етерично масло.

Налага Ви се прием на антибиотици?
Може да използвате ProBiotiC 8 Immuno заедно с лечението си, и в периода на възстановяване за 
нормализиране на чревната микрофлора и функциите на черния дроб. 

Искате да се чувствате жизнени?
ProBiotiC 8 Immuno подпомага поддържането на нормални нива на холестерол и кръвна захар.

Искате да се чувствате енергични?
ProBiotiC 8 Immuno, с добавени два екстракта, съдържащи природни антиоксиданти, помага за 
освобождаване на токсините.

100% натурална
без ГМО
без консерванти
без оцветители
без подсладители
подходящ за вегани - полезните 
бактерии в ProBiotiC8 се отглеждат 
върху специални био зеленчукови бульони
може да се приема от хора с алергии - не съдържа лактоза, глутен, соя
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ВСЯКА ДОЗА СЪДЪРЖА:

КАК И ЗАЩО ДЕЙСТВА?
ВемоХерб® VeganPro е идеалният избор за натрупване и поддържане на мускулна маса за всеки 
атлет, водещ здравословен начин на живот. Продуктът е един от най-добрите растителни 
заместители на казеина, суроватъчния протеин, яйцата и месото. ВемоХерб® VeganPro съдържа 
незаменимите аминокиселини, необходими на тялото, в комбинация с разклонените аминокиселини 
(BCAAs), обезпечаващи възстановяването и растежа на мускулите. ВемоХерб® VeganPro е обогатен 
и със специален ензимен комплекс, който е разработен идеално да пасва на белтъчния профил 
на продукта. По този начин се гарантира пълното разграждане и усвояване на всяка една 
аминокиселина в този уникален веган протеин.
В допълнение на всичко, са добавени и 200 mg екстракт от Leuzea carthamoides (95% бета-
екдистерон) във всяка доза! Добре известен факт е, че екдистеронът, съдържащ се в растението 
Leuzea carthamoides, подобрява значително белтъчния синтез в организма.
Всичко това прави тази уникална формула перфектния избор за всеки, отговорен към своето здраве 
човек, без значение дали той е професионален спортист или спортът е просто част от неговия 
здравословен начин на живот. 
Веганският хранителен режим може би е най-здравословният начин на живот, който може да бъде 
избран днес. И все пак, важно е да си подсигурите прием на нужното количество протеин, което 
е от съществено значение за нормалното функциониране на организма. В миналото беше много 
трудно за хората на веганска диета, които искаха да натрупат мускулна маса. Беше трудно да се 
набави всичкият необходим протеин само чрез храната, а за съжаление, всички предлагани тогава 
протеини не бяха веганосъобразни.
За щастие, с ВемоХерб® VeganPro, воденето на здравословен начин на живот вече няма да бъде за 
сметка на вашата перфектна фитнес фигура и форма. 
Без значение дали сте вегетарианец или веган, или просто искате да си осигурите по-здравословен източник 
на протеини и да ограничите приема на месни, млечни и яйчни протеини до спорадични кулинарни 
забежки, ВемоХерб® VeganPro е най-добрият избор за натрупването на чиста мускулна маса.
ВемоХерб® VeganPro е разработен така, че почти да не съдържа никакви въглехидрати. Това 
означава, че спомага намаляването на чревната ферментация и нежеланите симптоми (газове, 
подуване на корема).

УНИКАЛНО
БОГАТ ПРОТЕИН

ИЗЦЯЛО РАСТИТЕЛНИ 
ИЗТОЧНИЦИ

ВемоХерб® VeganPro

ВЪРХОВНИЯТ РАСТИТЕЛЕН ПРОТЕИН ЗА 
ИСТИНСКИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Използвайки най–доброто от 20-годишния си опит 
в ензимните биотехнологии, производството на 
билкови екстракти и разработването на хранителни 
добавки, ние създадохме този уникален растителен 
протеинов комплекс. 
Идеално балансирана формула, разработена да 
задоволи потребностите и на най-взискателните 
атлети. 

ИЗЦЯЛО РАСТИТЕЛЕН ПРОТЕИН 
ЗДРАВОСЛОВЕН ЗАМЕСТИТЕЛ НА СУРОВАТЪЧНИЯ БЕЛТЪК.

Уникален протеин, направен само от растителни източници
Амино-киселинен профил, сравним с този на суроватъчния протеин
24 g чист концентриран протеин във всяка доза
Добавени BCAA и L-глутамин за поддържане на мускулната сила и енергия
+200 mg екстракт от Левзея (95% бета-екдистерон)
Специален ензимен комплекс, базиран на нашия дългогодишен професионален опит,
за да гарантира максимално белтъчно усвояване.
Чудесен за атлети с повишен прием на белтъци от животински произход
Подходящ за кросфит и активно спортуващи хора
Идеален за фитнес
Идеален за вегани
Уникален вкус
Разтваря се лесно

Активна субстанция в една доза (30 g) 
24,000 g протеинов комплекс 
(грахов, оризов и соев протеин), 
200,0 mg екстракт от Leuzea carthamoides (95% екдистерон), 
5,0 mg екстракт от черен пипер, 600 mg L-левцин, 
300 mg L-изолевцин, 300 mg L-валин, 1000 mg L-глутамин, 
50 000 HUT протеаза, 15 000 SKB амилаза, 10 000 FIP липаза.

 kCal в
 доза

Препоръчителна дневна доза: 1-2 пъти дневно по 2 мерителни лъжички (30 g)
Указания за употреба: 2 мерителни лъжички (30 g) се разтварят в 200 мл вода с разбъркване.
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ЕДНОВРЕМЕННО ИЗГРАЖДАТЕ МУСКУЛНА МАСА И ПРЕЧИСТВАТЕ ТЯЛОТО СИ!
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Активна субстанция в една капсула: 650.0 mg сух екстракт от Hericium erinaceus, 
стандартизиран на минимум 30% полизахариди/20% β - глюкани 
Препоръчителна дневна доза: 1 капсула 3 пъти дневно

ВемоХерб® Hericium

КАК И ЗАЩО ДЕЙСТВА?
Повече от 2000 вида гъби са добре известни със своите благоприятстващи здравето свойства. 
Hericium erinaceus, известна също с имената Лъвска грива и Игловиден корал, има 
дългогодишна история в медицината и е използвана като средство с положителен ефект 
върху нервната система, мозъчната дейност, концентрацията и когнитивните функции. 
Проведените научни изследвания доказват нейното положително влияние върху умствените 
и разпознавателните способности при възрастни хора.
Свойствата на ВемоХерб® Hericium се определят от съдържащите се активни вещества, известни 
като биоактивни полизахариди главно, β-глюкани. Полизахаридите подпомагат краткосрочната 
памет, разпознавателната способност и влияят положително на мозъчните функции.

ВемоХерб® Hericium с неговите активни съставки влияе положително на функционалните 
свойства на централната нервна система и подпомага намаляването на нервното напрежение и 
раздразнителността при стрес и тревожност. Тази хранителна добавка спомага за увеличаване 
нивата на нервния растежен фактор (NGF) в някои части на мозъка и така подпомага здравата нервна 
система по естествен начин. NGF е невротропен фактор, който основно участва в регулацията на 
растежа на невроните.
ВемоХерб® Hericium подпомага удължаването на невроните, еластичността на синапсите и 
образуването на миелин. Миелинът е богатa на липиди (мастна) субстанция, образувана в 
централната нервна система, която обгражда нервните клетки и увеличава скоростта на предаване 
на нервните импулси, което е от първостепенно значение за нормалните когнитивни функции. 
ВемоХерб® Hericium подпомага подобряването на настроението и качеството на съня, дори когато сме 
подложени на стрес и нервно напрежение. Редица изследвания показват противовъзпалителните 
и антиоксидантните свойства на полизахаридите, съдържащи се в Hericium erinaceus. ВемоХерб® 

Hericium подпомага храносмилането и влияе положително при стомашни неразположения.

Hericium
Сух екстракт от Херициум Еринацеус

ПОДПОМАГА НЕРВНАТА СИСТЕМА И БЛАГОПРИЯТНО ПОВЛИЯВА
ПАМЕТТА И ДЕЙНОСТТА НА МОЗЪКА

Помага в случаи на тревожност и стрес и повлиява благоприятно настроението
Влияе положително върху когнитивните функции

Подпомага нервната и имунната системи
Влияе положително при стомашни неразположения

Подпомага храносмилателната система
Подпомага паметта и мозъчната дейност

Подпомага концентрацията 

ВемоХерб® Hericium е подходящ за:
Състояния на стрес, отпадналост и намалена 
работоспособност
Подпомагане паметта и концентрацията
при възрастни хора
Подпомагане на стомашно-чревната флора
Поддържане на силна имунна система 
по естествен начин
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КАК И ЗАЩО ДЕЙСТВА?
ВемоХерб® Solidago е изключителна хранителна добавка, базирана на сух екстракт от българската 
билка Solidago virgaurea L., известна също като Златна пръчица. Тя има дългогодишна история в 
традиционната народна медицина, използвана като противовъзпалително билково средство с 
положително влияние в случаите на цистит, дискомфорт в зоната на пикочния мехур, инфекции на 
пикочните пътища, камъни в бъбреците, и т.н. Направените научни изследвания доказват, че основните 
ползи от билката се дължат на биологично активните вещества (главно флавоноиди), съдържащи се в 
лечебното растение и нейното високо качество се обуславя от мястото и времето на събирането й. Това 
поставя европейските билки на първо място по качество в сравнение с всички останали, предлагани 
на международния пазар.
Диуретичната активност на ВемоХерб® Solidago се дължи основно на наличието на флавоноиди 
(особено кверцетин и производни) в екстракта. Доказано е, че те проявяват благоприятен ефект върху 
производството на урина, чрез отделяне на натриеви йони.
Флавоноидите, в комбинация със сапонини и естери на кофеиновата киселина, присъстващи в 
екстракта, спомагат за предотвратяването на възпалителните процеси в организма. Екстрактът 
от Solidago virgaurea L. може да се приема и от хора с подагра, ревматизъм, артрит, екзема и други 
кожни заболявания. 
Сапонините и полизахаридите, присъстващи във ВемоХерб® Solidago, спомагат за антимикробната 
защита на организма, позиционирайки продукта като обещаващо напълно натурално средство с 
положително въздействие върху възпаления. 

solidago
Сух екстракт от Златна пръчица (Solidago virgaurea L.)
ПОДПОМАГА НОРМАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА БЪБРЕЦИТЕ, 
ПИКОЧНИЯ МЕХУР И УРИНАРНИЯ ТРАКТ

натурално средство с положителен ефект при камъни в 
бъбреците, цистит и неразположения в пикочния мехур
притежава диуретични и антиоксидантни свойства
антибактериално, противогъбично и 
спазмолитично действие
влияе положително при неразположения, 
свързани с пикочните пътища

ВемоХерб® Solidago

ВемоХерб® Solidago е натурално средство
с положителен ефект при камъни в бъбреците,

цистит и неразположения в пикочния мехур.
Свойствата на ВемоХерб® Solidago се определят от

високото съдържание на биологично активни вещества: 
главно флавоноиди (кверцетин, кемпферол и техните 

гликозиди, астрагалин и рутозид), сапонини, 
фенолни съединения, терпени,

антоцианидини и др.

ВемоХерб® Solidago има положително въздействие при:
Инфекции и възпаления на пикочните пътища 
Цистит
Камъни в бъбреците 
Песъчинки в урината
Аналгетични, противогъбични, антиспазмолитични, 

антиоксидантни и диуретични цели
Активна субстанция в една капсула: 
400,0 mg сух екстракт от Solidago virgaurea L., 
стандартизиран на минимум 7.5% флавоноиди,
определени като рутин 
Препоръчителна дневна доза: 
1 капсула 3-4 пъти дневно. Приема се по една капсула след 
хранене с достатъчно количество течност (около 1 чаша вода).
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Активна субстанция в една капсула: 200,0 mg сух екстракт от български Tribulus terrestris със съдържание на 50% 
фуростанолови сапонини, определени като протодиосцин и 25% флавоноиди, определени като апигенин. 
Препоръчителна дневна доза: 1-2 капсули 3 пъти дневно

TRIBULUS FORTE
Сух екстракт от български Tribulus terrestris (Бабини зъби)

БЛАГОПРИЯТНО ПОВЛИЯВА ДЕЙНОСТТА НА ПРОСТАТАТА,  
ПОТЕНТНОСТТА И МЕНОПАУЗАТА

Подпомага:
поддържането на оптимални нива на “добрия” холестерол в тялото
адаптирането към промените, настъпващи в периода на менопауза

укрепването и регулирането функциите на простатната  
жлеза и другите жлези с вътрешна секреция

физиологичното и психоемоционално състояние
общото здравословно състояние на организма

сексуалните функции при жени и мъже
либидото

ВемоХерб® Tribulus Forte

КАК И ЗАЩО ДЕЙСТВА?
ВемоХерб® Tribulus Forte е специално формулирана хранителна добавка, която включва екстракт 
от надземна маса на растението Tribulus terrestris (Бабини зъби) с повишено съдържание на  
флавоноидни производни. Така освен фуростанолови сапонини, главно протодиосцин, към състава на 
продукта се добавят и активните вещества апигенин, кемпферол и рутин от групата на флавоноидите. 
За да се проявят основните свойства на протодиосцина, от особено значение са другите сапонини, 
влизащи в състава на екстракта, които подпомагат превръщането му в дехидроепиандростерон. 
Предполага се, че последният благоприятства забавянето на процесите на стареене, тъй като той е 
един от основните участници в превръщането на холестерола в полови хормони. 

ВемоХерб® Tribulus Forte благоприятства поддържането на оптимални нива на “добрия” холестерол и 
влияе положително върху здравата имунна система. Флавоноидните гликозиди спомагат укрепването 
на кръвоносните съдове, подпомагат изгарянето на натрупаните мазнини и поддържат здравословни 
нива на холестерол.

Влияе благоприятно върху:
Сексуалното желание
Сексуалното здраве на  
мъжете и жените

Хормоналния баланс в организма 
Нивата на „добрия” холестерол  
в тялото
Имунната система

Комбинацията от фитостероли, 
сапонини и флавоноиди е подходяща 
за поддържане на нормалните 
функции на отделителната и 
половата системи, и простатата.
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GERANIUm
Сух екстракт от Кръвен здравец

ПОДПОМАГА ИМУННАТА СИСТЕМА И ПОВЛИЯВА БЛАГОПРИЯТНО 
ОБЩОТО ФИЗИОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА ОРГАНИЗМА

Подпомага:
имунната система и показва антиоксидантни свойства

общото здравословно състояние на организма
освобождаването на организма от токсични вещества

КАК И ЗАЩО ДЕЙСТВА?
Биохимичната характеристика на билката Кръвен здравец (Geranium sanguineum) е добре изучена. 
Коренищата съдържат дъбилни вещества, флавоноидни гликозиди, моноциклични сескитерпени, 
главно гермакрон, проантоцианиди, антоциани и полифенолни съединения. Количествата на тези 
активни вещества се определят от фазата на развитие на растението и часа от денонощието, в което се 
събира билката.
Свойствата на хранителната добавка ВемоХерб® Geranium се определят от полифенолната комбинация 
флавоноидни гликозиди, дъбилни вещества, подпомагащи производството на бели кръвни телца и 
най-вече лимфоцити, които са основната част от имунната защита на човешкия организъм. Редица 
изследвания показват, че ползите от екстракта от Geranium sanguineum се дължат на целия комплекс 
от активни вещества, а не на отделна молекула, което е доказателство за синергичните свойства, които 
проявяват. Достатъчното количество флавоноиди в екстракта, които са едни от най-активните природни 
антиоксиданти, спомага за освобождаването на организма от токсични вещества.

Активна субстанция в една капсула: 
200,0 mg сух екстракт от корени на Geranium sanguineum със съдържание на полифеноли, изчислени като 
катехин, не по-малко от 22%; дъбилни вещества, изчислени като танин, не по-малко от 25%; антоциани, 
изчислени като сума малвидин хлорид и цианидин хлорид, не по-малко от 0,3%
Препоръчителна дневна доза: 1-2 капсули дневно

ВемоХерб® Geranium се характеризира 
със своите имуностимулиращи и 
антиоксидантни свойства.
Помага на тялото като укрепва 
общото му здравословно състояние.

Има благоприятен ефект върху имунната система през 
зимния период.
Поддържа общото здравословно състояние в 
периода на възстановяване, когато организмът е 
изтощен и изложен на натоварвания. 

Помага на тялото да се освободи от токсините и 
влияе положително върху укрепването на клетките в 

организма.

ВемоХерб® Geranium
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КАК И ЗАЩО ДЕЙСТВА?
ВемоХерб® Ginkgo Hypericum включва стандартизирани сухи екстракти от листа на Ginkgo biloba 
(Гинко билоба) и надземна маса на Hypericum perforatum (Жълт кантарион) с високо съдържание 
на активни компоненти. Подбраното съотношение е съобразено с количеството хиперицин – 0,3% 
и количеството гинко флавон гликозиди – 24%, изчислени като сума кверцетин, кемпферол и 

изорамнетин. Хиперицинът е производно на антрахинона, за който се смята, че спомага 
за блокиране на моноаминооксидазата, участва в обмяната на веществата в мозъка 

и влияе положително върху пренасянето на нервните импулси. Това подпомага 
поддържането на положителни нива на серотонина в централната нервна система 
и влияе благоприятно върху психичното здраве. Чистият хиперицин в комбинация 

с другите растителни компоненти – флавоноиди, ксантогенати и дъбилни вещества 
има благоприятен ефект върху позитивното настроение. В хранителната 

добавка ВемоХерб® Ginkgo Hypericum количеството на флавоноидите 
се повишава с допълнително внесените гинко флавоноиди 

кверцетин, кемпферол и изорамнетин с 
екстракта от листа на Гинко билоба.

Активна субстанция в една капсула: 120,0 mg сух екстракт от листа Ginkgo biloba, стандартизиран по отношение на 
24% гинко флавон гликозиди, 130,0 mg сух екстракт от надземна маса на Hypericum perforatum (Жълт кантарион), 
стандартизиран по отношение на 0.3% хиперицин.
Препоръчителна дневна доза: 1 капсула 3 пъти дневно

GINKGO HYPERICUm
Сухи екстракти от Гинко билоба и Жълт кантарион
БЛАГОПРИЯТНО ПОВЛИЯВА ДЕЙНОСТТА НА МОЗЪКА, 
КОНЦЕНТРАЦИЯТА И ПАМЕТТА

Подпомага:
концентрацията и мозъчната дейност
способността за съсредоточаване и паметта
качеството на съня
запазването на бързите реакции за по-дълго време
забавяне влиянието на умората върху организма

ВемоХерб® Ginkgo Hypericum43

Подходящ за:
състояния на тревога и страх
напрегнатост в ежедневието

трудно заспиване и проблеми със съня

Синергизмът между активните съставки засилва положителния ефект на продукта върху централната, 
периферната нервна системи и паметта. Комбинацията на тези биологично активни вещества подкрепя 
вашето психо-емоционално здраве в случаи на умствено претоварване и стрес, и спомага за лесно 
заспиване и дълбок, здрав сън. Вярва се, че гинко флавон гликозидите могат да подпомогнат укрепването на 
кръвоносните съдове на сърцето и мозъка и да окажат благоприятно влияние върху нормализиране нивата 
на липидите в кръвта и подобряване еластичността на клетъчните стени. Те действат благоприятно върху 
разграждането на серотонина и контрола на неговите нива в организма, както и на нивата на хормоните в 
кръвта. По този начин комплексът от активните съставки спомага за постигане на душевно спокойствие и 
равновесие, както и преодоляване на ежедневното физическо и умствено натоварване и стрес.
ВемоХерб® Ginkgo Hypericum е много подходящо допълнение за подпомагане на ежедневните ви 
офис дейности, като се подобряват настроението, концентрацията и паметта.
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TRIBULUS CICHORIUm
Сухи екстракти от Бабини зъби и Синя жлъчка

ПОВЛИЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО ФУНКЦИИТЕ НА ПРОСТАТАТА.  
ПОДПОМАГА ЧЕРНИЯ ДРОБ, БЪБРЕЦИТЕ И ЖЛЪЧКАТА

Активна субстанция в една капсула: 100,0 mg сух екстракт от български Tribulus terrestris (Бабини зъби) със 
съдържание на 60% фуростанолови сапонини, изчислени като протодиосцин и 100,0 mg сух екстракт от надземна 
маса на растението Cichorium intybus (Синя жлъчка) със съдържание на 8% флавоноиди, изчислени като апигенин, 
10% кумаринови производни, изчислени като ескулин.
Препоръчителна дневна доза: 1 - 2 капсули 2 пъти дневно 

ВемоХерб® Tribulus Cichorium

В В българската народна медицина билките Синя жлъчка 
(Цикория) и Бабини зъби са широко използвани 
заради вярванията, че те притежават спазмолитични 
(подпомагат здравия организъм да предотвратява 

неприятни спазми), хепатопротекторни (подпомагат 
здравия черен дроб) и половостимулиращи свойства. 

Добре известно е, че доброто физиологично състояние на 
организма успокоява нервната система и повдига общия тонус, 

като повишава сексуалното желание и либидото.

КАК И ЗАЩО ДЕЙСТВА?
Растителният комплекс от фуростанолови сапонини, флавоноиди и кумаринови производни в 
хранителната добавка ВемоХерб® Tribulus Cichorium подпомагат регулирането на хормоналния 
баланс (тестостерон и прогестерон) и сексуалното здраве, особено в периоди, в които хормоните 
се произвеждат от организма в по-малки количества.
Флавоноидите влияят положително върху секрецията на стомашен сок и осигуряват 
антиоксидантните и спазмолитични свойства на продукта. Кумариновите производни, чиито 
основни представители в растителния комплекс са ескулин и цикорин, съдържащи се в растението 
Синя жлъчка (Cichorium) подпомагат укрепването на кръвоносните съдове и повлияват 
благоприятно функциите на жлъчката и черния дроб.

Хранителната добавка ВемоХерб® Tribulus Cichorium оказва 
положително влияние върху целия организъм, тъй като от една 

страна подпомага регулирането на хормоналния баланс, а 
от друга благоприятно повлиява дейността на стомаха, 

червата, жлъчката и черния дроб. 

ИМА ПОЛОЖИТЕЛЕН ЕФЕКТ ПРИ:
различни функционални разстройства 
в сексуалната сфера, съчетани с нарушения 
в дейността на черния дроб и жлъчката
обща отпадналост
нервни състояния
периоди на менопауза

Подпомага:
естествените промени в организма и настроението 

по време на менопауза
регулирането на хормоналния баланс и функциите 

на простатата по естествен начин
нормалните фунции на жлъчката и черния дроб
здравословното състояние на целия организъм

централната нервна система
сексуалното желание
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CICHORIUm
Сух екстракт от Цикория (Синя жлъчка)

ПОДПОМАГА ЧЕРНИЯ ДРОБ, БЪБРЕЦИТЕ И ЖЛЪЧКАТА

Подпомага по естествен начин:
пречистването на организма от вредни токсини и микроорганизми
нормалните функции на жлъчката, бъбреците и черния дроб
сърдечно-съдовата система

КАК И ЗАЩО ДЕЙСТВА?
Свойствата на хранителната добавка ВемоХерб® Cichorium се определят от съдържанието на 
специфичните активни вещества, извлечени от растението, включващи дихидрокси кумариновите 
гликозиди - цикорин, ескулин и ескулетин в необходими нива за проявяване на противовъзпалителни 
и антимикробни свойства. Дихидрокси кумарините спомагат за укрепването на кръвоносните съдове, 
влияят благоприятно на жлъчката и на регулаторните функции на гладката мускулатура.
Съдържащите се в екстракта от Цикория флавоноиди (апигенин,кверцетин и лутеолин) подпомагат 
разширяването и на най-малките капилярни съдове, спомагат за повишаване нивото на кислород 
в кръвта, благоприятстват обмяната на веществата и влияят положително върху ензимите, които 
участват в преобразуването на токсични химични вещества.

Активна субстанция в една капсула: 200,0 mg сух екстракт от надземна маса на растението 
Cichorium intybus със съдържание на 8 % флавоноиди, изчислени като апигенин, 10 % кумаринови 

производни, изчислени като ескулин и 5% дъбилни вещества, изчислени като танин.
Препоръчителна дневна доза: 1 капсула 3 пъти дневно

ИМА ПОЛОЖИТЕЛЕН ЕФЕКТ ПРИ:
нормалната функция на черния дроб, 

бъбреците и жлъчката
сърдечно-съдовата система

функцията на далака

Комбинацията от кумаринови производни и флавоноиди в активния комплекс 
на хранителната добавка ВемоХерб® Cichorium, влияе положително върху 
нормалните функции на черния дроб, бъбреците и жлъчката, и подпомага 
освобождаването на жлъчни киселини и токсини от тялото. 
ВемоХерб® Cichorium влияе положително върху сърдечно-съдовата система. 

ВемоХерб® Cichorium
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MEN’s FormulA
Сухи екстракти от български Трибулус терестрис, 

Йохимбе, Гинко билоба и Коприва
БЛАГОПРИЯТНО ПОВЛИЯВА ПОЛОВАТА ПОТЕНТНОСТ И ЛИБИДОТО

Подпомага:
половата активност

синтеза на мъжкия полов хормон тестостерон 
нормалните функции на простатата по естествен начин

сексуалното желание

КАК И ЗАЩО ДЕЙСТВА?
ВемоХерб® Men’s Formula е хранителна добавка, в състава на която се включват четири екстракта:  
сух екстракт от растението Pausinystalia yohimbe, сух екстракт от българското растение Tribulus  terrestris, 
сух екстракт от растението Gingko biloba и сух екстракт от растението Urtica dioica. Комбинацията е 
подбрана така, че активните вещества да се допълват и подпомагат при определяне свойствата и 
насочеността на употреба на продукта.
Афродизиатичният ефект на екстракта от растението Pausinystalia yohimbe се дължи на йохимбина, 
който спомага по-лесното преминаване на кръвта в органите на малкия таз, влияе положително 
дейността на нервните възли на гръбначния мозък и подпомага половата активност. Тези свойства 
на алкалоида се засилват от гинко флавон гликозидите в екстракта от Ginkgo biloba, хидрокси 
кумарините, стеролите и цинка в екстракта от Urtica dioica, както и от фуростаноловия сапонин 
протодиосцин в екстракта от Tribulus terrestris. 

Състав в една капсула: 200,0 mg сух екстракт от Тribulus terrestris със съдържание на 60% фуростанолови сапонини, 
определени като протодиосцин, 1,0 mg йохимбин хидрохлорид 98%, 130,0 mg сух екстракт от растението 
Ginkgo biloba, със съдържание на 24% гинко флавон гликозиди, 100,0 mg сух екстракт от корени Urtica dioica, със 
съдържание на скополетин, не по-малко от 5%
Препоръчителна дневна доза: 1 капсула един час преди полов акт (не повече от 4 капсули дневно)

 Гинко флавон гликозидите повлияват положително мъжките полови хормони и заедно със 
съдържащите се в екстракта терпеноиди спомагат за по-доброто кръвообращение в крайниците. Те имат 
благоприятен ефект върху сърдечно-съдовата и нервната системи и оказват положително 
въздействие върху организма при умора и стрес. Това от своя страна повишава 
сексуалното желание.
Хидрокси кумариновите производни, стеролите и цинкът подпомагат 
синтеза на мъжкия полов хормон тестостерон и функциите на 
простатата. Тези свойства на екстракта от коприва при хора с понижено 
сексуално желание се засилват от йохимбина в комбинацията.
Протодиосцинът спомага за поддържането на оптимални нива на 
хормоните от хипофизата, като подпомага свойствата на фуростаноловите 
сапонини и благоприятно повлиява за регулирането на хормоналния 
баланс. В комбинация с йохимбина спомага за образуването на 
тестостерона и увеличаване продължителността на сексуалното желание.

ВемоХерб® Men’s Formula

Ефикасно средство за хармонизиране 
на половите отношения, които са 
неразделна част от пълноценния 
живот на човека.

ВемоХерб® Men`s Formula е особено подходящ за 
употреба при намалена полова активност в 

резултат на физическа преумора и стрес.
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ЗАЩО И КАК ДЕЙСТВА?
Хранителната добавка AbleMale® е предназначена за подобряване на виталността и общото здравословно 
състояние на мъже над 30-годишна възраст. Уникалната комбинация от билкови екстракти подпомага 
възстановителните процеси в организма при изтощение след физическо натоварване, правейки тази 
хранителна добавка много подходяща за хора, водещи динамичен начин на живот.
Екстрактът от българската билка Tribulus terrestris (Бабини зъби) съдържа фуростанолови сапонини, 
които представляват смес от протодиосцин, метил протодиосцин, протограцилин, прототрибестин 
и метилпрототрибестин. Те съществено подпомагат секрецията на хормоните от хипофизата, 
благоприятстват синтеза на лутеинизиращия хормон и хормона тестостерон, както и спомагат 
поддържането на здравословния мъжки хормонален баланс.
Able Male® влияе положително на метаболизма, мускулната сила и издръжливост, и на бързото физическо 
и психическо възстановяване след изтощителни тренировки, поддържа оптимални нива на тестостерон 
по естествен начин. 
Сухият екстракт от Бабини зъби в Able Male® повлиява благоприятно имунитета, увеличава енергията, 
мускулната маса и сила.

Активна субстанция в една капсула: 200,0 mg сух екстракт от български Tribulus terrestris (60% фуростанолови 
сапонини, определени като протодиосцин); 50,0 mg сух екстракт от Mucuna pruriens (Кача) (60% L-DOPA); 
80,0 mg сух екстракт от Ginkgo biloba (Гинко флавон гликозиди, не  по-малко от 24%); 100,0 mg сух екстракт от  
Geranium sanguineum (22% полифеноли, изчислени като катехин).
Дозировка за подпомагане на общото витално и здравословно състояние: 1 капсула сутрин и 1 капсула вечер. 
За по-бързо възстановяване на организма след продължителни физически натоварвания: 3 капусли дневно.

Екстрактът от Mucuna pruriens съдържа активното вещество l-дихидроксифенилаланин (L-DOPA), което се 
смята за прекурсор на невротрансмитера допамин и влияе върху стабилизиране състоянието на виталност 
и желание за живот. От една страна L-DOPA се явява аминокиселина по отношение изграждането на 
протеините, а от друга подпомага двигателните функции. 
Гинко флавон гликозидите в сухия екстракт от Ginkgo biloba представляват смес от кверцетин, кемпферол 
и изорамнетин. Тяхното приложение подпомага концентрацията и спомага за намаляване на умората. 
Имат положителен ефект при умора, безсъние, стрес и благоприятстват намаляването на вътрешното 
напрежение и раздразнителност при мъжете над 30 годишна възраст. 
Сухият екстракт от корените на Кръвен здравец съдържа комплекс от растителни компоненти от 
биологично активни полифеноли и антоциани, които се считат за антиоксиданти. Физиологичната 
активнoст на полифенолните вещества се определя от синергизма между различните фенолни групи. 
Наблюдава се общ положителен ефект върху имунната система. 

Able Male® влияе положително 
върху физическата издръжливост 

на тялото, спомага подобряването 
на виталността и общото 

здравословно състояние на мъжа. 

Able Male®

Сухи екстракти от български Tribulus terrestris (Бабини зъби), 
Mucuna pruriens (Кадифен боб или Кавча), Ginkgo biloba, 
Geranium sanguineum (Кръвен здравец).

Подпомага:
силата и издръжливостта на организма при 
системни физически натоварвания
добрия здравословен статус и комфорт на мъжа
общата виталност и здравословно състояние на 
мъже над 30 години
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стр. 7 t

ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ СА ЧУДОТО И ЕДНО ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ БОГАТСТВА НА ПРИРОДАТА!

Прастара китайска легенда разказва, че колкото са болестите по земята, толкова са билките, с 
които могат те да се излекуват. Имало едно време стар билкар, който имал ученици. Веднъж 
той ги завел в планината и им поръчал да му донесат трева, която няма лечебен ефект. В 
края на деня се прибрали всички ученици с по няколко растения, с изключение на един. 
На третия ден, много изморен, се върнал и последният ученик, но ръцете му били празни. 
„Извинявай учителю – казал той – но не успях да намеря нито една тревичка, която да не 
лекува някоя болест.“ Зарадвал се старият учител и отговорил: „Не тъжи, само ти от всички 
успя да издържиш изпита.“ 

В ДНЕШНО ВРЕМЕ, СЛЕД ДЪЛГИЯ И НАТОВАРЕН ДЕН, 
РЯДКО СЕ СЕЩАМЕ ЗА АПТЕКАТА В НАШАТА ГРАДИНА.

ЕКИПЪТ НА ВЕМО 99 РАБОТИ С ЛЮБОВ И ЖЕЛАНИЕ, 
ЗА ДА ПРЕНЕСЕ ЗДРАВЕТО ОТ ПРИРОДАТА ВЪВ ВАШИЯ ДОМ.

В продължение на повече от 20 години ние от фирма ВЕМО 99, създаваме иновативни и високо 
качествени продукти от градината на майката Природа, което ни позволява да осигурим 
цялостна грижа за здравето на хората. Насърчаваме ви да водите активен и здравослoвен 
начин на живот. Бъдете отговорни за своето здраве.

ПРИРОДАТА НИ Е ДАЛА ВСИЧКИ ЛЕКОВЕ, ОТ КОИТО ЧОВЕК ИМА НУЖДА. 
ЗНАЙТЕ КАК СЕ ИЗПОЛЗВАТ!
Първи етап: Вслушайте се в гласа на природата и на тялото ви. Обърнете внимание на себе си 
и на факта, че днес дори и медицината потвърждава максимата, че навременната превенция 
е най-доброто лечение!

Втори етап: Стимулирайте естествените вродени сили на тялото си с помощта на лечебните 
сили на Природата! Чрез хранителни добавки вие не лекувате симптомите, а подпомагате 
естествените функции на организма да се поддържа здрав, като регулирате и нормализирате 
неговите функции. Хранителните добавки се използват предимно, за да се увеличи вътрешната 
жизнена енергия на организма и да се активира процеса на самоизцеление.

Трети етап: Приемайте хранителни добавки редовно! Хранителните добавки действат 
постепенно, с натрупване. Те са подходящи за употреба от всеки човек и могат да се приемат 
дългосрочно, без привикване и негативни реакции.

Четвърти етап: Хранителната добавка не работи сама! Вие трябва да работите с нея – хранете 
се здравословно, усмихвайте се, спортувайте, разхождайте се сред природата, приемайте 
максимално витамини, минерали, антиоксиданти в натурален вид.

Хранете се здравословно! Усмихвайте се повече! Спортувайте! Свържете се с Природата!

„НЕКА ХРАНАТА ВИ БЪДЕ ЛЕКАРСТВО 
И ЛЕКАРСТВОТО – ХРАНА!“ 
Хипократ

стр. 7 Bulgarian Tribulus
 /Сух екстракт от български Tribulus terrestris (Бабини зъби)/
 БЛАГОПРИЯТНО ПОВЛИЯВА СИЛАТА, МУСКУЛНИЯ РАСТЕЖ, ПОТЕНТНОСТТА И ЛИБИДОТО
стр. 7 Bulgarian Tribulus maxx
 /Сух екстракт от български Tribulus terrestris (60% фурастанолови сапонини, изчислени като протодиосицин),  
 сух екстракт от Fenugreek (60% фурастанолови сапонини, изчислени като протодиосицин)/
 БЛАГОПРИЯТНО ПОВЛИЯВА СИЛАТА, МУСКУЛНИЯ РАСТЕЖ, ПОТЕНТНОСТТА И ЛИБИДОТО
стр. 9 BULGARIAN TRIBULUS DRINK

РАЗТВОРИМА НАПИТКА С ЕКСТРАКТ ОТ БАБИНИ ЗЪБИ
стр. 12 ECDYSTERONE

/Бета-екдистерон получен от растението Leuzea carthamoides/
 СПОМАГА ПОВИШАВАНЕТО НА ПРОТЕИНОВИЯ СИНТЕЗ, МУСКУЛНИЯ РАСТЕЖ, СИЛАТА, ИЗДРЪЖЛИВОСТТА
стр. 15 ARMAGEDDON
 /Сух екстракт от български Tribulus terrestris, екстракт от черен пипер, безводен кофеин, цитрулин малат,  
 BCAAs, креатин, витамин С, L-Arginine/
 ВЪРХОВ ПРОДУКТ ЗА УПОТРЕБА ПРЕДИ ТРЕНИРОВКА, КОЙТО ИЗСТРЕЛВА ВАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ ДО   
 ВЪЗМОЖНО НАЙ-ВИСОКИТЕ РАВНИЩА
стр. 17 MUSCLE KICK
 /Сух екстракт от български Tribulus terrestris, сух екстракт от Leuzea carthamoides, сух екстракт от Ginkgo   
 biloba, екстракт от черен пипер, L-Arginine/
 БЛАГОПРИЯТНО ПОВЛИЯВА МУСКУЛНИЯ РАСТЕЖ, СИЛАТА И ЕНЕРГИЯТА. ПОДПОМАГА СИНТЕЗА  НА АЗОТНИЯ ОКСИД 
стр. 19 RHODIOLA ROSEA
 /Сух екстракт от Rhodiola rosea (Златен корен)/
 ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН НАТУРАЛЕН АДАПТОГЕН И ТОНИЗАТОР НА МУСКУЛНАТА И НЕРВНАТА СИСТЕМИ
стр. 21 GUGGULSTERONE
 /35mg Гугулстероиди , 35mg E&Z Гугулстерони/
 ПОДПОМАГА ИЗГАРЯНЕТО НА МАЗНИНИТЕ И НОРМАЛИЗИРАНЕТО НА МЕТАБОЛИЗМА ПО ЕСТЕСТВЕН НАЧИН
стр. 23 ЕКА /Натурална алтернативa на комбинацията Ephedrine-Caffeine-Acylpyrine/   
 СПОМАГА ЗА ИЗГАРЯНЕТО НА МАЗНИНИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА И ИЗДРЪЖЛИВОСТТА
стр. 25 Yohimbe /сух екстракт от Йохимбе/
 БЛАГОПРИЯТНО ПОВЛИЯВА СЕКСУАЛНИТЕ ФУНКЦИИ И ИЗГАРЯНЕТО НА МАЗНИНИ
page 27 Probiotic 8 
 /Комбинация от пробиотични бактерии и сухи екстракти от Цикория и Кръвен здравец/
 ПОДПОМАГА ИМУННАТА СИСТЕМА И ЧРЕВНАТА МИКРОФЛОРА
page 29 VEGANPRO
 /Протеинов комплекс (грахов, оризов и соев протеини), бета-екдистерон, като 95% получен от растението 
 Leuzea carthamoides, екстракт от черен пипер, BCAAs, храносмилателни ензими/
 ВЪРХОВНИЯТ ВЕГАН ПРОТЕИН ЗА ИСТИНСКИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
page 31 HERICIUM 
 /Сух екстракт от Херициум Еринацеус (Hericium erinaceus)/
 ПОДПОМАГА НЕРВНАТА СИСТЕМА И БЛАГОПРИЯТНО ПОВЛИЯВА ПАМЕТТА И ДЕЙНОСТТА НА МОЗЪКА
page 33 SOLIDAGO
 /Сух екстракт от Златна пръчица (Solidago virgaurea L.)/
 ПОДПОМАГА НОРМАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА БЪБРЕЦИТЕ, ПИКОЧНИЯ МЕХУР И УРИНАРНИЯ ТРАКТ
page 35 Tribulus Forte
 /Сух екстракт от български Tribulus terrestris (Бабини зъби)/
 БЛАГОПРИЯТНО ПОВЛИЯВА ОБЩОТО И ПОЛОВО-ФИЗИОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ ПРИ ЖЕНИ И МЪЖЕ
page 37 GERANIUM
  /Сух екстракт от Geranium sanguineum (Кръвен здравец)/
 ПОДПОМАГА ИМУННАТА СИСТЕМА И ПОВЛИЯВА БЛАГОПРИЯТНО ОБЩОТО ФИЗИОЛОГИЧНО 
 СЪСТОЯНИЕ НА ОРГАНИЗМА
page 39 GINKGO HYPERICUM
 /Сухи екстракти от Гинко билоба и Жълт кантарион/
 БЛАГОПРИЯТНО ПОВЛИЯВА ДЕЙНОСТТА НА МОЗЪКА, КОНЦЕНТРАЦИЯТА И ПАМЕТТА.  
 ДОПРИНАСЯ ЗА СПОКОЙСТВИЕ И ЗДРАВ СЪНЯ.
page 41 TRIBULUS CICHORIUM
 /Сухи екстракти от Бабини зъби и Цикория/
 СПОМАГА ЗА ПРОЧИСТВАНЕ НА ОРГАНИЗМА ОТ ТОКСИНИ, ПОВЛИЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО ФУНКЦИИТЕ НА ПРОСТАТА
page 43 CICHORIUM /Сух екстракт от Cichorium intybus (Синя жлъчка)/
 ПОДПОМАГА ЧЕРНИЯ ДРОБ, БЪБРЕЦИТЕ И ЖЛЪЧКАТА
стр. 45 Men‘s Formula
 /Сухи екстракти от български Tribulus terrestris, Йохимбе, Гинко билоба и Коприва/
 БЛАГОПРИЯТНО ПОВЛИЯВА ПОЛОВАТА ПОТЕНТНОСТ И ЛИБИДОТО
стр. 47 Able male
 /Сух екстракт от български Tribulus terrestris, Mucuna pruriens (Kaча), Ginkgo biloba, Geranium sanguineum/
 ПОДПОМАГА ВИТАЛНОТО И ФИЗИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА МЪЖА ПО ЕСТЕСТВЕН НАЧИН
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