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MINDENHIPER-ANTIOXIDÁNS

SEJTREGENERÁTOR

A VEMMA formula:

MINDEN

EGYBEN!
SEJTREGENERÁTOR

SZUPERTÁPANYAG

Egyben!!!



Miért van szükségünk a minőségi 
tápanyagokra?

Egyesült Államok, 1000 személy, reprezentatív minta
International Food Information Council (IFIC) 

Foundation: 

Food & Health Survey, Consumer attitudes toward Food, 

Nutrition & Health. A Benchmark Survey, 2006. 
http://ific.org

Élelmiszervásárlási szokások:
1. Termék íze
2. Ára
3. Egészséget befolyásoló hatása



Ásványi anyag és Vitamin tartalom hiányok

Pharmakonzern Geigy (Svájc 1985), Lebensmittel Labor Karlsruhe / Sanatorium Oberthal (Németország 1996)



Modern tudományos háttér:

Dr. Joel D. Wallach állatorvos, kutató, patológus

1991-ben Nobel díjra jelölték azon kutatásaiért, 
amelyben bebizonyította, hogy minden természetes 
úton meghalt embernél vagy állatnál egyaránt 
kimutatható volt valamely Esszenciális tápanyag 

A 91 Esszenciális tápanyag titka

kimutatható volt valamely Esszenciális tápanyag 
nagymértékű hiánya, illetve kimutatta, hogy az emberi 
szervezetnek 91 féle különböző tápanyagra van 
szüksége megfelelő mennyiségben és minőségben

A „91 létfontosságú 

tápanyag titka” CD-n!



• Az emberi testnek naponta 91 Esszenciális tápanyagra van 
szüksége az optimális sejtanyagcseréhez

• Ebből 60 féle szerves Ásványi anyag, fő-, és nyomelem kell 
sejtjeinknek nap mint nap

• Ezen Létfontosságú Ásványi anyagoknak 
még 1/3-át sem tudjuk bevinni a mai hagyományos 

Kiemelkedő tudományos TÉNYEK:

még 1/3-át sem tudjuk bevinni a mai hagyományos 
tápanyagvesztett ételeinkkel

• Pontosan ez a 60 féle Ásványi anyag szabályozza a 
sejtanyagcsere folyamataink 90%-át!!!

• Rendkívül fontos a test-azonos Kolloidális könnyen               
beépülő formátum és a Szinergizmus:

• „Az izolált vitaminok rövidítik az életet” - (MTV1)



• Az egészségünk alapja főképp a megfelelő                               
Ásványi anyag - Szénhidrát egyensúlyon múlik

• Mai ételeink túlnyomóan szénhidrát-bombák!

• Betegségeink nagy része különféle hiányállapotok
következményei

…További tudományos TÉNYEK:

következményei

• A gyógyszeres félrekezelések 300.000 ember halálát okozzák évről 
évre

• Viszont az állatkísérleteknél 2-3x-os élettartamot  értek el         
és több mint 200 állatbetegséget tudtak egycsapásra  
megszüntetni az állateledelekbe kevert komplex,        Esszenciális 
tápanyagok hozzáadásával

• A mi jelenlegi táplálék kiegészítő készítményeink azonban nem    
jó formátumúak és nem tudnak hatékonyan eljutni a sejtekbe



A MODERN kutatóorvosok megállapítása:

Naponta születő 300 millió új 
sejtünk a tápanyag hiányok miatt 

képtelen az optimális képtelen az optimális 
SEJTREGENERÁCIÓVAL létrejönni, 

így károsodik, megbetegszik



MEGOLDÁS:

A minőségi SEJTREGENERÁCIÓ!A minőségi SEJTREGENERÁCIÓ!



Harald Maier

Olimpikon biciklista és a

VEMMA európai „felfedezője”

Országúti kerékpár bajnok, Olimpikon és Tour de France 

Profi sportember és egyedülálló 
termékfejlesztő közös utakon…  

Országúti kerékpár bajnok, Olimpikon és Tour de France 

résztvevő. 30 éve fogyaszt táplálék kiegészítőket, így  

gyorsan felismerte a Vemma kiemelkedő tulajdonságait

DDr. Yibing Wang termék kutatás-fejlesztési igazgató

A keleti és a nyugati gyógyászatban egyaránt rendkívül jártas 

kutatóként alkotta meg a VEMMA Formulát. Nem csak a 

termékfejlesztésben,  hanem a minőségellenőrzésben is 

folyamatosan részt vesz



azaz…

V mint VITAMINOK

e mint ESSZENCIÁLIS-e mint ESSZENCIÁLIS-

M mint MINERÁLIÁK

M mint MANGOSZTÁN

A mint ALOE VERA



Miért a VEMMA?

A VEMMA kizárólag természetes összetételű

finom gyümölcsökből tudományosan összeállított,

Kolloidális Sejtregenerátor szuper dzsúz

A világon egyedülállóan, nem csak a 

vitaminokra koncentráltak a 

fejlesztők, hanem integrálták azt a 

Klinikailag tesztelt 95-97%-os hasznosulás
A tablettákhoz képest 8-10x jobb felszívódás!

fejlesztők, hanem integrálták azt a 

65 életfontosságú test-azonos 

ásványi anyagot és nyomelemet is

amelyekből a szervezetünk nap mint 

nap valóban hiányosságokat 

szenved.



Mit jelent a Kolloidális formátum
A VEMMA tápanyag részecskéi

test-azonos formátumúak és
7000-10000x kisebbek mint sejteink

így azok könnyedén, sejt-szinten tudnak beépülni

Sejt

Egy nem kolloidális 

tápanyag részecske

Klinikailag tesztelt 95-97%-os hasznosulás
A tablettákhoz képest 8-10x jobb felszívódás!

VEMMA Kolloid

Sejt



VEMMA PREMIX 
Egyedülálló tápanyag 
tartalom

1.
Természetes teljes 
spektrumú VITAMINOK

2.
Organikus biovitális Organikus biovitális 
GYÓGYNÖVÉNY-
KIVONATOK

3.
Életfontosságú
test-azonos formátumú
ÁSVÁNYI ANYAGOK



Egyetlen napi adag VEMMA 20 kilógramm 

zöldség és gyümölcs hatóanyagát tartalmazza!



Valószínűleg a legerősebb

FOLYÉKONY ANTIOXIDÁNS!

Nap mint nap „Szabadgyököknek" nevezett instabil molekulák 

bombázzák a testünk 63 billió sejtjét. Ezek az instabil molekulák 

Elektronokat veszítenek, és megpróbálják azokat az egészséges 

sejtektől "kölcsönözni", ezáltal elpusztítva azokat.

Megfelelő ellenhatás nélkül a szabadgyökök hatása korai Megfelelő ellenhatás nélkül a szabadgyökök hatása korai 

öregedéshez és az immunrendszer legyengüléséhez vezethet.

A szabadgyökök ellen a szervezet Antioxidánsokat használ. Ezek a természetben 

előforduló vegyületek segítenek megelőzni vagy késleltetni az oxidációs 

károsodást. Az antioxidánsok gátolják a szabadgyökök hatását, ami a tudósok 

szerint jelentős egészségügyi előnyhöz vezethet.

Szuper XANTHONE antioxidánsokkal!



VEMMA termékek

PREMIX
- Alap termék

V2
-„Utazó” kivitel

VERVEVERVE
- Energiajuice

THIRST
- Izotóniás por



ORAC
Oxygen Radical Absorbance Capacity 

(Szabadgyök Elnyelő Kapacitás)

3470 4428
ajánlott napi mennyiség: 4000



VEMMA VERVE ENERGIAJUICE 

Páratlanul Egészséges Energia



VEMMA THIRST 
Új izotóniás „Fegyver” a Sportolóknak

• Minőségi, egészséges

hidratáló por

• Teljes VEMMA Formula• Teljes VEMMA Formula

hatóanyag skálával

• Plusz elektrolitokkal

• Plusz aminosavakkal

• Plusz szénhidrátokkal



VEMMA THIRST összehasonlítás



A VEMMA Formula előnyei 

A SPORTBAN!

• Sokkal jobb fizikai állapot

• Több energia és erő

• Jobb regeneráció

• Megnövekedő oxigén szint• Megnövekedő oxigén szint

• Jobb fehérjebeépülés

• Stabilabb mentális állapot

• Javuló koncentráció

• Kevesebb sportsérülés

• Jobb eredmények a sportban



Elterjedtség, termék ismertség

Magyarországon

500-800
regisztrált fogyasztó

Európában

30 00030 000
regisztrált fogyasztó

Már a világ 50 
országában 
rendelhető!



VEMMA – Árak

1 napi adag = 1,5-3 €Kedvezményes csomagok!
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a|sajtó



Dr.|OZ



kik|fogyasztják



vemma|tábor



a|cég

• president/ceo: bk boreyko
• 14 years of experience
• 48 international countries and growing
• international headquarters: phoenix, az



Köszönöm a 
figyelmeteket,

sok sikert kívánok!

Vass GáborVass Gábor

Mobiltelefonszám:
+36/70 587-7979


