
ВЕГА ПЛЮС
хранителна добавка с подсладител екстракт от стевия



Проблеми при

съвременното хранене

▪ Ограничено време за осигуряване на рационално хранене

– риск от недостиг на хранителни вещества

▪ Ограничителни диетични режими (вегани/вегетарианци) –

риск от недостиг на хранителни вещества

▪ Дейности с високо стресово натоварване (например при

спортуване) – увеличена необходимост от хранителни

вещества



Вега плюс предлага

решение!

▪ Осигурява изключително голямо разнообразие на хранителни вещества в само
една хранителна добавка

▪ Създадена на базата на научно обоснован подбор на суперхрани (конопен
протеин, хлорела и др.), билки, аминокиселини, витамини и минерали

▪ Осигурява най-важните микрохранителни вещества, необходими на човешкия
организъм

▪ Не е базирана на соя

▪ Съставки с благоприятен хранителен и/или физиологичен ефект и висока 
бионаличност

▪ 55 различни разрешени от ЕС здравни претенции 

▪ Подпомага потребителите да поддържат здравословен начин на живот и високо 
качество на живота в съвременния свят на многобройни предизвикателства

▪ Високо съдържание на белтък и диетични фибри

▪ Произведена в Германия



„Чист етикет“

▪ Не съдържа продукти от животински произход

▪ Не съдържа GMO продукти

▪ Не съдържа глутен

▪ Не съдържа транс-мастни киселини

▪ Не съдържа синтетични консерванти, оцветители, 

овкусители и аромати



Пазарен потенциал

▪ Вегани (1.3 млн. в Германия) 

▪ Вегетарианци (8 млн. в Германия)

▪ Хора, които постят временно – бъдеща тенденция (73 
% от хората в Германия желаят да постят временно)

▪ Редовно спортуващи (70 % от хората в Германия)

▪ Хора, подложени на високи стресови натоварвания
(работа & семейство, мениджъри) – през последните 
три десетилетия нивото на стресово натоварване се е 
увеличило между 10 и 30 %



Участници в

разработването

▪ Експерти: 

 Д-р Димитър Пашкулев – експерт по интегрална природна 

медицина

 Оценка на съответствието на регулаторните изисквания е 

направена от analyze & realize GmbH



Ограничена отговорност

 Употребата на Вега плюс не замества професионална

консултация с личен лекар или друг квалифициран

медицински специалист по всички въпроси, касаещи

здравословни проблеми, както и тяхното диагностициране и 

лечение.

 Презентацията е разработена в съответствие с 

информацията за продукта, известна към настоящия момент. 

Тя се основава на рецептата на продукта и спецификации и 

друга информация, предоставени от производителя. 



Контакти

Нупровиа ЕООД

ул. „Смолянска“ №18, вх. А
1612 гр. София
тел.: +359 88 359 6060
имейл: office@nuprovia.com

Уебсайт

www.nuprovia.com
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