
Синтривал съдържа специален екстракт от 
водноразтворим доматен концентрат.
 
Сърдечно-съдовата система има важна роля за 
нашето здраве и енергичност. 
Влиянието на храненето, например върху нивата на 
холестерола и кръвното налягане е известно от 
дълго време.  Наскоро бе открит ефектът на 
храненето върху кръвотока и състоянието на 
тромбоцитите. Нормалният кръвоток повлиява 
добре също и оросяването на сърдечно-съдовата 
система.

    Какво е Синтривал?

Чрез ултрафилтрация в патентовани процеси се добива 
специален екстракт от домати (fruit
ow™)*. Този екстракт 
съдържа различни фитохимикали и не трябва да се бърка с 
Ликопeн.
От значение за добрия кръвоток са по-конкретно 3 
биоактивни фракции (полифеноли, нуклеотиди, 
флавоноиди). 

Съставката на Синтривал е първата естествена 
съставка, която допринася за добрия кръвоток, 
тествана научно от EFSA**.

    Как действа Синтривал?

Съставката на Синтривал спомага за поддържането 
на нормална тромбоцитна агрегация, което 
допринася за добрия кръвоток.
Нормалните здрави тромбоцити са гладки и еластични, като 
по този начин се намалява рискът от слепването им в 
кръвоносните съдове. 

Синтривал спомага за поддържането на нормалното 
здраво състояние на тромбоцитите и намалява 
тромбоцитната агрегация (слепване). Така се поддържа 
нормален приток на кръв в съдовете. 

Добрият кръвоток повлиява добре също и оросяването на 
сърдечно-съдовата система.

    За кого е подходящ по-конкретно Синтривал?

За всички, които искат да поддържат здравето на 
сърдечно-съдовата си система и за които е особено 
важно нормалното кръвообращение, например:

    - хора с фамилно предразположение към        
       сърдечно-съдови заболявания;
    - хора, изложени на висок стрес;
    - жени, които приемат противозачатъчни таблетки;
    - пушачи;
    - хора с наднормено тегло. 

Натуралният специален екстракт от Синтривал 
стимулира добрия кръвоток и чрез положителния си 
ефект може да допринесе за доброто здраве.

    Как се прилага Синтривал?

Препоръчвана доза от продукта за дневен прием: 
приемайте по 1 таблетка на ден с чаша вода. 

Ефектите върху тромбоцитите и кръвотока се проявяват 
след около 3-5 часа за период от 12-18 часа.

Забележка:
Да не се превишава препоръчваната дневна доза! 

Продуктът да не се използва като заместител на 
балансираното, разнообразно хранене и здравословния 
начин на живот!
Синтривал не е заместител на лекарствата, разреждащи 
кръвта, които се отпускат по лекарско предписание.

Начинът на действие на Синтривал   върху кръвотока е 
различен от механизмите на лекарствата за разреждане на 
кръвта.

Синтривал
хранителна добавка



Синтривал  не съдържа глутен, лактоза и фруктоза, както и 
изкуствени оцветители.

    Съставки: 

Водноразтворим доматен концентрат, малтодекстрин, 
стабилизатор – хидроксипропил метил целулоза; 
Пълнители – монокалциев фосфат, целулоза;
Глазиращ агент – полиетиленгликол; 
Глазиращ агент – хидроксипропил метил целулоза; 
Пълнители – свързана натриева карбоксиметил целулоза, 
силициев диоксид; 
Оцветител – титанов диоксид, железни оксиди и 
хидроксиди; 
Изолиращо вещество – талк, магнезиева сол на мастни 
киселини; 
Емулгатор: мастни киселини.

    Съхранение:

Продуктът да се съхранява на място, недостъпно за малки 
деца. 
Съхранявайте продукта на сухо място, защитено от 
светлина, при температура до 25°C.

Производител:
Woerwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 
71034 Böblingen, Германия,
E-mail: info@woerwagpharma.com

Упълномощен представител на прозводителя за 
България:
ТП „Вьорваг Фарма ГмбХ § Ко.КГ“, България,
София 1700, Студентски град, ул. „Проф. Рашо Рашев“ № 4, 
бл.14А, ет.1

Съдържание

Водноразтворим 
доматен 

концентрат
150 mg

На 1 
таблетка 
(0,265 g = 

дневна доза)

* FRUITFLOW™ е лицензирана марка на DSM. 
** EFSA: Европейски орган по безопасност на храните


