
Склад:
прополіс, віск бджолиний, олія рослинна.

Фітапібальзам ЕКСТРАСАН – це масляний розчин прополісу, 
що має ранозагоювальну, протизапальну, противірусну, 
бактерицидну, знеболюючу, дезодоруючу дії та стимулює 
регенерацію тканин. Поєднання властивостей прополісу, 
бджолиного воску та натуральної рослинної олії ефективно 
впливає на слизові оболонки ротової порожнини та шлунку.

Використане в основі фітапібальзаму поєднання активно діючих 
речовин здатне активізувати протизапальні процеси на лише 
тканинних покривів, а й слизових оболонок.

сприяють зміцненню судин та 
сполучних тканин, викликаючи 
зниження вмісту деяких ензимів.
Рослинні олії, маючи у своєму 
складі ненасичені жирні кислоти 
та фосфоліпіди, беруть участь у 
побудові мембран клітин.
Бджолиний віск, завдяки відмінним 
бактерицидним своїм властивостям, 
ефективний при загоєнні ран, опіків, 
виразок та в усуненні запалень.
Поєднання цих двох біологічно 
активних продуктів бджільництва із 
рослинною олією позитивно впливає 
на слизові оболонки носоглотки та 
шлунково-кишкового тракту, сприяє 
нормалізації шлункової секреції.

Найсильніший природний антибіотик  прополіс 
має противірусні, протизапальні, бактерицидні та 
загоювальні властивості. Флавоноїди прополісу

фітапібальзам
ЕКСТРАСАН



Властивості:
       Ефективно діє на слизові оболонки шлунково-кишкового тракту та 
носоглотки.
      Сприяє нормалізації шлункової секреції, функціонування шлунково-
кишкового тракту.
  Ефективний при поверхневих 
пошкодженнях шкіри, попереджає 
запальні процеси.
  Особливо ефективний проти  
герпетичних висипок.
           Має бактерицидні властивості.
         Виявляє противірусну активність та 
протигрибкову.
           Володіє протисвербіжною дією.
           Сприяє підвищенню імунітету.

Склад:
прополіс, віск бджолиний, олія рослинна.

Фітапібальзам ЕКСТРАСАН – це ефективне поєднання 
властивостей прополісу, бджолиного воску та натуральної 
рослинної олії, що чинить ранозагоювальну, протизапальну, 
противірусну та бактерицидну дії. 
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Спосіб застосування:
1 чайну ложку розвести у склянці 
теплої рідини.
Пити 3 рази на день за 30–40 хв. 
до приймання їжі.

При поверхневому використанні 
1–2 рази на день нанести тонким 
шаром на відповідну ділянку шкіри, 
накрити марлевою серветкою.



Не є лікарським засобом. Не рекомендується людям з чутливістю до компонентів продукту.
Складено на основі експертної думки групи апітерапевтів на підставі систематизованих результатів практичного досвіду.
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Особливості застосування

Зовнішньо:

Внутрішньо:

При фурункульозах, гнійних ранах, порізах 
шкіри ЕКСТРАСАН наносити безпосередньо 
або змочувати серветку і накладати на уражені 
ділянки шкіри до повного загоєння. При змащуванні 
уражених ділянок добре поєднується у чергуванні 
з АПІ-ВІ, ВУЛЕСАН, ЕКСТРАСАН-ФЕТ, ІНТИМОЛ.

При герпетичних висипках змащувати уражені 
місця ЕКСТРАСАН кілька разів на день до повного 
загоєння. Добре поєднується у чергуванні з 
ЕКСТРАСАН-ФЕТ.

При алергічних висипках використовувати 
фітапібальзам ЕКСТРАСАН місцево у вигляді 
зрошувань, аплікацій та змащувань.

При псоріатичних висипках наносити на уражені 
ділянки шкіри після приймання медово-пінних ванн 
(змішати 2 столові ложки меду з 2-ма ковпачками 
шампуню) та змащення крем-бальзамом ВУЛЕСАН 
впродовж 1 місяця.

При нейродермічних висипках застосовувати 
фітапібальзам ЕКСТРАСАН безпосередньо на 
уражені ділянки впродовж 1 місяця. Для посилення 
ефективності змішати з крем-бальзамом ВУЛЕСАН 
та наносити суміш на 1–2 години, змивати теплою 
водою.

При опіках та обмороженнях, у лікуванні ран, 
пролежнів та трофічних виразок використовувати 
фітапібальзам ЕКСТРАСАН місцево у вигляді 
примочок та зрошувань до повного загоєння, у 
лікуванні мозолів – у вигляді аплікацій на марлевій 
прокладці під лейкопластир.

При нежитю використовувати фітапібальзам 
ЕКСТРАСАН як краплі в ніс.

При лікуванні застудних захворювань горла, 
ларингітах, трахеїтах, тонзилітах, довготривалому 
кашлі та інших захворюваннях пов’язаних з сухістю 
слизових носа та горла – змащувати задню горлову 
стінку.

У гінекології застосовувати фітапібальзам 
ЕКСТРАСАН у вигляді тампонів впродовж 2 тижнів.

При лікуванні геморою, простатиту – у вигляді 
ватної турунди, або змішати з крем-бальзамом 
ІНТИМОЛ у співвідношенні 1:3 і ввести в пряму 
кишку, застосовувати 10-денними курсами.

При захворюваннях ротової порожнини, 
для загоювання мікровиразок та зниження 

При закрепах застосовувати фітапібальзам 
ЕКСТРАСАН у чистому або розведеному вигляді 
об’ємом до 1 столової ложки.

При лікуванні застудних захворювань та 
при запальних процесах системи травлення 
фітапібальзам ЕКСТРАСАН використовувати 
впродовж 2 тижнів у чистому вигляді або розчиняти 
1 чайну ложку у склянці теплої рідини та пити 3 
рази на день за 30 хвилин до приймання їжі.

кровоточивості ясен застосовувати фітапібальзам 
ЕКСТРАСАН у вигляді аплікацій на слизові 
оболонки порожнини рота до повного загоєння.


