фітапібальзам

АПІ-ВІ
АПІ-ВІ – унікальне джерело біологічно активних речовин у
період сезонних застудних захворювань. Сприяє нормалізації
функціонування дихальних шляхів. Має загальнозміцнювальні,
протимікробні, противірусні та протизапальні властивості.
Склад:

Вода очищена шунгірована, прополіс.

Створений на основі природного імуномодулятора прополіса
АПІ-ВІ активує внутрішні захисні резерви, забезпечить потужний
антиоксидантний ефект, боротиметься з запаленнями та інфекціями,
захистить організм від мікробної агресії.
Прополіс, стимулюючи функцію тимуса та активуючи вироблення
інтерферону, забезпечить імуномодулюючий ефект, що, в поєднанні
з прямим антибіотичним (бактерицидним, бактеріостатичним,
противірусним) впливом на бактерії та віруси, чинитиме потужну захисну
дію на організм.
Флавоноїди прополісу забезпечать
протизапальний
ефект
при
захворюваннях суглобів, шкіри та
слизових оболонок.
Основний активний компонент
прополісу – артепілін С – у складі
АПІ-ВІ набуває біологічно активних
властивостей при взаємодії з
очищеною шунгірованою водою,
яка також сприяє активному
зменшенню в організмі вмісту
гістаміну, що провокує розвиток
алергічних реакцій.
Водна основа АПІ-ВІ дозволяє
вживати його різним віковим
категоріям та безпечно наносити
на слизові поверхні.
Не є лікарським засобом. Не рекомендується при особистій чутливості до компонентів продукту.
Складено на основі експертної думки групи апітерапевтів на підставі систематизованих результатів практичного досвіду.

фітапібальзам

АПІ-ВІ
Водний розчин прополісу АПІ-ВІ – це базовий продукт,
що мобілізує імунну відповідь, прискорює вироблення
антитіл при боротьбі з вірусними інфекціями, бореться
з запальними процесами будь-якої етіології, очищує
організм та знищує патогенні інвазії, натомість
посилюючи та відновлюючи корисну мікрофлору.
Склад:

Вода очищена шунгірована, прополіс.

20% водний розчин темного (найціннішого та найкориснішого) різновиду
прополісу на шунгірованій воді володіє противірусними, бактерицидними,
загальнозміцнювальними, протизапальними, очищуючими, знеболювальними,
регенеруючими, протипроменевими, тонізуючими властивостями.
Прополіс знищує віруси (найбільш
значуща його активність по
відношенню до вірусів грипу) та
припиняє їх розмноження.
Його можна розглядати як
допоміжний засіб для стимуляції
імунної системи, за рахунок
збільшення вироблення антитіл та
активації В- і Т-лімфоцитів.
На відміну від синтетичних
препаратів навіть при тривалому
вживанні натуральний бджолиний
антибіотик не зашкодить організму
людини, не знищить корисну
мікрофлору шлунково-кишкового
тракту, не призведе до звикання,
а у патогенних мікроорганізмів до
нього відсутня резистентність.
Не є лікарським засобом. Не рекомендується при особистій чутливості до компонентів продукту.
Складено на основі експертної думки групи апітерапевтів на підставі систематизованих результатів практичного досвіду.

фітапібальзам

АПІ-ВІ
АПІ-ВІ на основі водного прополісу виготовлено з
високоякісного нативного прополісу на очищеній
шунгірованій воді. Отриманий таким чином фітапібальзам
сприяє профілактиці захворювань та активному довголіттю.
Склад:

Вода очищена шунгірована, прополіс.

Властивості:

Володіє бактерицидними, бактеріостатичними, противірусними,
імуномодулюючими, антиоксидантними властивостями.
Чинить знеболювальну, регенеруючу та протизапальну дії.
Зміцнює імунітет, відновлює організм під час запальних процесів.
Знищує та пригнічує розвиток патогенних мікроорганізмів, бореться в
організмі людини з вірусами грипу, герпесу, гепатиту тощо.
Знижує рівень холестерину в крові.
Має ранозагоювальні та епітелізуючі
властивості.
Підвищує гостроту зору.

Спосіб застосування:
Внутрішньо для оздоровлення:
По 1 чайній ложці 3 рази на день
за 15–20 хвилин до їжі.
Курс – не менше 1 місяця.
Внутрішньо для профілатики:
5 крапель на склянку води з
дотриманням питного режиму
1,5–2 літри рідини на добу.
Поверхнево:
Використання у вигляді аплікацій
декілька разів на день, впродовж
10–15 днів.
Не є лікарським засобом. Не рекомендується при особистій чутливості до компонентів продукту.
Складено на основі експертної думки групи апітерапевтів на підставі систематизованих результатів практичного досвіду.

фітапібальзам
АПІ-ВІ (15 мл)
АПІ-ВІ – це унікальний прополісний продукт, що активує
імунітет та підвищує загальний супротив організму.
Зручний флакон з крапельницею дозволить скористатися
інноваційною формулою АПІ-ВІ навіть у непередбачуваній
ситуації, а міні-формат упаковки – тримати концентровану
силу природного антибіотику завжди під рукою.

Особливості застосування
В офтальмології:
Фітапібальзам АПІ-ВІ на основі водного розчину прополісу має ідеальну основу та концентрацію діючої речовини для
м’якої взаємодії зі слизовими оболонками, що дозволяє застосовувати його в офтальмології.
Водний розчин прополісу АПІ-ВІ є абсолютно натуральним та ефективним антибактеріальним, протигрибковим,
регенеруючим і знеболювальним засобом, особливо дієвим при очних хворобах інфекційного та травматичного
характеру. Тому його застосовують при кон’юнктивіті, катаракті, патологіях рогівки, перших симптомах короткозорості,
блефариті, діабетичній ретинопатії, опіках та виразках рогівки.
Фітапібальзам АПІ-ВІ сприяє зменшенню набряклості, запалення та подразнення; живить, очищує та зміцнює стінки
судин й відновлює кровопостачання; стимулює і пролонгує специфічні та неспецифічні фактори місцевого імунітету;
знімає біль, втому та очну напругу; сприяє відновленню гостроти зору.
Водний розчин прополісу як самостійний засіб може застосовуватися з профілактичною метою. Боротьба з очними
захворюваннями за допомогою АПІ-ВІ повинна проводитися комплексно:
1. Необхідно робити спеціальні вправи, що поліпшують стан зорового органа та підтримують у тонусі очні м’язи.
Мінімальна зорова гімнастика складається всього з 4-ох вправ. Це обертання зіницями по колу, інтенсивне стискання і
розкриття повік у швидкому темпі, а також пересування зіниць по горизонталі та вертикалі.
2. Посилити прийом вітамінів.
Особливу увагу слід звернути на достатню кількість у раціоні вітаміну А або скористатися збалансованим комплексом
усіх необхідних речовин для поліпшення та збереження гостроти зору й зниження ризику його порушень – КРИСТАЛ-ЗІР.
Для покращення зору – крапати 3 рази на добу, курсами 1,5–2 місяці.
При атрофії зорового нерва – крапати по 1 краплі 3 рази на день,
курсами по 10 днів з перервами 5 днів.
При підвищеному очному тиску – крапати по 2 краплі 2–3 рази на
добу до повної нормалізації.
При катаракті, астигматизмі, післяопераційному відновленні,
кон’юнктивіті, травмах, хімічних опіках, після запалення роговиці
(кератит), при дистрофії сітківки крапати по 2 краплі по схемі: 3 дні
– 2 рази на день, 3 дні – 3 рази на день, 3 дні – 4 рази на день. Далі 30–40
днів 6 разів на день. Курс 2–3 рази на рік, перерва 1 місяць.

В отоларингології:
При нежитю, риніті, гаймориті – крапати по 2–3 краплі 5–10 разів
впродовж доби.
При різноманітних запаленнях вуха, туговухості, невриті
слухового нерва – зігріти флакончик у руках до температури тіла та
крапати у кожне вухо 3–4 рази на день по 3–5 крапель. Після процедури
закривати вушні ходи турундочками з вати.

В стоматології:
При зубному болю – використовувати місцево, безпосередньо
наносячи пару крапель на хворий зуб, або просякнути ватку та
прикласти до ясен з хворими зубами.
Не є лікарським засобом. Не рекомендується при особистій чутливості до компонентів продукту.
Складено на основі експертної думки групи апітерапевтів на підставі систематизованих результатів практичного досвіду.

фітапібальзам
АПІ-ВІ (1оо мл)
Базовий продукт ФІТАПІСВІТ® – фітапібальзам АПІ-ВІ містить
усього два природних компоненти:
Прополіс – бджолопродукт, що складається з мікрочастинок
квіткового пилку, смол, ефірних олій та воску, який взаємодіє
з організмом людини на клітинному рівні, підтримує роботу
здорових клітин та «ремонтує» хворі.
Шунгірована вода – «жива» вода, що пройшла крізь унікальний
природний мінерал шунгіт з лікувальними властивостями. Вона
допомагає мікрочастинкам компонентів прополісу проникати
до клітин, очищує, знезаражує та живить тканини, заряджає їх
позитивною енергією.

Особливості застосування
В гастроентерології:
Прополіс та шунгірована вода у синергічному поєднанні підвищують ефективність кожного природного компонента
окремо. Це вкрай корисно при захворюваннях шлунково-кишкового тракту.
Екстракт прополісу чинить дезінфікуючу, антибактеріальну та протизапальну дії, а шунгіт – антитоксичну. Синергетичний
ефект забезпечує раціональне знищення збудників різних інфекційних захворювань та усунення першопричин запалення,
що є запорукою вдалої боротьби з патологічними процесами травної системи.
Потужна сила прополісу виявляється в активації регенеративних процесів в осередку ураження, створенні нового
захисного шару клітин, що прискорює оздоровлення. Його вагомою перевагою при захворюваннях шлунково-кишкового
тракту є здатність пригнічувати ріст лише патогенної (хвороботворної) мікрофлори, без небажаної дії на організм людини
та завдавання шкоди нормальній мікрофлорі кишківника навіть при тривалому вживанні.
При дисбактеріозі кишківника приймати по 10-12 крапель на 1 столову ложку води 4–6 разів на день. за 30 хвилин до
приймання їжі.
При виразці шлунку та дванадцятипалої кишки приймати по 1 чайній ложці 3 рази на день за 30 хвилин до приймання їжі.
При гастриті приймати по 1 чайній ложці 3 рази на день за 30 хвилин до приймання їжі впродовж 1 місяця.
При геморої приймати по 1 чайній ложці 3 рази на день за 30 хвилин до приймання їжі та застосовувати щоденно у вигляді
тампонів просякнутих АПІ-ВІ.

В дерматології:
При різноманітних шкірних захворюванннях – використовувати
місцево у вигляді примочок . Курс 10–15 днів.
При вугрових висипах, герпесі, випадінні волосся, вітіліго –
приймати по 1 чайній ложці 2–3 рази на день за 30 хвилин до приймання їжі.

В гінекології:
При ПМС, клімаксі, доброякісних процесах, молочниці,
різноманітних шкірних захворюваннях – приймати по 1 чайній ложці
3 рази на день за 30 хвилин до приймання їжі, застосовувати у вигляді
тампонів просякнутих АПІ-ВІ, робити місцеві вагинальні зрошення.

В профілактиці застудних захворювань та грипу:
Приймати по 1 чайній ложці 1 раз на день, тримаючи суміш у ротовій
порожнині перед ковтанням 15–20 секунд.
Не є лікарським засобом. Не рекомендується при особистій чутливості до компонентів продукту.
Складено на основі експертної думки групи апітерапевтів на підставі систематизованих результатів практичного досвіду.

