
фітапібальзам
АПІ-ВІАЛ

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.

Склад:
40% густа витяжка прополісу, очищений нативний прополіс.

АПІ-ВІАЛ – це унікальне джерело біологічно активних 
компонентів ефективного та безпечного природного 
антибіотику прополісу.

Технологія спиртової екстракції дозволяє зберегти корисні речовини 
прополісу в максимально концентрованому вигляді.
Продукт містить рослинні смоли, ефірні масла, вітаміни, амінокислоти, 
мікроелементи, а також цінні флавоноїдні сполуки, що забезпечують 
потужний антиоксидантний ефект – запобігають мутації клітин та 
уповільнюють процеси старіння.
Фітапібальзам АПІ-ВІАЛ призначений 
як для внутрішнього, так і для 
зовнішнього застосування.
Цей спеціалізований прополісний 
продукт, що ліг в основу методики 
регуляції гомеостазу людини 
академіка Ігоря Олександровича 
Дудова, дозволяє провести 
комплексну апіфітокорекцію при 
гомеостатичних дисфункціях, а 
також запобігти їх виникненню.
Цілеспрямована сила прополісу не 
тільки захистить організм людини 
від патогенних мікроорганізмів, 
поліпшить стан травної і серцево-
судинної систем при внутрішньому 
застосуванні, але й прискорить 
регенерацію мікропошкоджень 
шкірного покриву та слизових 
оболонок при зовнішньому 
використанні.
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Фітапібальзам на основі густої витяжки прополісу 
АПІ-ВІАЛ – це спеціалізований базовий продукт 
для очищення нейро-гуморальних шляхів регуляції 
гомеостазу людини, профілактики та лікування вегето-
судинної дистонії, атеросклерозу й остеохондрозу хребта 
за методикою академіка Ігоря Олександровича Дудова. 

Складові прополісу, а саме вміст карбонових кислот, забезпечують 
здатність продукту зв’язувати холестерин та переводити його у легко 
розчинні з’єднання, а також попереджувати виникнення атеросклерозу 
та тромбоутворення.

Склад:
40% густа витяжка прополісу, очищений нативний прополіс.

Вміст флавоноїдних сполук сприяє 
зменшенню крихкості капілярів та 
нормалізації обміну речовин.
АПІ-ВІАЛ допоможе збільшити 
працездатність, нейтралізувати дію 
негативних факторів зовнішнього 
середовища, відновитися після 
перенесеного захворювання, що 
особливо важливо людям зі 
зниженим рівнем імунітету, тим, 
хто часто хворіє, з рецидивуючими 
хронічними захворюваннями. 
Враховуючи вивірену концентрацію 
алкоголю в АПІ-ВІАЛ – його можна 
рекомендувати і дорослим, і дітям, 
і ослабленим людям похилого 
віку для підвищення супротиву 
організму інфекціям, зміцнення 
імунітету та ефективної боротьби з 
патогенними мікроорганізмами.
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АПІ-ВІАЛ – концентрована сила густої витяжки прополісу 
для активації процесів регенерації й відновлення організму. 

Властивості:
  Володіє бактерицидними, бактеріостатичними, противірусними, 
імуномодулюючими,  антиоксидантними властивостями.
         Зміцнює імунітет, відновлює організм під час запальних процесів.
       Знищує та пригнічує розвиток патогенних мікроорганізмів, бореться з 
вірусами та усуває грибкові захворювання.

   Налагоджує роботу шлунково-
кишкового тракту, повертає апетит,  
виявляє анестезуючий ефект, зокрема 
при кишкових кольках.
   Відновлює гормональний фон, 
стабілізує нервову систему та сприяє 
детоксикації організму.
               Покращує еластичність сполучних 
тканин, профілактує судинні хвороби.
    Регенерує шкірні покриви при 
мікротравмах та слизові оболонки 
при поверхневих ушкодженнях.

Спосіб застосування:
4–6 крапель розчинити у 50 мл 
рідини або додати на харчовий 
продукт, 3 рази на день за 15–20 
хвилин до їжі. Курс – 1 місяць.

При поверхневому використанні: 
1–2 рази на день використовувати у 
вигляді примочок на уражене місце.
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Особливості застосування

Зовнішньо:
Для пришвидшення регенераційних 

процесів шкірних покривів при ранах, опіках, 
мікозах тканин використовувати 1-2 рази на 
день у вигляді примочок на уражене місце до 
повного загоєння.

Для локальної анестезуючої дії та зниження 
больових симптомів при пошкодженні шкірних 
покривів та слизових оболонок використовувати 
безпосередньо на уражене місце, в подальшому 
з нанесенням 1-2 рази впродовж доби у вигляді 
примочок до зникнення симптомів.

Для дезінфекції та знищення патологічної 
мікрофлори, чужорідних мікроорганізмів, у 
тому числі грибків, вірусів та бактерій наносити 
безпосередньо на уражене місце, в залежності 
від проблеми разово, або тривало 1-2 рази на 
день впродовж 1 місяця.

Для посилення захисту від шкідливих 
мікроорганізмів, підвищення місцевого 
імунітету та профілактики пародонтозу, гінгівіту, 
стоматиту, захисту від карієсу та передчасного 
старіння зубів використовувати тривало у 
вигляді полоскань ротової порожнини додаючи 
у воду або на зубну пасту.

Внутрішньо:
Для посилення захисних реакцій організму 

та стимуляції процесів обміну;
Для профілактики вікових змін та хвороб 

цивілізації: артеріальної гіпертензії, цукрового 
діабету, захворювань щитоподібної залози; 

Для підтримки місцевого імунітету системи 
травлення завдяки утворенню на слизовій 
шлунково-кишкового тракту захисної плівки, 
що має потужну протидію вірусам, грибкам 
та бактеріям, сприяє загоєнню виразок та 
мікротріщин, а також знімає подразнення;

Для посилення реологічних властивостей 
крові (розріджування, зниження згортання) та 

зняття судинного спазму з метою подальшої 
стабілізації роботи серцевого м’яза;

Для активізації захисних властивостей 
організму у боротьбі зі шкідливими факторами 
навколишнього середовища, такими як: радіація, 
забруднене повітря, шкідливе виробництво, 
а також захворюваннями, що викликані 
послабленням імунітету;

Як природний антиоксидант – 
4-6 крапель АПІ-ВІАЛ розчинити у 50 мл 
рідини або додати на харчовий продукт, 3 
рази на день за 15-20 хвилин до їжі, курсами 
впродовж 1 місяця.
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