
фітапідраже
АЛГА-БІ-ФІТ

АЛГА-БІ-ФІТ  – повноцінний мінерально-вітамінний комплекс 
на основі мікроводоростей спіруліна. Збалансоване поєднання 
прополісу, бджолиного обніжжя і спіруліни  усуне запалення, 
нормалізує мікрофлору шлунково-кишкового тракту, 
підвищить захисні сили організму та покращить обмін речовин.

АЛГА-БІ-ФІТ підтримає імунітет та забезпечить організм збалансованим 
комплексом поживних речовин на клітинному рівні. Завдяки своєму 
унікальному провідному складнику – синьо зеленій водорості Spirulina 
platensis – у кількості, що потрібна на даний момент життя.

Склад:
бджолине обніжжя з квіткового пилку, спіруліна, екстракт прополісу. 
Допоміжні речовини: пудра цукрова, патока, мед натуральний, олія 
соняшникова, віск бджолиний.

Синьо-зелені водорості задовольнять потребу організму у 
найнеобхідніших мінералах, вітамінах та незамінних амінокислотах. 
А потужний природний імуномодулятор у складі спіруліни – білок
фікоціанін – сприятиме утворенню 
імуноглобулінів, які захистять слизові 
оболонки організму від мікробної, 
грибкової та вірусної агресії. 
Оздоровчі властивості мікроводоростей 
у поєднанні з силою найпотужнішого 
бджолиного антибіотику прополісу 
та поживністю бджолиного обніжжя з 
квіткового пилку забезпечать зміцнення як 
антибактеріального так і противірусного 
імунітету, що надважливо в сезон застуд 
та грипу, стабілізують кровотворення, 
нормалізують обмін речовин та покращать 
процеси детоксикації, тонізують організм 
та сповнять здоровою енергією.

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.
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Унікальні властивості спіруліни у складі структурного 
вітамінного комплексу АЛГА-БІ-ФІТ у поєднанні з 
оздоровчою дією прополісу і бджолиного обніжжя 
з квіткового пилку, створять усі необхідні умови для 
стабільного здоров’я, активності, бадьорості духу, 
гарного настрою, зовнішньої привабливості та краси.

Океанічна водорість спіруліна задовольняє потреби організму в таких 
мікроелементах, як йод, кальцій, фосфор, залізо, цинк, калій, натрій, магній 
та вітамінах (А, В1, В2, В6, В12, Е, С). Вона швидко знешкоджує та виводить 
токсини, шлаки, важкі метали, посилює захист від радіаційного фону та вільних 
радикалів. Прополіс, стимулюючи функцію тимуса та активуючи вироблення 
інтерферону, чинить імуномодулюючу дію, а бджолине обніжжя з квіткового 
пилку насичує організм мікроелементами та незамінними амінокислотами. 
Поєднання водорості та бджолопродуктів прискорює відновлювальні процеси 
в тканинах і органах, активує захисні сили людини.

Чинить виражену імуномодулюючу, 
антиоксидантну та радіопротекторну дії.

Сприяє виведенню холестерину, 
нормалізації шлунково-кишкового тракту.

Має детоксикаційні, сорбційні, властивості, 
виявляє протипухлинну активність.

Властивості:
Повноцінне джерело таких мікроелементів, як йод, фосфор, кальцій, 

залізо, цинк, калій, магній, мідь тощо.
Містить вітаміни А, В1, В2, В5, В6, В12, Е, С тощо.

Спосіб застосування:
по 1 чайній ложці 3 рази на день за 3О хвилин 
до приймання їжі. Курс 5–6 тижнів.
Рекомендовано:
При гастриті в період відновлення, при виразці 
шлунку у комплексі з ЧАГА-БІ-ФІТ, при гепатитах у 
комплексі з медовими композиціями.
Як вітамінне доповнення при анемії у комплексі АПІ-ВІ, 
АПІКОРН, ПОЛЕВІТОН, та у постінфекційний період.
При захворюваннях щитоподібної залози та 
цукровому діабеті 2 типу у комплексі з АПІ-ВІ, ФІТАПІ.
При статевій слабкості, клімаксі у комплексному підході.
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