
фітапідраже
АПІКОРН

АПІКОРН  – повноцінний енергетично збалансований комплекс. 
Сприяє нормалізації метаболізму, обміну ферментів та 
амінокислот, нормалізує роботу печінки, поліпшує склад 
крові, зміцнює імунітет й підтримує оптимальну фізичну форму. 

АПІКОРН – це базовий продукт оздоровлення.
Бджолине обніжжя з квіткового пилку – натуральний продукт, який 
містить урсолову та інші тритерпенові кислоти, що мають протизапальну, 
кардіотонічну та протиатеросклерозну дії. Білки, вільні амінокислоти, 
вуглеводи, ліпіди, флавоноїди, вітаміни, макро- та мікроелементи (селен 
тощо), органічні кислоти, фітогормони бджолиного обніжжя утворюють 
цілісний незамінний біологічно активний комплекс.
Поєднання екстракту прополісу та бджолиного обніжжя з квіткового пилку 
насичує організм потрібними елементами, покращує працездатність, 
сприяє нормалізації обмінних процесів, сповільнює процеси старіння, 
дарує невичерпну енергію.

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

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.

Властивості:
Позитивно впливає на загальний стан 

при стресах і неврастенії.
Збільшує кількісні показники 

еритроцитів, гемоглобіну, знижує рівень 
холестерину, тригліцеридів.

Покращує мікроциркуляцію крові в 
судинах головного мозку, зміцнює капіляри.

Сприяє нормалізації серцевого ритму 
та артеріального тиску.

Відновлює енергетичні витрати при 
заняттях спортом і напруженій розумовій роботі.

Має антимікробну дію, нормалізує 
діяльність шлунково-кишкового тракту.



фітапідраже
АПІКОРН

АПІКОРН  –  бджолиний адаптоген, що надасть потужний 
імпульс природної енергії, підвищить рівень гемоглобіну, 
активує імунну відповідь та швидко відновить сили після 
перенесених захворювань у постінфекційний період.

Альянс антибіотичних властивостей прополісу з відновлювальною силою 
бджолиного обніжжя активує захисні функції організму, у разі хвороби 
полегшить її перебіг, прискорить одужання та мінімізує ризики ускладнень.
АПІКОРН ліквідує енергетичну нестачу на клітинному рівні, допоможе 
зберегти високу активність мозку, покращить як працездатність, так і настрій.

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.

Спосіб застосування:
по 1 чайній ложці 2 рази на день (в 
першій половині дня) за 3О хвилин до 
приймання їжі. Курс 3–4 тижні.

Рекомендовано:
При анемії по 1 чайній ложці 3 рази на день за 2О хвилин до приймання їжі, без 
перерви 3–4 баночки фітапідраже поспіль.
При вегето-судинній дистонії по 1/2 чайноїї ложки 3 рази на день після приймання 
їжі, не запиваючи водою.
При гастритах по 1 чайній ложці 3 рази на день за 3О хвилин до приймання їжі у 
комплексі з АПІ-ВІ та МЕДУНІЯ. При порушенні роботи підшлункової залози, дискінезії, 
виразці шлунку та дванадцятипалої кишки у відновлювальний період в комплексі з 
АПІ-ВІ та медовими композиціями МЕДУНІЯ/МЕДОЛАКТ.
При ішемії, гіпертонії, атеросклерозі у комплексі з 
АПІ-ВІ, МЕДОЛАКТ, ПУНКТОВІТ/ФІТАПІ.
При сечостатевих захворюваннях, як у чоловіків, 
так і у жінок. При безплідді у комплексному 
застосуванні фітапіпродукції
• жінкам: по 1 чайній ложці 3 рази на день за 3О 
хвилин до приймання їжі, без перерви 3–4 баночки 
фітапідраже поспіль.
• чолоівкам: по 1 чайній ложці 3 рази на день за 3О 
хвилин до приймання їжі, впродовж 3–4 місяців
У комплексному застосуванні з КОНТРАСОЛТ. 
В основі усіх оздоровчих програм та як 
природний сорбент.


