
фітапідраже
АПІСПАН

АПІСПАН – природний бджолиний кардіопротектор, який 
м’яко та ефективно сприятиме зниженню збудливості й 
покращенню кровообігу в коронарних судинах, підтримає 
серце легкозасвоюваними поживними речовинами перги. 

Фітапіформула АПІСПАН на основі перги, прополісу, бджолиного обніжжя 
та 5 фітоекстрактів – валеріани, глоду, м’яти перцевої, собачої кропиви, 
меліси лікарської – наситить організм природними легкозасвоюваними 
вітамінами і мінералами, забезпечить м’який заспокійливий, гіпотензивний 
та кардіопротекторний ефекти.
Протизапальні, протигрибкові та противірусні властивості прополісу, 
підсилені медом й бджолиним обніжжям з квіткового пилку, позитивно 
вплинуть на загальний стан організму та імунітет.

Склад:
перга бджолина, бджолине обніжжя з квіткового пилку, екстракт прополісу, 
екстракти кореню валеріани, квіток глоду, листя м’яти перцевої, трави 
пустирника, трави меліси лікарської.
Допоміжні речовини: пудра цукрова, патока, мед натуральний, какао-
порошок, 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.

Екстракти лікарських трав сприятимуть 
усуненню розладів центральної нервової 
системи, допоможуть нормалізувати 
роботу травної та ендокринної систем.
Перга, що містить білки, повний набір 
незамінних амінокислот, збалансовану 
суміш вуглеводів, мінеральних речовин, 
вітамінів і мікроелементів, забезпечить 
антисклеротичний ефект та виражені 
антитоксичні властивості АПІСПАН. 

Спосіб застосування:
по 3–4 драже 2–3 рази на день за 3О 
хвилин до приймання їжі.
Курс 4–6 тижнів.



фітапідраже
АПІСПАН

АПІСПАН – джерело біологічно активних речовин на 
основі перги, яке покращить загальний та періферійний 
кровообіг, сприятиме нормалізації серцевого ритму 
та артеріального тиску, профілактує захворювання 
серцево-судинної й нервової систем, зміцнить імунітет.

АПІСПАН усуне дефіцит необхідних організму вітамінів та мінералів, 
швидко наситить повноцінним протеїном, 1ОО % засвоюваними 
корисними вуглеводами та ферментами. М’яко, природно та безпечно 
покращить адаптаційні процеси, налагодить функціонування шлунково-
кишкового тракту,  зменшить збудливість ЦНС, вгамує зайву емоційність, 
нормалізує серцевий ритм та сон.

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.

Рекомендовано:
При дисбактеріозі приймати АПІСПАН у 
комплексі з ЧАГА-БІ-ФІТ та АПІ-ВІ, при виразці 
шлунку з МЕДУНІЯ та АПІ-ВІ по 4–5 драже 3 рази 
на день за 3О хв. до їжі.
При ішемічній хворобі серця у комплексній 
фітапітерапії починати прийом з 1–2 драже  
збільшуючи до 3–4 тричі на день за 3О хв. до їжі. 
При атеросклерозі та вегето-судинній дистонії  у 
комплексі з медовими композиціями, не запивати. 
Як додатковий вітамінний комплекс при анемії.
При піелонефриті, гострому та хронічному 
циститі у комплексі з АПІ-ВІ , МЕДУНІЯ/
МЕДОЛАКТ, ПУНКТОВІТ/ЕКСТРАСАН.
При клімаксі та мастопатіях приймати АПІСПАН 
впродовж не менше місяця.
При невралгіях, розсіяному склерозі, ішемічному 
інсульті приймати впродовж не менше 1,5 місяця.

Властивості:
Покращує кровообіг у коронарних судинах та судинах головного мозку.
Зменшує збудливість центральної нервової системи, нормалізує сон.
Чинить спазмолітичну та жовчогінну дії, позитивно впливаючи на 

шлунково-кишковий тракт.
Сприяє нормалізації серцевого ритму та артеріального тиску.
Ефективний засіб при головному болі та інших розладах центральної 

нервової системи.


