
фітапідраже
ІМПЕРІУМ

ІМПЕРІУМ – найкращий природний адаптативний комплекс 
на основі трутневого гомогенату для здорового сьогодення 
та активного довголіття, що тонізує репродуктивну систему 
й покращить функціонування щитоподібної залози.

Для людей різного віку фітапідраже стане ефективним й надійним 
загальнооздоровчим та енергостимулюючим засобом, що сприяє 
відновленню оптимальної роботи ендокринної системи, є профілактикою 
патологій серцево-судинної системи та корисним помічником у боротьбі 
з будь-якими віковими змінами в організмі.
Трутневий гомогенат є найбагатшим джерелом фітостеринів – антагоністів 
холестеринових сполук, що мають антиоксидантну та імуностимулюючу 
активність, розщеплюють холестеринові бляшки й перешкоджають їх 
повторному виникненню.

Склад:
бджолине обніжжя з квіткового пилку, трутневий гомогенат, екстракт 
прополісу, екстракти кореню кропиви, кореню солодки, трави деревію, 
трави левзеї, ягід шипшини.
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.

Усі рослинні компоненти фітапідраже, 
маючи потужні адаптогенні властивості, 
діють як природні біостимулятори. 
Левзея, поліпшуючи склад крові, сприяє 
збільшенню вмісту еритроцитів. 
Прополіс – відомий бактерицидний засіб, 
що сприяє зміцненню імунітету та захисту 
організму людини. Бджолине обніжжя з 
квіткового пилку стимулює регенерацію 
клітин і відновлює енергетичні витрати.

Спосіб застосування:
по 1 чайній ложці драже 2 рази на день 
за 3О хвилин до приймання їжі.
Курс 3—4 тижні.



фітапідраже
ІМПЕРІУМ

ІМПЕРІУМ – це натуральне джерело біологічно активних 
речовин для збільшення тонусу, фізичної активності, 
нормалізації гормонального фону та дітородної функції.

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:
Забезпечує додатковий захист організму при підвищених психоемоційних та 

фізичних навантаженнях, покращує витривалість та адаптаційні можливості.
Активізує функції центральної нервової системи.
Поліпшує роботу ендокринної системи та, регулюючи процеси обміну 

речовин, тонізує репродуктивну систему.
Стимулює і прискорює репаративні процеси при загоєнні ран, сприяє 

відновленню шкірного покриву.
Сприяє нормалізації артеріального тиску і поліпшує тонус судин.
Знижує ризик виникнення захворювань сечостатевої системи.
Сприяє підвищенню лібідо, стимулює сексуальну активність.

Рекомендовано:
При безплідді:
для жінок – по 1 чайній ложці драже 
3 рази на день за 3О хвилин до 
приймання їжі, впродовж 2 тижнів у 
період овуляції.
для чоловіків – по 1 чайній ложці драже 3 
рази на день за 2О хвилин до приймання 
їжі, без перерви 3–4 баночки поспіль. 
При аденомі простати, статевій слабкості,  
імпотенції для відновлення функцій 
організму у комплексі з АПІ-ВІ впродовж 
не менше 1 місяця.
При ендокринологічних проблемах у 
комплексі з АПІ-ВІ не менше 1,5 місяці 
на відновлювальному етапі фітапітерапії.

Трутневий гомогенат – один з найцінніших біологічно 
активних продуктів бджільництва – у поєднанні з лікарськими 
рослинами забезпечує стійкий оздоровчий ефект, покращує 
роботу ендокринної системи, зміцнює імунітет й відновлює 
фертильність обох статей з накопичувальним ефектом.


