
фітапідраже
КОНТРАСОЛТ

КОНТРАСОЛТ – потужний комплекс з 14 рослинних 
екстрактів, прополісу та бджолиного обніжжя, що м’яко 
та безпечно виведе з організму надлишки рідини, солей та 
шлаків, нормалізує порушений обмін речовин й розчинить 
кальциновані фосфоліпіди на суглобових поверхнях, 
відновлюючи рухливість хребців та суглобових зчленувань.

Компонентний набір фітапідраже КОНТАСОЛТ прискорює роботу 
нирок і жовчного міхура, сприяє якнайшвидшому виведенню залишків 
гемолізу й кальцинованих фосфоліпідів, забезпечує виражені сечогінну та 
протизапальну дії при урогенітальних інфекціях, відновлює порушений 
обмін речовин.

Склад:
бджолине обніжжя з квіткового пилку, екстракт прополісу, екстракти 
трави грициків, квітів календули, трави споришу, трави деревію, трави 
звіробою продірявленого, листя омели білої, коріння оману високого, 
трави хвоща польового, квітів цмину піщаного (безсмертника), кореня 
валеріани лікарської, трави любистку, плодів шипшини, плодів глоду 
криваво-червоного, березових бруньок.
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.

Унікальна технологія отримання екстрактів 
лікарських трав дозволяє максимально 
зберегти всі цілющі властивості рослин.
Суміш прополісу та бджолиного 
обніжжя з квіткового пилку має потужні 
бактерицидні властивості, сприяє 
зміцненню серцево-судинної системи 
та організму в цілому, насичуючи мікро- 
та макроелементами.

Спосіб застосування:
по 1/2 чайної ложки драже 2 рази 
на день в першій половині дня за 3О 
хвилин до приймання їжі, поступово 
розсмоктуючи до повного розчинення.



фітапідраже
КОНТРАСОЛТ

Спеціально розроблена рецептура КОНТРАСОЛТ  
швидко та безпечно нормалізує процеси виведення з 
організму надлишків рідини, солей та шлаків, відновить 
рухливість суглобів і поліпшить обмін речовин.

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:
Відновлює порушений обмін речовин.
Має виражені сечогінну та протизапальну дії.
Виявляє кардіотонічну дію, зміцнює серцево-судинну систему.
Сприяє виведенню солей та шлаків з організму.
Сприяє розчиненню й виведенню кальцинованих солей з суглобів.
Нормалізує водно-електролітний обмін.

Рекомендовано:
використовувати КОНТРАСОЛТ як базову 
солегінно-очисну програму.

Застосовувати фітапідраже КОНТРАСОЛТ 
у комплексі з крем-бальзамом ФІТАПІ, що 
сприятиме більш ефективному  розчиненню 
та виведенню кальцинованих солей з суглобів 
при остеохондрозі та артрозах, доповнюючи 
комплекс медовими композиціями.
Одночасно або після застосування фітапідраже  
КОНТРАСОЛТ пройти курс прийому АПІКОРН 
для підтримки калієво-натрієвого балансу.
При гіпертонічній хворобі приймати комплексно 
АПІ-ВІ, КОНТРАСОЛТ, АПІКОРН, ФІТАПІ.
При сечокам’яній хворобі, гострому і 
хронічному циститі приймати комплексно 
КОНТРАСОЛТ, АПІКОРН, МЕДУНІЯ.

Комплекс з 14 рослинних екстрактів, прополісу та бджолиного 
обніжжя м’яко та ефективно  реабілітує м’язи й суглоби та 
допоможе уникнути обмежень у русі. Апікомпоненти, валеріана, 
шипшина та глід криваво-червоний додатково підтримають 
серцево-судинну систему при надмірному емоційному навантаженні.


