
фітапідраже
КРИСТАЛ-ЗІР

Комплекс з плодів чорниці, обліпихи, екстрактів лікарських 
рослин та бджолиного обніжжя з квіткового пилку 
КРИСТАЛ-ЗІР містить усі необхідні речовини для поліпшення й 
збереження гостроти зору та зниження ризику його порушень.

Поєднання плодів чорниці, обліпихи, спеціальної групи екстрактів 
лікарських трав та бджолиного обніжжя з квіткового пилку в основі  
КРИСТАЛ-ЗІР активізує процеси попередження запальних уражень 
очей, знижує ризик розвитку захворювань сітківки ока.
Плоди чорниці багаті вітамінами та мікроелементами: вітамін С, РР, В1 і 
В6, марганець, магній, фосфор, залізо, кальцій тощо.

Склад:
бджолине обніжжя з квіткового пилку, плоди чорниці, плоди обліпихи, 
екстракти глоду, шипшини, горобини чорноплідної, кропиви дводомної, 
брусниці, коріння кульбаби.
Допоміжні речовини: пудра цукрова, патока, цукор, мед натуральний, олія 
соняшникова, віск бджолиний, каротини натуральні.

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.

В ягодах обліпихи високий вміст калію, 
який необхідний капілярам, серцевому 
м’язу, мозковим клітинам. Бджолине 
обніжжя з квіткового пилку – біологічно 
цінний збалансований продукт, що багатий 
вітаміном С, який зміцнює судини, вітамінами 
В (В1, В2, В5, В6), D, Е, Р, які в організмі людини 
перетворюються на вітамін А. Цей вітамін 
входить до складу зорового пігменту сітчатки 
ока й запобігає виникненню порушень 
кольорового сприйняття навколишнього 
середовища та погіршенню зору в темряві.

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



фітапідраже
КРИСТАЛ-ЗІР

КРИСТАЛ-ЗІР допоможе при захворюваннях органів зору, що 
пов’язані із загальним ослабленням організму, зніме напругу, 
запалення, активізує процеси регенерації та стимулюватиме 
мозкову діяльність.

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:
Має загальнозміцнювальну, регенеруючу, протизапальну та 

протимікробну дію.
Знижує ризик розвитку захворювань сітківки ока, стимулює 

кровопостачання сітківки очного яблука.
Попереджує зниження гостроти зору через вікові зміни, розлади 

сутінкового зору.
Сприяє нормалізації внутрішньоочного тиску.
Попереджує появу синдрому зорової втоми.
Сприяє підвищенню гостроти зору.

Рекомендовано:
При профілактиці вікових порушень зору у 
комплексі з МЕДОЛАКТ, ФІТАПІ.
При наявних вікових порушеннях зору 
застосовувати у комплексі з водним 
розчином прополісу АПІ-ВІ (внутрішньо 
та як очні краплі: 2–3 рази на день у кожне 
око по 1 краплі (допускається розведення 
в очищеній воді 1:5)) ПОЛЕВІТОН, ФІТАПІ 
(масажувати шийний відділ хребта).

Доповнювати КРИСТАЛ-ЗІР як вітамінним 
комплексом схеми прийому фітапіпродукції.

Збалансована формула КРИСТАЛ-ЗІР містить усі необхідні речовини для 
поліпшення і збереження гостроти зору та зниження ризику його порушень.
Антоціани чорниці зміцнять капіляри сітківки та сприятимуть бездоганній роботі 
органів зору навіть в умовах недостатнього освітлення. Лютеїн бджолиного обніжжя 
активізує процеси регенерації та запобігатиме патологічним змінам сітківки.
Екстракти лікарських рослин забезпечать антиоксидантний захист, працюватимуть 
на попередження й усунення запалення, відновлять та покращать гостроту зору.


