
фітапідраже
МОЛІВІТ

МОЛІВІТ підтримає стабільне функціонування усіх органів 
і систем, в першу чергу роботу бронхів, легенів та серця 
завдяки унікальним властивостям екстракту воскової молі.

МОЛІВІТ містить безліч цінних макро- та мікроелементів, що чистять 
судини, стабілізують артеріальний тиск, покращують діяльність мозку та 
серцево-судинної системи, підвищують працездатність та зміцнюють імунітет.

Склад:
бджолине обніжжя з квіткового пилку, екстракти прополісу, воскової молі.
Допоміжні речовини: пудра цукрова, патока, мед натуральний, олія 
соняшникова, віск бджолиний, каротини натуральні.

Сполучення екстрактів воскової молі, прополісу та бджолиного 
обніжжя з квіткового пилку забезпечує організм людини корисними 
речовинами, чинить антимікробну й протизапальну дії, нормалізує 
серцевий ритм, підсилює репродуктивні функції організму. 
Екстракт воскової молі — потужний природний імуностимулятор, 
що підвищує захисні сили людини, покращує мікрокровотік, є добрим 
енергостимулятором, особливо у поєднанні з іншими бджолородуктами. 
Ферменти цераза та ліпаза, які продукує 
воскова міль, здатні розщеплювати 
захисні оболонки хвороботворних 
вірусів і бактерій, що за своїм складом 
подібні до бджолиного воску, чим 
дозволяють антитілам організму швидко 
знищувати сторонні патогени.
Завдяки цим унікальним речовинам 
МОЛІВІТ профілактує та відновить 
легені при хворобах дихання, зокрема 
туберкульозі; покращить кровотік та усуне 
мікроспайки, відновлюючи структуру 
серцевого м’яза у осіб, які перенесли 
інфаркт міокарда; підвищить рівень 
працездатності та зміцнить імунітет.

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.
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Регулярне та систематичне вживання МОЛІВІТ сприяє 
нормалізації функціонування серцево-судинної та дихальної 
систем, стійкому зниженню артеріального тиску, 
підвищенню працездатності та зміцненню імунітету.

Природний альянс  фітапідраже МОЛІВІТ і Еліксиру СЕРЦЕВИЙ РИТМ 
буде надійним регуляторам роботи серцево-судинної системи, профілактує 
атеросклероз, впорається з симптоматикою вегетативних розладів та 
сприятиме нормалізації рівня холестерину.
Натуральні рослинні й бджолині кардіопротектори МОЛІВІТ у комплексі з 
АПІСПАН м’яко та ефективно сприятимуть зниженню збудливості й покращенню 
кровообігу в коронарних судинах, підтримають серце легкозасвоюваними 
поживними речовинами, підвищить супротив серцевого м’яза до негативних 
зовнішніх впливів та активують розсмоктувальні процеси серцевих тканин.
Дует природних рятівників бронхо-легеневої  системи МОЛІВІТ та ФІТАПІВІТ 
попередить виникнення та відновить легені при хворобах дихання, зокрема 
туберкульозі, активує процеси регенерації та зміцнить імунітет.

Є профілактикою туберкульозу.
Покращує кровотік, усуває 

мікроспайки, сприяє заміщенню рубців 
здоровою тканиною.

Підсилює репродуктивні функції організму, 
збільшує кількість та рухливість сперматозоїдів.

Властивості:
Покращує діяльність серцево-судинної системи.
Стабілізує артеріальний тиск та нормалізує серцевий ритм.
Попереджує ішемію та атеросклероз.

Спосіб застосування:
по 1 чайній ложці 2 рази на день за 3О хвилин 
до приймання їжі. Курс 3–4 тижні.
Рекомендовано:
При ішемії, гіпертонії, атеросклерозі, варикозному 
розширенні вен по 1 ч. л. 3 рази на день за 3О хв. до їжі 
у комплексі з АПІСПАН, МЕДУНІЯ, ПУНКТОВІТ, ФІТАПІ
При простатиті, безплідді, клімаксі по 1 ч.л. 3 рази на 
день за 3О хв. до їжі у комплексі з АПІ-ВІ, ПОЛЕВІТОН.
При хронічному бронхіті та туберкульозі по 1 ч.л. 3 
рази на день за 3О хв. до їжі у комплексі з ФІТАПІВІТ, 
ЕКСТРАСАН-ФЕТ, МЕДУНІЯ.


