
фітапідраже
ФІТАПІВІТ

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.

Склад:
бджолине обніжжя з квіткового пилку, екстракт прополісу, екстракти 
трави чебрецю, коріння солодки, коріння алтею, листя берези, коріння 
та кореневищ оману, трави звіробою.
Допоміжні речовини: пудра цукрова, патока, мед натуральний, олія 
соняшникова, віск бджолиний, мідні комплекси хлорофілів натуральних.

ФІТАПІВІТ – природний імуномодулятор системи дихання. 
Поєднання активних компонентів бджільництва з екстрактами 
лікарських рослин активує імунітет при перших ознаках 
застуди, попередить ускладнення після вірусних інфекцій 
та допоможе впоратися навіть з затяжним кашлем.  

Комплекс прополісу, бджолиного обніжжя та натурального меду 
запустить механізми природного захисту під час пандемій, підвищить 
загальний тонус та додасть організму сил для опору патогенам.
Альянс екстрактів лікарських рослин  забезпечить потужну 
протизапальну й відновлювальну дії, нормалізує функціонування верхніх 
дихальних шляхів та полегшить перебіг застудних захворювань.
Екстракт трави чебрецю звичайного – 
дієвий протикашльовий засіб при застудах 
та бронхітах. Чинитиме протимікробну та 
ранозагоювальну дії. 
Відхаркувальна дія екстракту коріння 
солодки пов’язана з вмістом гліциризину, 
який посилює секреторну функцію слизових 
оболонок верхніх дихальних шляхів.
Екстракт коріння та кореневищ оману 
має протизапальну, жовчогінну, сечогінну і 
тонізуючу дії.
Поєднання біологічно активних компонентів 
бджільництва з екстрактами лікарських 
рослин забезпечить глибоке проникнення 
поживних речовин в органи дихальної 
системи, розрідить мокротиння та чинитиме 
виражену протизапальну дію.
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Незамінний для профілактики 
загострення та лікування бронхіальної 
астми.

Сприяє полегшенню процесу 
засвоєння кисню легенями.

Дієвий засіб для усування розладів 
центральної нервової системи, при 
безсонні, головному болі та мігрені.

Властивості:
Має протизапальну дію, попереджує та усуває кашель, сприяє 

розрідженню мокротиння.
Ефективний при попередженні вірусних інфекцій.

Спосіб застосування:
по 1 чайній ложці 3 рази на день за 3О 
хвилин до приймання їжі. Курс 3–4 тижні.
Рекомендовано:
При хронічному бронхіті по 1 чайній 
ложці 3–6 разів на день за 3О хв. до їжі.
При туберкульозі у комплексі з АПІ-ВІ, 
МОЛІВІТ, ЕКСТРАСАН-ФЕТ.
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ФІТАПІВІТ – ефективний засіб в сезон застуд та при кашлі. Апі- та 
фітокомпоненти зміцнять імунітет бронхо-легеневої системи 
природним шляхом та профілактують вірусні інфекції.

ФІТАПІВІТ покращить засвоювання легенями кисню при будь-яких 
запальних процесах від застуди і грипу до бронхітів та запалень легень. 
Швидко відновить сили у постінфекційний період та активує їх під час 
пандемій у комплексі з фітапібальзамом АПІ-ВІ, крем-бальзамом ФІТАПІ 
та медовою композицією МЕДОЛАКТ.
1ОО% натуральні природні фітапікомпоненти драже підтримають 
дихальну систему натуральними легкозасвоюваними мінералами та 
мікроелементами, сприятимуть усуненню дефіциту кисню в тканинах 
організму, знизять ризики зараження гострими респіраторними 
інфекціями та прискорять відновлення функціонування верхніх дихальних 
шляхів після перенесених вірусних захворювань системи дихання.


