
фітапідраже
ФІТАПІ-ГАСТ

ФІТАПІ-ГАСТ нормалізує процеси травлення, стимулює 
моторику кишківника та жовчовиділення, сприяє усуненню 
печії та інших диспепсичних явищ, має противиразковий 
ефект, створює оптимальні дієтологічні умови для 
відновлення мікробіоценозу шлунково-кишкового тракту.

ФІТАПІ-ГАСТ має виражені протизапальні властивості за рахунок дії 
біологічно активних речовин екстрактів лікарських рослин, прополісу 
та бджолиного обніжжя з квіткового пилку.
Деревій сприяє відновленню обміну речовин в організмі, має потогінну, 
в’яжучу, сечогінну дії та має знеболювальні, протизапальні, антимікробні 
властивості. Квіти ромашки чинять спазмолітичну, болезаспокійливу, 
антисептичну, жовчогінну, седативну дії,

Склад:
бджолине обніжжя з квіткового пилку, екстракт прополісу, екстракти 
коріння алтею, трави деревію, квіток ромашки, коріння солодки, трави 
звіробою, плодів коріандру.
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.

знижують алергічні реакції. Коріння 
солодки має сечогінні та противиразкові 
властивості, регулює водно-сольовий 
обмін в організмі. Прополіс ефективний 
при захворюваннях шлунково-кишкового 
тракту та має імуномодулюючу дію. 
Бджолине обніжжя з квіткового пилку – 
незамінний, повноцінно збалансований 
продукт харчування, що здатний 
нормалізувати кислотність шлункового 
соку та моторику кишківника.

Спосіб застосування:
по 1 чайній ложці драже 2–3 рази на 
день за 3О хвилин до приймання їжі. 
Курс 4–5 тижнів.



фітапідраже
ФІТАПІ-ГАСТ

1ОО % природні компоненти ФІТАПІ-ГАСТ, що здавна 
використовуються для нормалізації шлункової секреції 
та моторної активності кишківника забезпечують 
противиразковий ефект і загальнозміцнювальні властивості. 

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 противиразковий ефект.
Сприяє нормалізації шлункової секреції.
Сприяє усуненню печії, больових відчуттів в епігастрії та інших 

диспепсичних явищ.
Має виражені протизапальні властивості, знищує патогенні 

мікроорганізми, пригнічує гнильні процеси.
Стимулює моторику кишківника та жовчовиділення.

Рекомендовано:
ФІТАПІ-ГАСТ може вживатися як самостійне  
джерело біологічно активних речовин.

Є основним компонентом корекційної програми 
фізіологічних процесів шлунково-кишкового 
тракту у комплексі з ФІТАПІ-ЛІВ та ФІТАПІ-ПАН.

Входить до складу функціональної програми 
ДОВГОЛІТТЯ – комплексне омолодження, 
очищення і захист основних систем організму.

При гастроентерологічних захворюваннях 
застосовується у комплексі з ЕКСТРАСАН та 
медовими композиціями.
При алергії, вітиліго, вугровій висипці, 
фурункульозі у комплексі з ФІТАПІ-ЛІВ, 
ФІТАПІ-ПАН, почергово, кожне фітапідраже 
впродовж 2 тижнів, доповнюючи АПІ-ВІ.

При корекції травних механізмів шлунково-кишкового тракту ФІТАПІ-ГАСТ 
нормалізує фізіологічні процеси в шлунку і 12-палої кишці, тим самим сприяє 
поліпшенню травлення і засвоєнню їжі.
Компоненти драже усувають печію та інші неприємні диспепсичні явища, 
стимулюють моторику кишечника і жовчовиділення, надають істотну допомогу 
в захисті слизової оболонки шлунка, тим самим перешкоджають виникненню 
або загостренню виразкової хвороби.


