
фітапідраже
ФІТАПІ-ЛІВ

ФІТАПІ-ЛІВ запустить процеси регенерації тканин печінки та 
налагодить функціонування жовчовивідних шляхів, активує 
процеси детоксикації й забезпечить м’який жовчогінний ефект.

Завдяки природній жовчогінній, сечогінній та панкреосекреторній 
дії ФІТАПІ-ЛІВ сприятиме швидкому відновленню печінки внаслідок 
активації механізмів антитоксичного захисту. Рослинні гепатопротектори 
прискорять регенерацію гепатоцитів та попередять зменшення запасів 
глутатіону – надважливого для печінки природного антиоксиданту. 
Прополіс допоможе підтримати орган у здоровому стані при надлишкових 
навантаженнях, нормалізує травлення та очистить організм в цілому. 
Розторопша захистить непошкоджені гепатоцити і підвищить їхню стійкість 
до інфекцій та різного роду отруєнь, підсилить утворення жовчі та прискорить

Склад:
бджолине обніжжя з квіткового пилку, екстракт прополісу, екстракти 
квіток цмину піскового (безсмертника), трави солянки, плодів розторопші, 
трави деревію, квіток пижма, квіток нагідок лікарських.
Допоміжні речовини: пудра цукрова, патока, 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.

її виведення. Квіти пижма забезпечать  
позитивну дію при хворобах печінки, нирок, 
жовчного міхура. Трава солянки  поліпшить 
обмін речовин, знизить рівень холестерину 
в крові, сприятиме виведенню піска з 
нирок, налагодженню травних процесів та 
нормалізації кислотності шлунка. 
Комплекс фітокомпонентів, бджолиного 
обніжжя з квіткового пилку та прополісу 
сприятиме нормалізації  біохімічних показників, 
виведенню токсинів та шлаків з організму.

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



фітапідраже
ФІТАПІ-ЛІВ

Рослинні холеретики, спазмолітики й апі-адаптогени ФІТАПІ-ЛІВ 
м’яко та ефективно нормалізують функціонування печінки 
та жовчовивідних шляхів, прискорять процеси детоксикації, 
інгредієнтно підтримають та посилять місцевий  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.

Властивості:
Чинить м’яку жовчогінну, сечогінну та панкреосекреторну дії.
Сприяє нормалізації функції печінки, виведенню токсинів та шлаків з 

організму.
Попереджає виникнення або загострення гепатиту, хронічного 

холециститу тощо.
Нормалізує апетит і сон. 
Покращує моторну й секреторну функції кишківника.

Рекомендовано:
ФІТАПІ-ЛІВ може вживатися як самостійне  
джерело біологічно активних речовин.
Застосовується як компонент корекційної 
програми фізіологічних процесів ШКТ у 
комплексі з ФІТАПІ-ГАСТ та ФІТАПІ-ПАН.
Входить до складу функціональної програми 
ДОВГОЛІТТЯ – комплексне омолодження, 
очищення і захист основних систем організму.
При гастроентерологічних захворюваннях 
застосовується у комплексі з ФІТАПІ-ГАСТ, 
ФІТАПІ-ПАН та медовими композиціями.
При закрепах у комплексі з ЧАГА-БІ-ФІТ.
При доброякісних процесах у комплексі з 
ФІТАПІКЛІН.
При алергії, вітиліго, вугровій висипці, 
фурункульозі у комплексі з ФІТАПІ-ЛІВ, 
ФІТАПІ-ПАН, почергово, кожне фітапідраже 
впродовж 2 тижнів, доповнюючи АПІ-ВІ. 

Комплекс поживних речовин бджолиного обніжжя, прополісу та альянсу 
лікарських рослин в основі фітапідраже ФІТАПІ-ЛІВ допоможе включити захист 
від токсинів на максимум та знизить зашлакованість організму. Цей природний 
синергіст функції печінки сприятиме її правильній та стабільній роботі, 
обумовлюючи жовчогінний, сечогінний та протизапальний ефекти. Захистить 
клітини печінки від пошкодження й регенерує, відновить знижені функції 
жовчовивідних шляхів, посилить антитоксичний, бар’єрний захист організму.


