
фітапідраже
ФІТАПІ-ПАН

ФІТАПІ-ПАН – природний реабілітолог підшлункової залози, що 
надасть болезаспокійливий ефект при спазмах, усуне запальні 
процеси шлунково-кишкового тракту та профілактує панкреатит.

ФІТАПІ-ПАН допоможе поліпшити функціональний стан підшлункової 
залози і тонкого кишківника, сприяючи попередженню розвитку 
цукрового діабету, покращенню травлення та засвоєнню їжі.
ФІТАПІ-ПАН ефективнй для зняття спазмів шлунково-кишкового тракту, 
має заспокійливий ефект, покращує моторну й секреторну функції 
кишківника, відновлює апетит, покращує процеси фізіологічного 
засвоєння поживних речовин.
Екстракти лікарських трав забезпечують стабільну роботу підшлункової 
залози, покращують моторну та секреторну функції кишківника. Прополіс

Склад:
бджолине обніжжя з квіткового пилку, екстракт прополісу, екстракти 
плодів фенхеля, коріння кульбаби, коріння солодки, квіток цмину піскового 
(безсмертник), квіток ромашки, листя м’яти перцевої.
Допоміжні речовини: пудра цукрова, патока, мед натуральний, олія соняшникова, 
віск бджолиний, мідні комплекси хлорофілів натуральних, куркумін натуральний.

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.

чинить імуномодулюючу та протизапальну 
дії. Бджолине обніжжя з квіткового пилку 
– невід’ємний продукт харчування, що 
стабілізує роботу слизової кишківника 
та нормалізує його мікрофлору. 
Має амінокислоти, частина з яких не 
синтезується організмом людини. У 
поєднанні з екстрактами лікарських трав 
бджолине обніжжя та екстракт прополісу 
допоможуть попередити захворювання, 
що пов’язані з підшлунковою залозою.

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



фітапідраже
ФІТАПІ-ПАН

Ефективне поєднання продуктів бджільництва та 
лікарських рослин ФІТАПІ-ПАН забезпечить стабільну 
роботу підшлункової залози, покращить вуглеводний 
обмін, стан моторної та секреторної функцій кишківника.

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:
Попереджає виникнення хронічних захворювань підшлункової 

залози.
Ефективний для зняття спазмів шлунково-кишкового тракту, чинить 

болезаспокійливу дію.
Дієвий засіб при запаленні органів шлунково-кишкового тракту.
Покращує моторну і секреторну функції кишківника.
Відновлює апетит, сприяє нормалізації обміну речовин.

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

Застосовується як компонент корекційної 
програми фізіологічних процесів ШКТ у 
комплексі з ФІТАПІ-ГАСТ та ФІТАПІ-ЛІВ.
Входить до складу функціональної програми 
ДОВГОЛІТТЯ – комплексне омолодження, 
очищення і захист основних систем організму.

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

Листя м’яти перцевої посилює секрецію травних залоз, пригнічує процеси 
гниття і бродіння у травному каналі, збільшує виділення жовчі. Цмин пісковий 
зменшує в’язкість жовчі та концентрацію жовчних кислот, збільшує вміст холатів 
і білірубіну в жовчі, чинить протизапальну, антибактеріальну та спазмолітичну 
дії, стимулює секреторну функцію шлунка й підшлункової залози. Кульбаба має 
багато цілющих властивостей: потогінну, противірусну, болезаспокійливу тощо.


