
фітапідраже
ЧАГА-БІ-ФІТ

Унікальна оздоровча дія ЧАГА-БІ-ФІТ забезпечується 
поєднанням активних компонентів екстрактів прополісу, 
пророслих зерен ячменю, пшеничних та житніх висівок, чаги та 
бджолиного обніжжя, що надають драже яскраво виражені 
імуномодулюючі, антиоксидантні, гепатопротекторні, 
онкопротекторні, а також протизапальні властивості.

Гриб чага – це справжня природна амбулаторія, що складається з 
органічних кислот, дубильних речовин, фітонцидів, флавоноїдів, 
меланіну, калію, магнію, цинку та мікроелементів. Він виводить 
радіонукліди та нормалізує діяльність ендокринної системи, усуває 
набряки та сприяє нормальній серцевій діяльності.
У чазі присутні необхідні для організму людини кислоти, що стимулюють 
захисні сили та ЦНС, активізують обмін речовин у мозковій тканині.

Склад:
бджолине обніжжя з квіткового пилку, екстракт прополісу, екстракти чаги, 
трави звіробою, пророслих зерен ячменю, пшеничних та житніх висівок. 
Допоміжні речовини: пудра цукрова, патока, мед натуральний, какао-
порошок, 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.

Трава звіробій чинить спазмолітичну дію 
на гладку мускулатуру всього організму 
та кровоносні судини зокрема, стимулює 
регенераційні процеси. Пророслі зерна 
ячменю регулюють та відновлюють 
життєво важливі процеси у будь-якому віці, 
забезпечують повноцінну роботу нервової 
системи. Прополіс захищає організм від 
вірусів та мікробів. Бджолине обніжжя з 
квіткового пилку зміцнює стінки капілярів 
та зменшує їхню проникність.

Спосіб застосування:
по 1 чайній ложці драже 3 рази на день 
за 3О хвилин до приймання їжі.
Курс 3–4 тижні.
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Властивості:
Чинить потужну антиоксидантну та гепатопротекторну дії.
Ефективне джерело мікроелементів: магній, мідь, селен, цинк; 

вітамінів С, Е, груп В і D.
Має виражену імуномодулюючу, протизапальну та онкопротекторну дії.
Нормалізує мікрофлору та роботу шлунково-кишкового тракту.
Ефективно сприяє відновленню організму, системи крові після 

хіміо- та променевої терапії.

Рекомендовано:
При дисбактеріозі кишківника приймати у 
комплексі з АПІ-ВІ курсами 6 разів на рік з 
перервами в 1 місяць.
При закрепах у комплексі з ФІТАПІ-ЛІВ.
При гепатитах і цирозах у комплексі з 
АПІКОРН та АПІСПАН.
При гіпо- та гіпертиреозі, ендемічному зобі у 
комплексі з АПІ-ВІ, ПОЛЕВІТОН, ФІТАПІ.
При доброякісних процесах (фіброміома, 
лейоміома), мастопатії у комплексі з АПІ-ВІ, 
МЕДОЛАКТ, ФІТАПІ впродовж 2 місяців.
При урологічних захворюваннях у комплексі 
з АПІ-ВІ, ПУНКТОВІТ, ЕКСТРАСАН, ФІТАПІ.
При подагрі, ревматоїдному артриті у комплексі 
з ФІТАПІ – тривало, по 1 ч.л тричі на день.
У дерматології, при нейродерміті, вугрях по 
1/2 ч.л. тричі на день в комплексі з АПІ-ВІ.

Потрапивши до організму звіробій самостійно «знайде» слабкі місця й відразу 
розпочне антибактеріальну, епітелізуючу та загальнозміцнювальну діяльність. 
Екстракт чаги виведе радіоактивні сполуки та токсини, нормалізує травлення 
та інгібує об’ємні процеси. Прополіс – потужний природний антибіотик, 
підвищить захисні властивості усіх органів та систем організму, усуне запалення 
та стане форпостом на шляху патогенних мікроорганізмів.


