
фітапідраже
ВІТЕЛОНГ

ВІТЕЛОНГ – інноваційна комбінація найсильніших з відомих 
рослинних антиоксидантів у вивіреному дозуванні захистить 
організм від руйнівної дії вільних радикалів, нормалізує метаболізм 
і допоможе вистояти проти вірусної та бактеріальної агресії. 

Ексклюзивна формула антиоксидантного комплексу ВІТЕЛОНГ активує 
процеси регенерації та відновлення, очистить організм від нестабільних 
атомів і токсинів та захистить генетичний апарат від мутацій. 
Біофлавоноїди асаї, що мають найвищий індекс антиоксидантної активності 
серед плодів в альянсі з амарантом, чорним кмином, бразильським 
горіхом, обліпихою й ожиною тощо нейтралізують агресію вільних 
радикалів, призупинять вікові процеси, зміцнять імунітет та покращать 
адаптаційні можливості організму.

Склад:
бджолине обніжжя з квіткового пилку, екстракт прополісу, екстракти ягід 
асаї, люцерни, імбиру, кмину (чорного), цільнозернове борошно пшениці, 
амаранту, плоди бразильського горіху, обліпихи, ожини, томату.
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.

Прополіс і бджолине обніжжя активують 
процеси регенерації та відновлення, 
нормалізують ферментний та 
амінокислотний обмін, активують імунну 
систему та не допустять проникнення 
інфекційних збудників в організм.

Спосіб застосування:
по 3–4 драже 2–3 рази на день за 3О 
хвилин до приймання їжі.
Курс 4–6 тижнів.

Може бути включене до раціону 
харчування як додаткове джерело 
біологічно активних речовин.



фітапідраже
ВІТЕЛОНГ

ВІТЕЛОНГ – це 1О найсильніших з відомих рослинних 
антиоксидантів, щоб зміцнити серце та судини, зберегти 
активність, молодість та здатність жити в максимальному темпі.

ВІТЕЛОНГ спрацює на всіх рівнях антиоксидантного захисту: ефективно 
очистить організм від нестабільних атомів та токсинів, активує процеси 
регенерації та відновлення, забезпечить мембраностабілізуючий ефект та 
захистить генетичний апарат клітин від мутацій.

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 антиоксидантні, антимікробні, протизапальні та адсорбентні 

властивості.
Є потужним біологічним стимулятором, уповільнює процеси старіння 

організму, подовжуючи активне довголіття.
Запобігає зростанню ракових клітин.
Знижує рівень «поганого» холестерину, зміцнює судини.
Посилює імунітет.
Заспокійливо діє на нервову систему, нормалізує сон.
Покращує загальний стан після тривалого емоційного або фізичного 

навантаження.

Рекомендовано:
При подоланні наслідків стресу та 
тривалих депресивних станах.
При нераціональному харчуванні, дотриманні 
монодієт.
При тривалому проживанні на забруднених 
територіях, у мегаполісах.
При застуді та грипі, під час сплеску 
інфекційних захворювань.
Людям, що часто хворіють. Під час хвороби 
та, особливо, у постінфекційний період.
Для уповільнення вікових процесів.
Для збереження здоров’я, молодості та 
краси.


