
крем-бальзам
ЕКСТРАСАН-ФЕТ

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.

Склад:
прополіс, мед натуральний, віск бджолиний, олія тваринного походження.

Універсальний крем-бальзам зі зволожувальною, 
відновлювальною та пом’якшувальною дією. 
Завдяки збалансованому та ефективному складу 
запобігає появі зморшок, підвищує пружність шкіри. 
Профілактує захворювання верхніх дихальних шляхів 
та запальні явища шлунково-кишкового тракту.

Природний засіб для здоров’я і краси шкіри. Потужна комбінація 
натурального меду і прополісу характеризується високою ефективністю 
при поверхневих ушкодженнях шкіри, різноманітних ранах і саднах.
Прополіс має потужну антиоксидантну дію, розгладжує шкіру і підвищує 
її пружність. Мед викликає приплив крові до шкіри, покращує її живлення, 
зволожує та пом’якшує.

Властивості:
Чинить протизапальну, відновлювальну, 

зволожувальну та пом’якшувальну дії. 
Дієвий при поверхневих ушкодженнях 

шкіри: ранах, опіках, обмороженнях.
Ефективно діє на слизові оболонки 

органів, сприяє їх регенерації та відновленню 
при  інфекційних захворюваннях ШКТ, 
виразковій хворобі шлунка  та дванадцятипалої 
кишки, запальних явищах стравоходу тощо.

Дієвий засіб при бронхіті, ангіні, 
бронхіальній астмі, пневмонії, туберкульозі. 

Ефективний при лікуванні геморою, 
простатиту, псоріазу, дерматитів тощо.

Спосіб застосування:
при поверхневому використанні нанести 
тонким шаром на відповідну ділянку 
шкіри та накрити марлевою серветкою.
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Масляний розчин прополісу з потужною зволожувальною, 
пом’якшувальною, регенеруючою та відновлювальною  діями.
Натуральна основа дозволяє активним інгредієнтам 
глибоко проникати у покриви організму, забезпечуючи 
інтенсивне живлення та відновлення, повертаючи шкірі 
здоров’я та усуваючи порушення обмінних процесів.

Крем-бальзам ЕКСТРАСАН-ФЕТ є багатофункціональним, що дозволяє 
ефективно його використовувати при поверхневих ушкодженнях як 
шкірних покривів, так і слизових оболонок організму.

Рекомендовано застосування:
поверхнево:

При фурункульозі, гнійних ранах, 
порізах шкіри змішувати ЕКСТРАСАН/
ЕКСТРАСАН-ФЕТ у співвідношенні 1:1, 
наносити безпосередньо або змочувати 
серветку і накладати на уражені ділянки .

При герпетичних висипках змащувати 
уражені місця кілька разів на день.

внутрішньо:
При захворюваннях легень, зокрема 

туберкульозі, приймати ЕКСТРАСАН-
ФЕТ по 1 кавовій ложці 3–4 рази на день, 
розчиняючи у 5О мл теплого молока у 
поєднанні з АПІ-ВІ, МОЛІВІТ, МЕДОЛАКТ, 
ФІТАПІВІТ курсом не менше 1,5 місяці.

При хронічних бронхітах, застуді 
та грипі приймати ЕКСТРАСАН-ФЕТ по 
1 кавовій ложці 1 раз на день (вранці), 
розчиняючи у 5О мл теплого молока у 
поєднанні з АПІ-ВІ, МЕДУНІЯ, ФІТАПІВІТ.


