
крем-бальзам
ПУНКТОВІТ

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, бджолине обніжжя з квіткового пилку, екстракт бджолиного підмору 
з вмістом бджолиної отрути та хітозану, олія рослинна, мед натуральний.

При масажі по біологічно активних точках виявляє 
потужні біостимулюючі та болезаспокійливі властивості, 
сприяє швидкій акліматизації, адаптації до змін метеоумов, 
відновлює сили, усуває ознаки депресії, хронічної втоми, 
знижує в’язкість крові, відновлює еластичність судин.

ПУНКТОВІТ використовується як самостійний або  додатковий засіб для 
профілактики атеросклерозу судин головного мозку, інсульту, мігрені тощо.

Нормалізує роботу гіпофіза, 
гіпоталамуса та довгастого мозку.

Має болезаспокійливі та біостимулюючі 
властивості.

Ефективний як самостійний чи 
додатковий засіб при вегетосудинній 
дистонії, головному болі, початкових 
явищах атеросклерозу, остеохондрозі 
хребта з больовим синдромом, перед- 
та післяінсультних станах.

Застосовується для проведення 
масажу по біологічно активних точках.

Властивості:
Сприяє покращенню мікроциркуляції крові в судинах головного мозку, 

повертає їм чистоту та еластичність.

Спосіб застосування:
наносити у вигляді аплікацій розміром з 
двокопійкову монету 3–4 рази на день на 2О–
3О хв. по біологічно активних точках голови:
перша точка – на переніссі між бровами;
друга точка – на верхніх яснах під верхньою губою, 
під носом;
третя точка – на середині закінчення твердого піднебіння.
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ПУНКТОВІТ – потужний природний антисклеротичний 
засіб, незамінний для профілактики судинних захворювань 
головного мозку, інсульту, мігрені. Сприяє швидкій 
акліматизації та пришвидшує адаптаційні процеси в організмі.

Біологічно активні компоненти у складі ПУНКТОВІТ володіють 
вираженими антиоксидантними властивостями, борються зі старінням 
клітин та тканин організму, пом’якшують та живлять шкіру. Масаж 
по біологічно активним точкам покращує мікроциркуляцію крові, 
допомагає відновити сили та сповнює життєвою енергією. 

При атеросклерозі наносити на ділянку 
проекції серця 2 рази на день чергуючи з ФІТАПІ.

При захворюваннях щитоподібної залози 
ПУНКТОВІТ/ФІТАПІ змішати у співвідношенні 
1:1 та наносити масажними рухами на 
ділянку щитоподібної залози, комірцеву та 
поперекову зони.

При піелонефриті, гострому та 
хронічному циститі ПУНКТОВІТ/ЕКСТРАСАН 
змішати у співвідношенні 2:1 та наносити 
впродовж 8 тижнів на поперековий відділ, 
чергуючи з ФІТАПІ, 2-тижневими курсами.

При остеохондрозі, захворюваннях 
опорно-рухового апарату ПУНКТОВІТ/ФІТАПІ 
змішати у співвідношенні 1:1 та наносити на 
больові ділянки у вигляді аплікацій.

При розсіяному склерозі, ішемічному 
інсульті ПУНКТОВІТ/ФІТАПІ змішати у 
співвідношенні 1:1 та наносити на біологічно 
активні точки.

Особливості застосування:
При ішемічній хворобі серця ПУНКТОВІТ/ФІТАПІ змішати у співвідношенні 

1:1 та наносити на ділянку грудної клітини й між лопатками 2 рази на день.
При гіпертонічній хворобі наносити на скроні та комірцеву зону чергуючи з ФІТАПІ.


