крем-бальзам

ФІТАПІ
Багатофункціональний крем-бальзам з бджолиною отрутою
для відновлення після навантажень, зняття м’язового стресу
і загального оздоровлення організму людини в цілому.
Склад:

олія рослинна, екстракти хрону, бджолиного підмору з вмістом
бджолиної отрути та хітозану, прополісу, віск бджолиний, олія гірчична.

Спеціально розроблена рецептура крем-бальзаму ФІТАПІ сприяє
швидкому транспортуванню біологічно активних речовин до
проблемних зон, в глибокі шари м’язових і кісткових тканин (до 5см
углиб). Сприяє розчиненню кальцинованих фосфоліпідів (солей
на суглобах і у міжхребцевому просторі), чим покращує рухливість
суглобових зчленувань.

Властивості:

Має біостимулюючі, протизапальні,
розсмоктуючі та болезаспокійливі
властивості.
Підсилює кровотік і просування
тканинної рідини, забезпечує зігріваючий
ефект, покращує шкірно-м’язовий тонус,
живить шкіру, роблячи її м’якою і ніжною.
Використовується для проведення
масажу як загальнозміцнюючого, так і
спортивного.
ФІТАПІ ефективно виводить із
перевтомлених м’язів надлишок
молочної кислоти.
Сприяє розчиненню кальцинованих
фосфоліпідів,
чим
покращує
рухливість суглобових зчленувань.
Ефективний
при
м’язових
перевтомах, інтенсивних фізичних
навантаженнях, реабілітації після травм.
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.

крем-бальзам

ФІТАПІ
Бджолина отрута, прополіс та хітозан в основі ФІТАПІ у
комплексі з рослинними оліями сприятимуть швидкому
відновленню еластичності та рухливості суглобових
зчленувань: активують процеси розчинення солей у
міжхребцевому просторі, усунуть запалення та заспокоять біль.

Рекомендовано застосування:
поверхнево:

При остеохондрозі, радикуліті, подагрі та за наявності «кісточки» на ногах.
При бурситі, поліартриті, ревматизмі тощо.
Ефективний для масажу при розтягненні м’язів та зв’язок, при гематомах,
перевтомі м’язів після інтенсивних фізичних навантажень тощо.
При головному болі (масаж шийного відділу хребта та комірцевої зони із
застосуванням крем-бальзаму ПУНКТОВІТ 1:1 по біологічно активним точкам).
Використовується при зубному болі
(на зуб).
Ефективний при грипі та застудних
захворюваннях (масаж грудей та спини).
При опіках (сонячних, хімічних,
термічних).

внутрішньо:

При дискомфорті в проекції серця
(під язик у розмірі сірникової голівки).

Спосіб застосування:

Крем-бальзам ФІТАПІ застосовують щодня у
вигляді масажу (в окремих випадках - аплікації
під тканинний компрес) проблемних зон.
Мінімальний час перебування крему на тілі
не менше 2-х годин. Найбільшого ефекту
можна досягти, якщо залишити на всю ніч.
При ГРЗ, грипі, ринітах, хронічних отитах
рекомендується наносити на область проекції
гайморових і лобових пазух, а також на слизову
оболонку носа, при отитах навколо вушної
раковини щодня 3-4 рази впродовж 2 тижнів.
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.

крем-бальзам

ФІТАПІ
Швидкий та стійкий реабілітаційний ефект крембальзаму ФІТАПІ забезпечить безперешкодну передачу
нервових імпульсів від спинного мозку внутрішнім
органам й оздоровлення усіх систем організму.
Проведення корпорального масажу з крем-бальзамом ФІТАПІ є важливою
складовою унікальної комплексної апітерапевичної методики лікування
низки захворювань розробленої доктором біологічних наук, академіком,
президентом Міжнародної Академії наук з апітерапії та бджільництва,
президентом Міжнародного Фонду сприяння розвитку бджільництва та
апіфітотерапії Ігорем Олександровичем Дудовим.
Проведення масажу з крем-бальзамом ФІТАПІ є основою базового
очищення організму в комплексному застосуванні фітапіпродуктів
функціональної Програми ДОВГОЛІТТЯ.
Застосування крем-бальзаму тонізуюче
діє на кровоносну та імунну системи.
Бджолина отрута, що впливає на
червоні кров’яні тільця, руйнує
кальциновані фосфоліпіди, тобто
надлишки кальцію, холестерину,
жирів і ліпідів, що відкладаються в
суглобових зчленуваннях, порушуючи
їх еластичність. Також кальциновані
фосфоліпіди накопичуються між
хребцями хребту, що може призвести
до здавлювання спинномозкових
корінців. Використання крем-бальзаму
ФІТАПІ запобігає компресії нервових
шляхів, чим у результаті сприяє
відновленню передачі нервового
імпульсу внутрішнім органам від
спинного мозку.
ФІТАПІ має швидку, стійку та
пролонговану в часі реабілітаційну дію.
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.

