
медова композиція
МЕДОЛАКТ

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:
мед натуральний, прополіс нативний, маточне молочко, цільнозернова 
гречана мука.

Медова композиція МЕДОЛАКТ – природний 
комплекс біологічно активних компонентів, що 
сприяє налагодженню травних процесів, зміцненню 
судин та серцевого м’яза, нормалізує обмін речовин.

Два основних компоненти МЕДОЛАКТ – маточне молочко і прополіс 
– знизять ризик розвитку інфекційних захворювань, нормалізують 
роботу шлунково-кишкового тракту, підвищать супротив організму до 
дії шкідливих факторів зовнішнього середовища.
Маточне молочко діє як природний біологічний стимулятор, 
підвищує життєвий тонус, має загальнозміцнювальну, онко- та 
радіопротекторну дію, коригує баланс електролітів і катехоламінів 
в тканинах стінок судин, покращує стан центральної і периферичної 
нервової системи.
У поєднанні з цільнозерновим 
гречаним борошном сприятливо 
впливає на обмін жирів і зниження рівня 
холестерину в крові.
Протимікробні та протизапальні 
властивості прополісу, у поєднанні 
з медом і цільнозерновим гречаним 
борошном, сприяютимуть підвищенню 
фізичного потенціалу, допоможуть в 
очищенні та детоксикації організму, 
нормалізують діяльність серцево-
судинної системи й обмін речовин, 
зміцнять імунітет.
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Властивості:
Має антиоксидантну, антимікробну і протизапальну активність.
Забезпечує організм необхідною зарядом енергії, впливає на підвищення 

розумової і фізичної активності.
Позитивно впливає на нормалізацію обміну речовин, роботу шлунково-

кишкового тракту і серцево-судинної системи.
Знижує ризик виникнення інфекційних захворювань сечостатевих шляхів.
Сприяє швидкому відновленню після перенесених захворювань і травм.
Подовжує «чоловічу молодість» і сексуальне здоров’я.

Спосіб застосування:
вживати в першій половині дня по 1 
чайній ложці за 3О хвилин до приймання 
їжі 1-2 рази на день.
Рекомендовано:
Перед вживанням ретельно перемішати.
При гастритах та розладах травлення, порушенні 
роботи підшлункової залози у комплексі з програмою 
підтримки ШКТ (ФІТАПІ-ГАСТ, ФІТАПІ-ЛІВ, ФІТАПІ-ПАН)
При гіпертонічній хворобі, атеросклерозі, ВСД у 
комплексі з АПІ-ВІ, МОЛІВІТ, АПІСПАН.
При гострому та хронічному циститі, статевій 
слабкості , безплідді у комплексі з АПІ-ВІ, АПІКОРН.
При хронічному бронхіті, гострому тонзиліті у 
комплексі з АПІ-ВІ, ФІТАПІВІТ, ЕКСТРАСАН-ФЕТ.
При неврологічних захворюваннях у комплексі з 
АПІСПАН, МОЛІВІТ, ФІТАПІ/ПУНКТОВІТ.
При випадінні волосся наносити МЕДОЛАКТ у 
вигляді масок на волосяний покрив з одночасним 
втиранням у проблемні ділянки ФІТАПІ.

МЕДОЛАКТ – ефективний комплекс меду, прополісу, гречаного 
борошна та маточного молочка, що сприяє нормалізації 
роботи серцево-судинної системи, обміну речовин, має 
онко- і радіопротекторні властивості, є потужним захистом 
від несприятливого впливу навколишнього середовища.

МЕДОЛАКТ забезпечить організм усіма необхідними мікро- та 
макроелементами для нормалізації функціонування на клітинному 
рівні, гарантує регулярне оновлення усіх систем та органів.
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