
МЕДУНІЯ  підтримає стабільне функціонування усіх органів 
і систем, в першу чергу роботу бронхів, легенів та серця 
завдяки унікальним властивостям екстракту воскової молі.

МЕДУНІЯ містить безліч цінних макро- та мікроелементів, що захистять 
організм при інфекційних процесах і запаленнях сечовивідних шляхів, 
профілактують розвиток серцево-судинних захворювань та анемій.

Склад:
мед натуральний, бджолине обніжжя з квіткового пилку, цільнозернове 
гречане борошно, бджолиний підмор, прополіс нативний, екстракт 
воскової молі.

Екстракт воскової молі — потужний природний імуностимулятор, 
що підвищує захисні сили організму, покращує мікрокровотік, є добрим 
енергостимулятором, особливо у поєднанні з іншими бджолородуктами.
Цільнозернове гречане борошно ефективно впливає на зниження рівня 
холестерину. Прополіс має антимікробні та протизапальні властивості.
У поєднанні з медом ці продукти сприяють підвищенню фізичного потенціалу
допомагають очищенню організму, нормалізують діяльність серцево- 
судинної системи та обмін речовин, 
зміцнюють імунітет.
Бджолиний підмор має широкий 
спектр властивостей, що обумовлений 
наявністю у його складі біологічно 
активних комплексів. Має здатність до 
покращення секреторної та моторної 
функцій шлунково-кишкового тракту, 
ендокринної системи, легень, печінки.
Багатий вміст вітамінів і мікроелементів 
у бджолиному обніжжі сприяє 
стимуляції кровотворення, дозволяє 
в стислі терміни підвищити рівень 
гемоглобіну та еритроцитів, поліпшуючи 
мікроциркуляцію й еластичність судин.

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.
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МЕДУНІЯ відновить склад крові, попередить розвиток 
анемії, профілактує атеросклероз, тромбоз, посилить 
антиоксидантний захист серцево-судинної системи та 
поверне здатність активного життя у максимальному темпі.

Природний альянс медової композиції МЕДУНІЯ і комплексу підтримки 
шлунково-кишкового тракту ФІТАПІ-ГАСТ, ФІТАПІ-ЛІВ, ФІТАПІ-ПАН 
допоможе нормалізувати процеси травлення при гастриті, виразці шлунку та 
дванадцятипалої кишки, дискінезії жовчовивідних шляхів.
Натуральний бджолиний адаптоген - екстракт воскової молі в основі 
МЕДУНІЯ у комплексі з ВЕНАРЕТ/ЕКСТРАСАН, АПІ-ВІ, АПІКОРН допоможе 
при варикозному розширенні вен, у комплексі з АПІСПАН при серцево-
судинних захворюваннях, у комплексі з АПІКОРН і КОНТРАСОЛТ у боротьбі 
з захворюваннями сечовидільної системи, а також у гінекологіїї та андрології.
При алергії застосовувати комплексно з АПІ-ВІ, програмою підтримки ШКТ та 
ЕКСТРАСАН, але обов’язково після проходження курсу ФІТАПІКЛІН.

Впливає на нормалізацію складу крові 
та тиску, зниження рівня холестерину, 
зміцнення судин.

Перешкоджає розвитку серцево-
судинних захворювань.

Сприяє швидкому відновленню після 
розумових та фізичних перевантажень, 
захворювань, травм, поліпшує апетит.

Ефективно діє при інфекційних процесах 
різної етіології та захворюваннях 
бронхолегеневої системи.

Властивості:
Чинить імуномодулюючу дію, є антиоксидантним захистом, виявляючи 

антибактеріальні та противірусні властивості.

Спосіб застосування:
вживати в першій половині дня по 1 
чайній ложці за 3О хвилин до приймання 
їжі 1-2 рази на день.
Перед вживанням ретельно перемішати.
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