
ПОЛЕВІТОН – природний імуномодулятор та онкопротектор, 
який швидко активізує захисні функції організму при значному 
розумовому та фізичному перенавантаженні, покращить  склад 
крові, попередить склеротичні зміни судин та сприятиме 
стабілізації рівня артеріального тиску.

Медова композиція ПОЛЕВІТОН як самостійний чи додатковий продукт 
природного харчування з супер апікомпонентом в основі – маточним молочком 
– допоможе перемогти стрес та депресію, підтримає серце, нормалізує 
гормональний фон, налагодить сон, покращить розумову діяльність та пам’ять.
Маточне молочко діє як природний біологічний стимулятор, підвищує 
життєвий тонус, чинить загальнозміцнювальну, онкопротекторну та 
радіопротекторну дії. Ефективно впливає на здатність до відновлення 
оптимального гормонального балансу.
Пептиди маточного молочка, завдяки своїм антигіпертензивним
властивостями, працюватимуть на  врегулювання артеріального

Склад:
мед натуральний, бджолине обніжжя з квіткового пилку, прополіс 
нативний, маточне молочко, цільнозернове гречане борошно.

тиску та зниження рівня холестерину. 
А безліч поживних речовин підвищать рівень 
гемоглобіну, еритроцитів та нормалізують 
обмін речовин в клітинах кори головного 
мозку, й триматимуть судини в тонусі.
Прополіс, мед, бджолине обніжжя 
та цільнозернове гречане борошно — 
потужний універсальний комплекс, 
що позитивно впливає на нормалізацію 
складу крові та тиску, сприяє зміцненню 
судин, знімає втому, поліпшує апетит, 
насичує організм біологічно активними 
речовинами для ефективного протікання 
реакцій та обмінних процесів, що 
продовжать активне довголіття.

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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ПОЛЕВІТОН забезпечить організм усіма необхідними 
мікронутрієнтами, відновить порушений імунний 
статус та мікробіоциноз кишківника, нормалізує 
функціонування цілих систем та окремих органів й 
запустить процеси оновлення на клітинному рівні

ПОЛЕВІТОН захистить від негативних факторів, активує захисні функції при 
розумовому та фізичному перенавантаженні, емоційному стресі, відновить 
оптимальний гормональний баланс та забезпечить необхідною енергією, 
подовжуючи активне довголіття.

Сприяє відновленню оптимального 
гормонального балансу та підсилює статевий 
потяг, підвищує фертильність.

Ефективний засіб для зняття втоми, 
поліпшення пам’яті, слуху, гостроти зору, сну, 
апетиту та працездатності.

Властивості:
Чинить імуномодулюючу дію, здійснює антиоксидантний захист, 

характеризується антибактеріальними та противірусними властивостями.
Є природним онкопротектором.
Сприяє покращенню функціонального стану центральної та 

периферичної нервових систем.
Ефективний для стабілізації рівня артеріального тиску.
Уповільнює процеси старіння мозку, покращує пам’ять і концентрацію 

уваги, чинить антидепресантну й антистресову дії.

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, виразці шлунку, 
гепатитах та церозі у комплексі з програмою підтримки 
ШКТ (ФІТАПІ-ГАСТ, ФІТАПІ-ЛІВ, ФІТАПІ-ПАН).
При геморої у комплексі з АПІ-ВІ, ІНТІМОЛ, 
ВЕНАРЕТ, ЕКСТРАСАН.
При дисфункції ендокринних органів, клімаксі, аденомі 
простати, імпотенції у комплексі з АПІ-ВІ, ЧАГА-БІ-ФІТ.
При псоріазі, нейродерміті, випадінні волосся 
тривало у комплексній терапії фітапіпродуктами.
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