
ПОЛЕМОЛ – природний оптимально збалансований 
білково-вуглеводний, вітамінно-мінеральний комплекс, 
що збереже здоров’я серця, подовжить молодість та 
зебезпечить активне довголіття. 

ПОЛЕМОЛ  – сприяє покращенню обміну речовин, зниженню ризику 
проблем із серцем. Незамінний при підвищених фізичних, емоційних і 
розумових навантаженнях.
Мед і бджолине обніжжя з квіткового пилку позитивно впливають 
на травлення, покращують апетит, усувають застій жовчі, допомагають 
захистити печінку від впливу несприятливих факторів. Вміст великої 
кількості мікроелементів і вітамінів у бджолиному обніжжі з квіткового 
пилку та екстракті воскової молі сприяє стимуляції кровотворення, 
дозволяє в стислі терміни підвищити рівень гемоглобіну та еритроцитів, 

Склад:
мед натуральний, бджолине обніжжя з квіткового пилку, екстракт воскової 
молі.

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.

поліпшуючи мікроциркуляцію крові й 
еластичність судин.
Екстракт воскової молі підвищить 
супротив серцевого м’яза до негативних 
зовнішніх впливів, активує розсмоктувальні 
процеси серцевих тканин, відновлюючи 
провідність на ушкоджених ділянках, та 
нормалізує обмін речовин в міокарді.
Забезпечить стабільну роботу серцевого 
м’язу та посилить кардіозахист. Крім того, 
екстракт воскової молі ефективно впливає 
на поліпшення роботи центральної 
нервової системи та нормалізацію сну.
ПОЛЕМОЛ очистить судини, нормалізує 
рівень холестерину, відновить кровотік, 
знизить ризик розвитку ішемічної хвороби 
серця й ризик інфаркту міокарда та 
нормалізує гормональний фон.

медова композиція
ПОЛЕМОЛ



ПОЛЕМОЛ – це потужний імуно- та енергостимулятор та 
природний поживний продукт з цілющого меду і цінного 
бджолиного обніжжя з квіткового пилку, посилений 
екстрактом воскової молі.

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.

медова композиція
ПОЛЕМОЛ

ПОЛЕМОЛ зміцнює серце та судини, активізує базовий метаболізм, покращує 
травлення, зберігає активність, молодість та здатність жити у максимальному 
темпі й посилює імунітет завдяки високому вмісту мікронутрієнтів.

Властивості:
Має загальнозміцнюючу та тонізуючу дії.
Знижує ризик розвитку ішемічної хвороби серця та ризик інфаркту 

міокарда.
Очищує судини, відновлює кровотік, знижує рівень холестерину.
Ефективний при захворюваннях бронхо-легеневої системи.
Сприяє покращенню репродуктивної функції та нормалізації 

гормонального фону і, як результат, подовжує «чоловічу молодість».

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 серцево-судинних захворюваннях, гіпертонічній 
хворобі, атеросклерозі у комплексі з АПІ-ВІ, 
АПІКОРН, АПІСПАН, МОЛІВІТ та масажем ділянки 
грудної клітини в проекції серця й між лопатками 
ФІТАПІ/ПУНКТОВІТ.
При дисфункції ендокринних органів, гіпотиреозі 
та ендемчному зобі у комплексі з АПІ-ВІ, 
АЛГА-БІ-ФІТ, ЧАГА-БІ-ФІТ та масажем ділянки 
щитоподібної залози , комірцевої й поперекової 
зони ФІТАПІ/ПУНКТОВІТ.
При захворюваннях системи дихання та 
серцево-судинної системи у комплексній терапії 
фітапіпродуктами.
При травмах, переломах тривало (3–6 місяців) у 
комплексі з ФІТАПІ, АПІКОРН, АЛГА-БІ-ФІТ.


