
ФІТАПІКЛІН – це 1ОО % натуральний антипаразитарний 
комплекс для профілактики та боротьби з гельмінтами, 
вірусами і грибками, що одночасно регенерує органи і 
системи, уражені сторонніми мікроорганізмами, стимулює 
механізми детоксикації й відновлює мікрофлору кишківника.

Фітапіформула захищає кишківник та жовчовивідну систему від паразитарних 
інвазій, м’яко та делікатно очищує організм від гельмінтів, нормалізує 
травлення, усуває дефіцит вітамінів і мінералів та зміцнює імунітет.
ФІТАПІКЛІН має м’яку дію, нетоксичний, виключає алергічну реакцію 
та здатний відновлювати органи й системи, що уражені сторонніми 
мікроорганізмами.
Акацієвий мед характеризується вираженими протимікробними й 
антисептичними властивостями, позитивно впливає на шлунково-кишковий 
тракт, має болезаспокійливу дію при гастритах і виразковій хворобі.

Склад:
мед натуральний, насіння гарбузове, олія лляна, екстракти березових 
бруньок, прополису, трава полину, квіти пижма, плоди гвоздики, трава 
деревію, кореневище кульбаби, трава чебрецю.

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.

Насіння гарбуза – це білково-вітамінно-
мінеральний комплекс у засвоюваній 
організмом природній формі. 
Амінокислота кукурбітин паралізує 
мускулатуру гельмінтів.
Гіркоти полину стимулюють роботу 
травного тракту, позитивно впливають на 
секрецію шлункового соку, вироблення 
ферментів підшлунковою залозою, 
стимулюють виділення жовчі. Гарбузове 
насіння, лляна олія в поєднанні 
з лікарськими рослинами вдало 
комбінують амінокислоти, вітаміни, 
макро- і мікроелементи, цінні харчові 
рослинні волокна.
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Антипаразитарна медова композиція ФІТАПІКЛІН – це 1ОО % 
натуральний засіб для ефективної боротьби з гельмінтами, 
грибками, вірусами і найпростішими. Збалансована формула 
містить 11 біологічно активних фіто- та апікомпонентів, 
що очищують організм, посилюють природні процеси 
детоксикації та профілактують розвиток паразитарних захворювань. 

ФІТАПІКЛІН забезпечить протизапальний, дезінфікуючий, глистогінний та 
кровоочисний ефекти. А також покращить травні процеси, позитивно вплине 
на секрецію шлункового соку, допоможе підшлунковій залозі у продукуванні 
життєвонеобхідних ферментів, позбавить від наслідків переїдання та отруєння.

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.

Властивості:
Відновлює порушений баланс кишківника, сприяє загоєнню уражень 

слизової оболонки.
Покращує процесы травлення та детоксикації.
Чинить протизапальну, глистогінну, дезінфікуючу й кровоочисну дії.
Стимулює роботу травного тракту, позитивно впливає на секрецію 

шлункового соку, вираблення ферментів підшлунковою залозою.
Ефективно бореться з паразитичними організмами: гельмінтами, 

грибками, вірусами та найпростішими.
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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 профілактиці паразитарних інвазій застосовувати 
як самостійний засіб.
При розладах функціонування травної ситеми 
та закрепах застосовувати як додатковий 
стабілізуючий засіб у комплексному прийомі з 
функціональною програмою ДОВГОЛІТТЯ.
При доброякісних процесах (фіброміома) у 
комплексі з ФІТАПІ-ЛІВ після проходження 
основного курсу застосування фітапіпродукції з 
дотриманням питного режиму.
При псоріатичних висипках та дерматологічних 
проблемах у комплексній фітапітерапії з АПІ-ВІ та 
ФІТАПІ-ГАСТ, ФІТАПІ-ЛІВ, ФІТАПІ-ПАН/ДОВГОЛІТТЯ.


