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ОФІЦІЙНИЙ
ПРЕДСТАВНИК:

«АПІПРОДУКТ» - це перша українська компанія, що

поєднала науково-дослідницький підхід з віковими традиціями
використання продуктів бджільництва та фіто компонентів.
Заснована
компанія
«Апіпродукт» 10 січня 1999
року. Команда вчених на
чолі з доктором біологічних
наук, біохіміком, радіобіологом
Олександром Федоровичем
Протасом та керівником
Центру досліджень Інституту
бджільництва НААН імені
П.І. Прокоповича, кандидатом
біологічних
наук
Надією
Олексіївною Мулявко, починає
свою роботу. Вони ретельно
розробляють
стандарти
якості та склад препаратів на основі продуктів бджільництва,
проводять клінічні випробування та отримують висновки ДСЕС при
Міністерстві охорони здоров’я України.
Шли
роки.
Безліч
позитивних відгуків клієнтів
та надійна репутація компанії
зростала. З березня 2011 року
«Апіпродукт» очолює сімейне
подружжя Андрій та Світлана
Волинець. Вони зберегли всі
стандарти якості, створюють
нові продукти, впроваджують
цікаві проекти (співпраця з
медичними закладами, навчальні
тренінги, курси тощо) та постійно
вдосконалюють свою роботу.
Слово «Апіпродукт» в перекладі з латинської («apis» — «бджола»
та «prōductum» – «зроблене») тобто зроблено бджолою, а отже
самою Природою. Наша компанія дуже відповідально підходить до
вибору сировини. Ми враховуємо як було здійснено процес її збору, чи
дотримані вимоги екологічної безпеки.
Продукти бджільництва – це натуральний, збалансований
природою комплекс вітамінів, макро та мікроелементів, амінокислот і
поживних речовин. Усі продукти бджільництва мають довготривалий
ефект, широкий спектр дії та спрямовані на зміцнення й відновлення
імунітету людини.
Харчування є одним з головних факторів, який визначає
нормальне функціонування та розвиток організму, працездатність та
здоров’я людини. У всьому світі відбуваються негативні зміни в структурі
харчування людей, що є однією з основних причин захворювань. Але
цю проблему вирішують продукти бджільництва – натуральне,
2 створене природою, живе харчування.

МОЛОЧКО МАТОЧНЕ БДЖОЛИНЕ

адсорбоване, 25 саше

Склад: нативне

маточне молочко,
лактоза

■ продукт довголіття, молодості,
краси та здоров’я;
■ джерело 22 амінокислот, а це
більше, ніж в м’ясі, рибі, бобових
(для порівняння: в насінні чіа їх 18);
■ покращує пам’ять, стимулює
розумову та фізичну працездатність;
■ надає організму енергію та
ТИ МОЖЕШ БІЛЬШЕ, покращує самопочуття;
■ нормалізує сон (у поєднанні з
НІЖ ТИ ВВАЖАЄШ
«Вітамінчиком»);
■ знімає відчуття тривоги та стресу, регулює артеріальний тиск.
Молочко маточне бджолине - це така живильна
білкова субстанція, яку бджоли виробляють для забезпечення
харчування маленьких бджілок. Так, королева-матка,
вживаючи маточне молочко, збільшує тривалість свого життя
в 30 разів, порівняно з простою робочою бджолою.
В цій суміші присутні всі амінокислоти, вітаміни (зокрема,
фолієва кислота), мікроелементи: залізо, цинк, фосфор,
кальцій, золото тощо.

БДЖОЛИНИЙ ХЛІБ, 35 г

Склад: бджолиний
хліб (перга)

■ суперфуд на кожен день;
■ збалансоване
висококонцентроване джерело вітамінів
та мінералів (так, вітаміну А більше
в 8 разів, ніж в червоній ікрі,
вітаміну Е в 10 разів більше, ніж
в авокадо, шпинаті та райдужній
форелі, а ліноленової кислоти
більше, ніж в насінні льону);
■ містить ідеальне співвідношення калію, магнію та кальцію,
які
повністю
засвоюються
організмом, тому незамінні при
проблемах з серцем;
ЗВИКНІТЬ БУТИ
■ зміцнює імунітет та кістки у
ЗДОРОВИМ
період росту дитини;
■ покращує зір, знімає втому очей;
■ ефективний при дисбактеріозі, після антибіотикотерапії та при
захворюваннях шлунково-кишкового тракту;
■ при безплідді, патологіях вагітності, токсикозі;
■ відновлює сили, підвищує рівень гемоглобіну в крові.
Команда «Апіпродукт» щиро бажає вам та вашим близьким
здоров’я, довголіття та достатку!

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ: ЩО ВАРТО ЗНАТИ
Цукровий діабет – найпоширеніша хвороба світу, при якій
Що робити?! Клінічно доведено, що продукти бджільницпідшлункова залоза не виробляє достатню кількість інсуліну. тва ефективні у лікуванні та профілактиці цукрового діабету,
Інсулін – це гормон, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові. а також при порушенні обміну речовин.
За даними Міжнародної федерації діабету, на діабет
Компанія «Апіпродукт» розробила програму «СТОП
хворі понад 425 мільйонів людей – приблизно 1 з 11 діабет», яка розрахована на один місяць з перервою на 7
дорослих. А у кожного третього дорослого діагностують днів та повторенням курсу:
переддіабет.
Для цієї хвороби характерний хронічний перебіг та
Ранок
День
Вечір
На один курс
порушення всіх видів обміну речовин. Діабет може призвести
«Зелені манни»
3 табл.
2 табл.
3 упаковки
до ураження багатьох систем організму і збільшити ризик
«Бджолиний хліб»
7 шт.
7 шт.
2 упаковки
передчасної смерті.
«Галерія
адсорбована»

ОСНОВНІ РИЗИКИ
ІНСУЛЬТ

СЛІПОТА

СЕРЦЕВИЙ
НАПАД
НИРКОВА
НЕДОСТАТНІСТЬ
АМПУТАЦІЯ

«Водний
екстракт
прополісу»

2 табл.
5 мл

1 упаковка
5 мл

3 пляшки

Також лікарі рекомендують:
не вживати “швидких” вуглеводів;
кардіо вправи щодня (швидка ходьба, велосипед,
плавання, аеробіка);
контролювати рівень глюкози в крові;
тримати свою вагу в межах фізіологічної норми 		
(окружність талії у жінок не більше 88 см,
а у чоловіків – 102 см);
насолоджуватися життям та знижувати фактори
хронічного стресу, мати хоббі;
вживати такі продукти харчування як морська риба,
часник, зелений чай, горіхи, кориця, лимон, червоні
та фіолетові овочі, ягоди та фрукти.

СИМПТОМИ ДІАБЕТУ
Спрага,
сухість
у роті

Підвищений
рівень глюкози

Шкірний
свербіж

Надмірне
сечовиділення

Несподівана втрата ваги,
попри добрий апетит
(діабет 1-го типу)

Відчуття втоми
та слабкість

Поколювання
чи оніміння
кінцівок

Надлишкова вага
(діабет 2-го типу)

ЖИВИ ЯСКРАВО, ДІЙ!
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ПІДТРИМКА ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я
ПОЛІКОР, 60 табл.

Склад: бджолине обніжжя,

кореневище аїру, супліддя вільхи

■ при печії, підвищеній кислотності,

Склад: спіруліна, еламін, інулін,
бджолине обніжжя

■ сприяє відновленню функцій щитовидної,

ВІТАМІНЧИК, 60 табл.

Склад: бджолине обніжжя,

вітамін С (рослинний екстракт]

Найкращий полівітамінний комплекс для
дитини та родини. Унікальна технологія
розплющення оболонки бджолиного
обніжжя для кращого засвоєння.
■ зміцнює
імунітет,
джерело
вітамінів А, В, С, Е, Н, Р, мінералів,
мікроелементів;
■ при незбалансованому харчуванні
(їжа з фаст-фуд, газовані напої, тощо);
■ вегетаріанцям (білку в бджолиному
обніжжі більше, ніж в м’ясі, молоці, яйцях та бобових);
■ підвищує гемоглобін (форма заліза, що легко засвоюється);
■ гіперактивним дітям та тим, які займаються спортом;
■ нормалізує сон (приймати за годину до сну);
4 ■ зміцнює серце та судини, а також в комплексній терапії при
захворюваннях печінки, зокрема гепатиті.

Склад:

біомаса з личинок трутнів,
маточне молочко, кореневище аїру, лактоза

ЛАРИНОЛ, 50 табл.

Суперфуд «4 стихії» - базовий комплекс
для здорової ендокринної системи.

підшлункової та статевих залоз;
■ регулює вміст цукру в крові
(рекомендований при діабеті);
■ уповільнює процеси старіння;
■ для
нормалізації
мікрофлори
кишечника (в поєднанні з «Бджолиним
хлібом»);
■ при анемії, низькому гемоглобіні;
■ виводить токсини та важкі метали;
■ при надлишковій масі тіла, нормалізує обмін речовин,
пригнічує центр апетиту.

бджолине обніжжя

Збалансований комплекс вітамінів і
мінералів для психоемоційної рівноваги
та щоденної підтримки здоров’я та краси
шкіри, волосся, нігтів.
■ покращує стан шкіри та відновлює
пружність;
■ зменшує випадіння та ламкість,
сприяє росту волосся, зміцнює нігті;
■ сприяє збереженню зору та здоров’я очей;
■ має м’яку заспокійливу дію, знімає
втому та напруження.

важкості
у
шлунку,
розладах
травлення після приймання їжі або під
час вагітності;
■ знімає запалення, біль та спазм
м’язів шлунково-кишкового тракту,
зокрема при виразковій хворобі
шлунку, гастритах, колітах;
■ при подразненні слизової оболонки
шлунку внаслідок вживанням кави,
алкоголю, нікотину, ліків тощо.

ЗЕЛЕНІ МАННИ, 60 табл.

Склад: маточне молочко, лактоза,

ЛАКТОВІТ, 60 табл.

■
■

Жінкам:
■ нормалізує менструальний цикл,
роботу яєчників, зменшує больові прояви;
■ при менопаузі та клімаксі.
Чоловікам:
■ відновлює сексуальну функцію;
■ при проблемах простати.
Для всіх:
■ при чоловічому та жіночому безплідді
(дослідження в інституті урології);
покращує метаболізм та сприяє схудненню;
джерело енергії та сили (зокрема, для спортсменів).

ГАЛЕРІЯ
АДСОРБОВАНА, 50 табл.

Склад: біомаса з личинок воскової
молі та трутнів, маточне молочко,
густа витяжка прополісу, настоянка
глоду та софори, лактоза

Нова формула відновлення імунітету
з використанням природних імуномодуляторів.

■ нормалізує

обмін
речовин,
попереджуючи появу аутоіммуних
захворювань (алергія, гепатит, псоріаз,
артрит, діабет, склероз, ожиріння тощо);
■ протидіє вірусам, зокрема герпесу;
■ зменшує
прояви
сезонних
захворювань та тривалість їх перебігу;
■ зменшує запальні явища та сприяє здоров’ю суглобів та кісток;
■ підвищує опірність до інфекцій дихальної системи, зокрема
при проблемах з бронхами та легенями;
■ відновлює судинну стінку, робить її еластичною, видаляє органічні
відкладення зі стінок капілярів, знижує рівень холестерину;
■ має протизапальну, антиоксидантну та протинабрякову дію;
■ зміцнює нирки та сечостатеву систему (зокрема, при циститі).

ЗДОРОВЕ СЕРЦЕ ТА СУДИНИ
В Україні, за статистикою В003, серед причин смертності
70% є серцево-судинні хвороби. Інфаркти, інсульти, серцева
недостатність, аритмії, тромбофлебіти тощо. Але найчастіше
помирають внаслідок ішемічної хвороби серця.
Уявіть собі, за два роки Україна втрачає, в наслідок цих
хвороб, таку кількість населення, яка проживає у таких
містах, як Львів або Дніпро.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ: ТАК/НІ
Я веду малорухомий
спосіб життя
та/чи маю зайву вагу

Сплю менш, ніж
6 годин на добу та
засинаю пізніше 23:30

У мене
підвищений тиск

Я палю, і навіть
кальян

Вживаю жирну
та солону їжу

Випиваю менш,
ніж 1 літр води

У мене багато
стресу та сильних
емоцій у житті

У мене є
варикозне
розширення вен

Часто холодні
кінцівки або набряки

Підвищений
цукор в крові

Маєте більш, ніж два «ТАК», ви в зоні ризику серцево-судинних захворювань

Другий етап розрахований на 28 днів:
«Молочко
маточне
адсорбоване»
«Зелені манни»
«Водний
екстракт
прополісу»
«Бджолиний хліб»

Ранок

День

1 стік

1 стік

2 упаковки

2 табл.

2 табл.

2 упаковки

5 мл
7 шт.

Вечір

На один курс

5 мл

3 пляшки

7 шт.

2 упаковки

«МОЛОЧКО МАТОЧНЕ АДСОРБОВАНЕ» нормалізує
обмінні процеси, сприяє зниженню спазму судин, рівня
холестерину та цукру в крові, стабілізації артеріального тиску.
«ЗЕЛЕНІ МАННИ» сприяють засвоєнню магнію, який
впливає на активність більш ніж 300 ферментів. Вони
регулюють діяльність серцево-судинної системи та рівень
ліпідів у крові. Знижує рівень холестерину та нормалізує
кров’яний тиск.
«ВОДНИЙ ЕКСТРАКТ ПРОПОЛІСУ» має антиоксидантні
властивості. Активізує обмін речовин, процес розвитку
нормальних, фізіологічних тканин та клітин. Нормалізує
водний баланс в організмі. Посилює фагоцитоз.
«БДЖОЛИНИЙ
ХЛІБ» знижує ризик прояву
тромбофлебіту, покращує мозковий кровообіг. Збільшує
вміст гемоглобіну та еритроцитів в крові, нормалізує
концентрацію холестерину та кров’яний тиск. Покращує
роботу серцевого м’яза, «наповнюючи» його калієм.
Одночасно під дією калію покращується обмін речовин,
починається активне виведення токсинів та шлаків.

Для зниження факторів ризику, відновлення й
підтримання вашого здоров’я, компанія «Апіпродукт»
розробила програму «Здорове серце та судини», яка
складається з двох етапів.

Перший етап розрахований на 28 днів:
Ранок

День

«Бджолич»

5 мл

5 мл

«Вітамінчик»

2 табл.

«Апімод»

1 м.л.

Вечір

На один курс
3 пляшки

2 табл.

2 упаковки

1 м.л.

1 банка

«БДЖОЛИЧ» сприяє покращенню кровообігу судин
та мозку, зниженню збуджуваності та напруги, покращує
мікроциркуляцію, знижує тромбоутворення.
«ВІТАМІНЧИК» є потужним антиоксидантом, зміцнює
судини та капіляри, знижує рівень холестерину, має
антисклеротичні та протизапальні властивості.
«АПІМОД»
нормалізує
обмін
речовин,
сприяє
покращенню самопочуття при вегето-судинній дистонії,
неврозах, атеросклерозі, стабілізує кров’яний тиск.

ДОСЛУХАЙСЯ ДО СВОГО СЕРЦЯ — ВОНО ПІДКАЖЕ, ЯК ЖИТИ
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ЦІЛЮЩИЙ ПРОПОЛІС
Вчені вважають, що прополіс – це смолиста клейка речовина, яку збирають медоносні бджоли з
рослин та обробляють ферментами залоз. Прополіс має антимікробну, бактерицидну, протизапальну,
знеболюючу дію та знищує більше 100 видів патогенних бактерій, грибків і вірусів, не викликаючи їх
стійкості до себе.

ПРОПОЛІСНА ОЛІЯ, 100 мл

Склад: очищений прополіс

оливково-соняшникова олія

■ стимулює та відновлює тканини та

слизові оболонки;
■ знімає запалення шлунку та кишечнику;
■ сприяє загоєнню ран, виразок, ерозій,
тріщин прямої кишки;
■ має м’яку послаблюючу дію (профілактика
запорів та геморою);
■ прискорює процеси лікування ерозійних
уражень шийки матки.

ЕКСТРАКТ ПРОПОЛІСУ
ВОДНИЙ, 100 мл

Склад: очищений нативний
прополіс, підготовлена вода

■ сприяє очищенню клітинних мембран,
регулює pH в організмі, активує обмін
речовин, ріст та розвиток здорових клітин;
■ усуває проблеми зі шкірою (висипи, вугрі,
акне, фурункули);
■ відновлює еластичність, міцність та
гнучкість сполучної тканини;
■ ефективний під час застуди, грипу, ангіни
та різних легеневих захворювань.

ГУСТА ВИТЯЖКА
ПРОПОЛІСУ, 14 мл

Склад: настоянка прополісу,
нативний прополіс

■ знімає больові синдроми в області

шлунково-кишкового
тракту,
зокрема
кішкові кольки;
■ відновлює організм під час будь-яких
запальних процесах;
■ чудовий протигрибковий засіб;
■ протидіє вірусам, зокрема гепатиту 1
та 2 типу;
■ онкопротектор.

ПРОЛІХІТ, 15 мл
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■
■
■
■

ЕКСТРАКТ ПРОПОЛІСУ
ВОДНИЙ З ШАВЛІЄЮ, 30 мл

Склад: підготовлена вода,

нативний прополіс,настойка
шавлії листя

■ має знеболюючі, протизапальні, протимікробні та бактерицидні властивості;
■ знімає запальні процеси слизової
оболонки
порожнини
рота,
ясен
(стоматити, гінгівіти, пародонтоз), глотки,
мигдаликів (фарингіт, тонзиліт), верхніх
дихальних шляхів.
■ для догляду за ротовою порожниною
(після кожного прийому їжі, відвідування
стоматолога).

ПРОПОЛІС
АДСОРБОВАНИЙ, 60 табл.

Склад: підготовлений
прополіс, лактоза

■ зміцнює імунітет;
■ має дію натурального антибіотика без

подальшого дисбактеріозу;
■ володіє знеболюючим ефектом (при
головному та зубному болю тощо);
■ має антитоксичний ефект, зокрема під
час алкогольної інтоксикації;
■ покращує роботу печінки та жовчного
міхура.

ЕКСТРАКТ ПРОПОЛІСУ
ВОДНИЙ, 15 мл

Склад: очищений прополіс,
підготовлена вода

■ знімає запалення та біль при отиті;
■ ефективний при кон’юнктивіті, травмах

очей, проблемах із зором;
■ усуває проблеми з кровотечами з носа та
ясен;
■ зменшує та полегшує нежить.

Склад: прополісна олія, обліпихова
олія, екстракт бджолиного підмору

стимулює та зміцнює слизові оболонки носа при її пересиханні або появі сухих кірок;
попереджає апное та храп уві сні внаслідок патологічних змін м’яких тканин носоглотки (поліпи тощо);
захищає печінку та допомагає виведенню продуктів розпаду;
сприяє відновленню організму та прискоренню одужання після хвороби.

БАЛЬЗАМИ
Порошок тіла бджоли (підмор) містить гепарин, який
сповільнює запальні процеси; лізоцим, який має бактерицидні
властивості; глюкозамін, який є будівельним матеріалом для
сполучної тканини організму.
Екстракт біомаси личинок воскової молі має особливий
обмін речовин та білково-ліпідний комплекс, який забезпечує
відновлення пошкоджених оболонок клітин, попереджає
виникнення аутоімунних захворювань тощо.

ГАЛЕРИН, 95 г

Склад: екстракт біомаси воскової молі,
настоянка календули, маточне молочко,
бджолине обніжжя, очищена вода

■ має виражену захисну, протизапальну та
бактерицидну дію;
■ клінічні випробуванні на базі КМЛ №2 з
дітьми з бронхіальною астмою та бронхітом
довели, що зникають симптоми інтоксикації та
задишка, носове дихання стає вільним, кашель
припиняється, температура нормалізується;
■ допомагає зменшити мокротиння та
очистити легені під час або після паління;
■ при комплексному лікуванні туберкульозу;
■ прискорює відновлення тканин, сприяє засвоєнню кальцію;
■ зменшує прояви алергічних реакцій.

БДЖОЛИЧ, 95 г

Склад: підмор, екстракт біомаси

воскової молі, настоянка глоду, трутневе
та маточне молочко, обніжжя бджолине

■ покращує серцево-судинну діяльність;
■ стабілізує артеріальний тиск;
■ чинить антиоксидантну дію та пригнічує
запальні процеси;
■ сприяє зниженню тромбоутворення;
■ сприяє відновленню функцій печінки,
нирок та жовчного міхура;
■ геропротектор, має омолоджуючу дію на
організм.

БДЖОЛИНИЙ
БАЛЬЗАМ, 95 г

ПРОСТАТИТ НЕ ВИРОК
Простатит (запалення передміхурової
залози) – це найбільш поширена хвороба
чоловічої статевої системи 21 століття.
ЯКЩО:
1) ви маєте порушення при сечовипусканні;
2) вас турбують сексуальні розлади;
3) ви відчуваєте дискомфорт внизу живота, попереку або яєчках;
4) ви палите;
5) у вас сидяча робота та багато стресу.
ТО ВИ В ЗОНІ РИЗИКУ!

Факт – кожний шостий чоловік захворіє
на рак простати протягом життя.
Що робити?! Клінічно доведено, що продукти бджільництва
ефективні у лікуванні та профілактиці проблем статевої системи.
Компанія «Апіпродукт» розробила програму для
чоловіків, яка розрахована на 28 днів:
«Бджолиний
бальзам»
«Ларинол»
«Прополіс
адсорбований»
«Вітамінчик»
«Бджолиний
хліб»

Ранок

День

5 мл

5 мл

2 табл.

2 табл.

3 упаковки
2 упаковки
2 табл.

2 табл.

На повний
курс

Вечір

2 табл.

1 упаковка
2 упаковки

7 шт.

2 упаковки

Також урологи рекомендують додати у своє життя:
фізичні навантаження;
регулярне статеве життя;
позитивні емоції;
такі продукти харчування, як петрушка, гірчиця, хрін, часник,
морська риба, морепродукти, насіння гарбуза.

Склад: підмор, екстракт ехінацеї,

трутневе молочко, бджолине обніжжя,
маточне молочко, густа витяжка прополісу

■ зміцнює пошкоджені стінки судин,
стабілізує тиск;
■ зміцнює нирки та сечовий міхур;
■ покращує доставку поживних речовин та
кисню до м’язів та хрящової тканини суглобів;
■ знімає запалення;
■ попереджує розвиток простатиту та
аденоми;
■ профілактика лямбліозу та іншіх паразитів.

КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ,
ЛИНЕ ЙОГО СЛАВА З ДАЛЕЧІ ВІКІВ!
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МЕДОВІ КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ ПОВНОЦІННОГО ЖИТТЯ, ЗДОРОВ’Я ТА ДОВГОЛІТТЯ
Медові композиції - це натуральний мед, який збагачений витяжками активних речовин з лікарських рослин, квіткового
пилку, прополісу, маточного молочка. Основні якості меду: бактерицидні і антибактеріальні властивості; наявність ферментів, а
також консервуючі, знезаражувальні і протиплісневі характеристики. А ще мед відмінний «провідник» діючих речовин. Він здатний
посилювати цілющі властивості усіх компонентів: відновлюється нормальна мікрофлора шлунково-кишкового тракту, посилюється
здатність до вироблення в організмі власного інтерферону, завдяки якому клітини стають стійкими по відношенню до вірусів,
підвищується імунний захист організму.

ПРОПОЛІСНИЙ МЕД, 245 г

Склад: мед, густа витяжка
прополісу

■ має противірусну, протигрибкову
та ранозагоювальну дію;
■ покращує роботу нирок та
сечового міхура;
■ для інгаляцій під час запалення
носоглотки та дихальних шляхів.

МЕЛІСАН, 245 г

Склад: мед, бджолине обніжжя,
екстракт ехінацеї

■ знімає запальні процеси, зокрема,
які зумовлені вірусами герпесу;
■ сприяє загоєнню ран та виразок;
■ ефективний, при проблемах з
суглобами та хрящами (артрити,
артрози);
■ виводить радіонукліди з організму
(клінічно доведено).

АПІСВІТ, 245 г

Склад: мед, бджолине обніжжя,

маточне молочко, густа витяжка прополісу

■ забезпечує нормалізацію функцій
органів травлення;
■ знімає запальні процеси в
організмі;
■ нейтралізує побічну дію ліків,
знижуючи їх негативний вплив на
печінку людини;
■ при
гострих
інфекційних
захворюваннях.

АПІМОД, 245 г

Склад: мед, маточне молочко,

бджолине обніжжя, екстракт ехінацеї

■ знімає запальні процеси;
■ усуває головний біль;
■ сприяє оновленню організму та
подовженню молодості;
■ застосовується для пом`якшення
неврозу та вегетосудинної дистонії.
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Склад: мед, бджолине обніжжя,

ПОЛІСАН, 245 г

густа витяжка прополісу

■ природний антибіотик з вітамінним комплексом;
■ покращує
метаболізм
клітин
печінки та роботу жовчного міхура;
■ знімає запалення в ротовій
порожнині;
■ сприяє захисту органів дихання.

ЗЕЛЕНИЙ МЕД, 245 г

Склад: крем-мед, мікроводорість
спіруліна платенсис

■ очищує організм від шлаків,
токсинів;
■ підвищує гемоглобін;
■ підтримує здоров’я усіх систем
організму;
■ джерело фікоціаніну, який зупиняє
ріст ракових клітин;
■ джерело вітамінів та мінералів.

КОРОЛІВСЬКЕ ЖЕЛЕ, 245 г

Склад: крем-мед, нативне
маточне молочко

■ ефективний під час збуджуваності,
депресії, перевантаження;
■ покращує пам’ять, увагу, зір;
■ посилює тканинне дихання, тим
самим відновлюючи функції клітин в
організмі;
■ підтримує здоров`я дитячого
організму.

ПИЛОК КВІТКОВИЙ, 120 г

Склад: квітковий пилок
(бджолине обніжжя)

■ збагачує організм вітамінами та

мікроелементами;
■ стимулює фізичну та розумову
активність;
■ покращує роботу органів та
систем в організмі;
■ підвищує гемоглобін.

ІМУНІТЕТ ПРОТИ ВІРУСУ
Спалах і поширення коронавірусної інфекції COVID-19 привернули увагу до збудника хвороби –
вірусу. Існує теорія, що віруси — це перші мешканці нашої планети. Вони живі, мають ДНК або РНК,
здатні до мутації, розмноження та виживання в складних умовах. Найпопулярніші віруси – це грип,
застуда, кір, свинка, краснуха, поліомієліт.
Як і для чого віруси потрапляють в організм? Для розмноження. Бо самовідтворення — це сенс їхнього
життя. Лише в організмі віруси можуть продовжувати свій рід, адже для цього їм потрібна клітина. Тому
кожен з нас повинен зробити все, щоб захистити себе та свою родину від вірусів та масових хвороб.

Як же врятуватися від вірусів?
КРОК 1: ПІДВИЩЕННЯ ІМУНІТЕТУ

Сильний імунітет не можна купити! Його потрібно
ПОСТІЙНО підтримувати.
Є безліч досліджень щодо ефективності підвищення
імунітету за допомогою продуктів бджільництва. Так,
наприклад, до складу прополісу входять поліфеноли
та
флавоноїди, які мають виражені антибактеріальні,
противірусні, протипухлинні, антиоксидантні, імуномодулюючі,
гепатопротекторні властивості.
Компанія «Апіпродукт» пропонує тільки якісні, перевірені
часом та клінічними дослідженнями, а також позитивними
відгуками клієнтів, продукти.
Тому для підтримки імунітету кожному важливо приймати
рекомендований курс, розрахований на 21 день, кожного сезону:
Дітям з 3-х років до 6 років:
весною та восени - 1/3 ч.л. «Королівське желе» та 2-3
штуки «Бджолиного хлібу», розсмоктуючи вранці до садочка
та ввечері після садочка. Водою не запивати.
Зимою та влітку - 1/3 ч.л. «Зеленого меду» та 1 табл.
«Вітамінчику», розсмоктуючи вранці та ввечері за 4 години до сну.

Дітям з 7 до 12 років:

весною та восени - 1/2 ч.л. «Апісвіту» та 1 табл. «Зелені

манни», 4-5 штук «Бджолиного хлібу» два рази на день.
Зимою та влітку - 1/2 ч.л. «Зеленого меду» та 2 табл.
«Вітамінчику», розсмоктуючи вранці та ввечері за 4 години до сну.
Дітям з 12 років та дорослим:
весною та восени – по 1 ч.л. «Апісвіту» та 2-3 табл. «Зелених
манн», 6-7 штук «Бджолиного хлібу» два рази на день.
Зимою та влітку – по 1 ч.л. «Зелений мед» та 2-4 табл.
«Вітамінчику», 1 саше «Адсорбованого маточного молочка»,
розсмоктуючи вранці та ввечері за 4 години до сну.

КРОК 2: ДОТРИМАННЯ ГІГІЄНИ

■ регулярно мити руки ПРАВИЛЬНИМ милом від

компанії «Апіпродукт»;
■ частіше провітрювати житлове приміщення;
■ зволожувати слизові оболонки верхніх дихальних
шляхів «Водним екстрактом прополісу» або «Проліхітом»;
■ вчасно лягати спати (не пізніше 23.00 для дорослої
дюдини).
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ФІТОСИРОПИ З МЕДОМ – СМАЧНО ТА КОРИСНО
Фітосиропи з медом – це поєднання сиропу з екстрактів лікарських рослин та меду, яке надає змогу організму повністю
засвоювати всі активні речовини цілющих трав та ягід. Вся рослинна сировина вирощується в екологічно чистому регіоні Карпат.

ГІНГКО-БІЛОБА

ШИПШИНОВИЙ

для судин

для підвищення імунітету

ХВОЙНИЙ

КУЛЬБАБОВИЙ

від кашлю

для печінки

ЧОРНИЧНИЙ

БРУСНИЧНИЙ

для зору

для серця

БЕРЕЗОВИЙ

ГЛОДОВИЙ

для мозку

для суглобiв

МЕДОВЕ МИЛО
Краса та здоров’я тісно пов’язані між собою, а тому важливо обирати безпечні та корисні засоби гігієни. Медове мило від
компанії «Апіпродукт» не містить sls, парафін, синтетичні продукти та тваринні жири. В основі виготовлення мила лежать старі
аптекарські рецепти. У кожному шматочку ви знайдете натуральні рослинні та ефірні олії, бджолиний мед та віск.

МИЛО «ВІТАМІННИЙ ЗАРЯД»

МИЛО «ЗАПАШНІ ТРАВИ»

МИЛО «КОРОЛІВСЬКЕ»

МИЛО «ЖІНОЧА ТАЄМНИЦЯ»

МИЛО «АКТИВНИЙ ЗАХИСТ»

МИЛО ДЛЯ СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ

з квітковим пилком нормалізує роботу сальних залоз та перешкоджає утворенню вугрів.

на відварі кропиви для проблемної шкіри: знімає
запалення й допомагає усунути вугровий висип.

містить бджолине маточне молочко, яке
здатне сповільнювати процеси старіння
шкіри та покращувати стан при дерматитах.
Швидко зволожує суху та обвітрену шкіру.

з відваром квітів календули та ромашки для всіх
типів шкіри. Має заспокійливий та гармонізуючий
ефект завдяки композиції ефірних олій «для зниження гормонального дисбалансу жінок».

з додаванням прополісу для протимікробної дії та підмору бджолиного для
кращого очищення.

з оліями евкаліпту, розмарину для комфортного гоління та вмивання. Має регенеруючу та
пом’якшувальну дію.

КОСМЕЦЕВТИКА
Це лікувально-профілактичні засоби, що працюють не тільки в епідермісі, але й на клітинному рівні, надаючи терапевтичний
ефект. Для їх виробництва використовують натуральні біоактивні компоненти. За відгуками, така космецевтика в середньому за
60 днів дозволяє досягти максимального ефекту.

АПІБАЛЬЗАМ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ
ТА ЗАСПОКІЙЛИВИЙ з ялицею, 30 мл
Склад: олія ялиці, екстракт пагонів
ялиці, дьоготь ялиці, віск

■ при зубному болю;
■ при запаленнях ротової порожнини;
■ при подразненнях шкіри (після
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гоління, морозу, укусах комах);
■ при кашлі та нежиті.

АПІБАЛЬЗАМ РЕГЕНЕРУЮЧИЙ
ТА ПРОТИНАБРЯКОВИЙ з буркуном, 30 мл

Склад: буркун лікарський, віск,

рицинова, календула, лавандова та
перцевої м’яти олії, екстракт стевії

■ при варикозі (усуває запалення
судин, набряки та біль, розріджує
кров, зніміє втому ніг);
■ при головному болю;
■ при маститі, тріщинах на сосках.

АПІБАЛЬЗАМ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ
ТА ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ з перцем чілі, 30 мл

АПІБАЛЬЗАМ ЗІГРІВАЮЧИЙ
ТА ВІДНОВЛЮЮЧИЙ з бджолиною отрутою, 30 мл

Склад: кембрійська глина, прополіс, віск, олії ефірні, бруньки

Склад: екстракти тіла бджоли, прополісу, ялиці та інших трав; віск,

берези, стевія, протоалкалоїд капсаїцин

■ при болю у м’язах, суглобах,
попереку, хребті;
■ при гематомах, набряках та
розтягненнях;
■ при пролежнях та обмороженнях для відновлення кровообігу.

АПІ-КРЕМ КОМПЛЕКС
з маточним молочком, 20 мл

Склад: екстракти чаги, тіла бджоли медоносної, чаю зеленого,
календули, стевії медової, трави чебрецю, бруньок березових;
віск; олії: прополісна, реп`яхова, рицинова, дамаської троянди,
лавандова, м`ятна; бджолине маточне молочко

■ уповільнює старіння шкіри, повертає
здоровий колір обличчя;
■ зменшує зморшки та усуває
пігментацію й веснянки;
■ відновлює водний баланс клітин;
■ тонізує та живить структуру шкіри;
■ при куперозі (судинна сітка) та
почервонінню обличчя;
■ для усунення усіх типів вугрів, акне,
папілом, демодекозу.

СПРЕЙ ПРОПОЛІСНИЙ З ЕФІРНОЮ ОЛІЄЮ ЛАВАНДИ
для щоденного догляду за обличчям, 100 мл
Склад: підготовлена вода, нативний прополіс, ефірна олія лаванди
вузьколистої

■ знімає втому, очищує, освіжає та

підтримує природний водний баланс
шкіри;
■ має заспокійливі, протизапальні,
регенеративні та бактерицидні
властивості;
■ запобігає пересушуванню шкіри в
кондиціонованих приміщеннях, літаках
та під час спеки;
■ відлякує комах;
■ при вугровому висипу та інших
запальних явищах.

капсаїцину масляний розчин, олії ефірні; бджолина отрута

■ при хронічних деструктивно
-запальних процесах та болю в
тканинах опорно-рухового апарату;
■ активно зменшує жирові
відкладення та целюліт;
■ запобігає утворенню тромбів.

АПІБАЛЬЗАМ ОМОЛОДЖУЮЧИЙ
ТА КОРЕКЦІЙНИЙ з чагою, 30 мл
Склад: екстракти чаги, зеленого чаю, календули, стевії медової,
бруньок березових, трави чаберу; віск, олії ефірні

■ при вікових змінах шкіри;
■ для усунення пігментних плям,

папілом, бородавок;
■ при герпес-вірусних ураженнях
шкіри, опіку, псоріазі, усіх типів
вугрів.

Коли треба починати догляд за шкірою?!

Чим раніше ми починаємо стежити за шкірою, тим
довше вона буде здорова та сяюча. Але відновлювати
треба зсередини. Наша програма «Здорова та сяюча
шкіра» розрахована на місяць та включає такі препарати:
«ЛАКТОВІТ» по 1-2 таблетці тричі на день,
«ЗЕЛЕНІ МАННИ» по 2 таблетці вранці та в обід,
«БДЖОЛИНИЙ ХЛІБ» по 5 шт. за 3 години до сну.
Пропивати цей курс двічі на рік.
А також дотримуватися наступних рекомендацій:
зниження стресу та перевтоми;
вранці та ввечері
зрошувати шкіру «Спреєм
прополісним з лавандою»,
а після цього нанести
«Апі-крем комплекс з
маточним молочком»;
харчування повинно
включати наступні продукти: ягоди блакитного
кольору, овочі, морська
риба, горіхи, шпинат,
варене яйце, нежирне
м’ясо.
ЯК ПРАВИЛЬНО НАНОСИТИ НА ОБЛИЧЧЯ АПІ-КРЕМ З НАТИВНИМ
МАТОЧНИМ МОЛОЧКОМ ВІД КОМПАНІЇ «АПІПРОДУКТ»
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КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ ЗДОРОВ`Я

