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ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК:

«АПІПРОДУКТ» - це
перша українська компанія
сімейного типу, яка протягом
22
років
виготовляє
натуральні біологічні добавки
та космецевтику на основі
продуктів бджільництва та
фітокомпозицій для здоров’я,
молодості та краси.
Вся продукція має високу
якість, що підтверджується
сертифікатами та висновками
ДСЕС при Міністерстві охорони здоров’я України.
Очолює компанію сімейне подружжя Андрій та Світлана
Волинець. Надійність та професіоналізм, кохання та здоров’я, успіх
та взаємоповага – ось основні цінності компанії.
Приєднуйтесь до нас, щоб стати бізнес Партнером та Клієнтом.
Бджола створює унікальні апіпродукти, які багаті вітамінами,
макро– та мікроелементами, амінокислотами, поживними
речовинами, що мають довготривалий ефект та спрямовані
на зміцнення й відновлення здоров’я людини. Бджола здатна
захистити та забезпечити себе та свою сім’ю, отож ми, люди, також
маємо можливість потурбуватися про себе та свою родину.

Від місцевого болю
Апібальзам
знеболюючий та
протизапальний

При травмах,
Нанесіть на місце болю тонким
розтягах, забоях,
гематомах, набряках шаром 2-3 рази на день.

Від головного та зубного болю
Прополіс
адсорбований
Апібальзам
регенеруючий та
протинабряковий

Має
знеболювальний
та заспокійливий
ефект.

По 1 табл. кожні 4 години.
Нанесіть засіб на лоб і м’яко
розітріть.

Від болю у горлі
Екстракт прополісу
водний із шавлією Знищує мікробів у
ротовій порожнині;
зміцнює імунітет;
Прополіс
знімає запальні
адсорбований
процеси та має
знеболюючий
Густа витяжка
ефект.
прополісу

Слід розпиляти у роті 2-4 рази
на день, по 1-2 дозі.
По 1 табл. кожні 4 години.
5-7 крапель розвести в теплій
воді та полоскати горло 3 рази
на день.

При порушенні сну, перевтомі
Вітамінчик
Лактовіт

Покращує якість
сну, м`яка
заспокійлива дія.

За годину до сну 2 табл.
По 1-2 табл. три рази на день.

Від кашлю, підвищеної температури та слабкості внаслідок хвороби

АПІ-АПТЕЧКА
Апікомплекс

Основна дія

Загальні противірусні засоби

Екстракт прополісу
водний, 100 мл Підтримує імунну
систему організму;
Галерія
профілактика ГРВІ, ГРЗ,
адсорбована
грипу, Covid;
зменшує прояви
Апісвіт
сезонних захворювань
та тривалість їх перебігу.
Проліхіт

По 5 мл три рази на день.
По 2 табл. два рази на
день.
По 1 ч. л. три рази на день.
По 1 краплі на 10 кг ваги
2-3 рази на день.
Капати місцево кожні
2 години.
По 5 крапель три рази
на день.

Полікор
Густа витяжка
прополісу
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Має в’яжучу,
протизапальну,
По 1 табл. три рази на
заспокійливу дію. Захищає день.
слизову оболонку шлунку.
Знімає больовий
синдром.

По 7 крапель три рази
на день.

Апі–аптечка підготовлена разом з фармацевтом, хімік–технологом,
консультантом з питань апітерапії та здорового життя, Василенко Ларисою

По 5 мл три рази на день.
По 1 ч. л. два рази на день.

Апібальзам
зігріваючий та
відновлюючий

По 5 мл два рази на день.
Знімає запальні
По 1 ч. л. два рази на день.
процеси та
больовий синдром.
На місце болю тонким шаром
2-3 рази на день

Від підвищеного тиску
Бджолич

Від печії, дискомфорту та болю у шлунково-кишковому тракті

По 5 мл три рази на день.

Від болю у суглобах
Бджолиний
бальзам
Мелісан

Від герпесу
Екстракт прополісу
водний, 15 мл
Зупиняє розмноження
вірусів; усуває свербіж,
Густа витяжка
підсушує та відновлює
прополісу
слизову.
Бальзам для губ
«Api Doctor»

Має виражену
захисну,
протизапальну та
Водний екстракт відновлюючу дію.
прополісу, 100 мл Природний
антибіотик з
вітамінним
Полісан
комплексом.
Усуває кашель.
Галерин

Спосіб застосування
та дози*

Нормалізує
Маточне молочко тиск, покращує
мікроциркуляцію.
адсорбоване

По 5 мл два рази на день.
По 2 саше 2-3 рази на день.

Від хропіння
Проліхіт

Зволожує слизову
носу, знімає
набряк.

По 1-2 краплі у кожен носовий
хід за годину до сну.

*Дитяче дозування вказане в інформаційному листі до кожного препарату.

ЧОМУ МИ ВТОМЛЕНІ ТА РОЗДРАТОВАНІ?!
ЕПІДЕМІЯ 21 СТОЛІТТЯ.

ТРИ СУПЕРФУДА,
ЯКІ ПОКРАЩАТЬ ЯКІСТЬ ЖИТТЯ

Людина не встигає за ритмом сучасного життя – ось основна
Суперфуд – це природні продукти з дуже високим вмістом
проблема нашого сьогодення. За останні 100 років еволюційно корисних компонентів, які при регулярному використанні якісно
людина не змінилася, а наше життя, харчування та активність поліпшують стан здоров’я.
стали геть іншими.
Склад: нативне маточне
МОЛОЧКО МАТОЧНЕ, 25 саше молочко,
Тому наш мозок, наше тіло, наша емоційна сфера в гонитві за
лактоза
ефективністю та цілодобовою активністю не в силах «обробити»
■ містить 22 амінокислоти, а це більше,
те, що «дає» нам зовнішній світ, і наступає момент виснаження,
ніж в м’ясі, рибі, бобових (для порівняння:
втоми, порушення сну та роздратування. Всі ці стани сповіщають
в насінні чіа їх 18);
про те, що саме час змінити щось у своєму житті та відновити
■ джерело вітамінів (зокрема, фолієва
втрачені сили.
кислота) та мікроелементів (залізо, цинк,
Ми розробили для вас чарунки з правилами, які стануть
фосфор, кальцій, золото тощо);
важливими кроками до вашого гармонійного та здорового
■ надає організму енергію та піднімає
життя. Кожне правило підтверджено науковими дослідженнями
ТИ МОЖЕШ БІЛЬШЕ,
настрій;
та лікарями, тож не зволікайте та почніть вже сьогодні їх
НІЖ ТИ ВВАЖАЄШ
■ покращує
пам’ять,
стимулює
запроваджувати.
розумову та фізичну працездатність (завдяки ацетилхоліну);
■ знімає втому, відчуття тривоги та стресу; природній антидепресант;
■ сприяє довголіттю (бджолина королева-матка, вживаючи маточне
молочко, живе в 30 разів довше, порівняно з простою бджолою).
Перестати постійно
бути на зв’язку,
дозуйте ваш час
в гаджетах
Спати дорослій
людині важливо 8 годин
(ідеально
з 22:30 до 06:30)

БДЖОЛИНИЙ ХЛІБ, 35 г

Написати
список задач
на день/тиждень/місяць,
звільніть свою
голову від зайвих
думок

ЯК ПОЗБУТИСЯ
ВІД ВТОМИ ТА
РОЗДРАТУВАННЯ
Наповнити
життя сенсом,
намірами та радістю

7000 кроків в день
на свіжому повітрі –
ось ваш мінімум!

Склад: бджолиний хліб

(перга)

■ джерело вітамінів та мінералів (так,
вітаміну А більше в 8 разів, ніж в червоній
ікрі, а вітаміну Е в 10 разів більше, ніж в
авокадо, шпинаті, форелі);
■ містить збалансоване співвідношення
калію, магнію та кальцію, які повністю
засвоюються організмом;
■ зміцнює імунітет та кістки у період росту дитини;
■ джерело молочної кислоти, тому сприяє
ТИ ВАРТИЙ
відновленню корисної мікрофлори (у
БУТИ ЗДОРОВИМ
поєднанні з препаратом «Зелені манни»);
■ при безплідді, патологіях вагітності, токсикозі;
■ підвищує рівень гемоглобіну у крові;
■ знижує роздратованість, втому, відновлює сили.

ЗЕЛЕНІ МАННИ, 60 табл.

Вживати якісну їжу,
приймати апіпродукти,
які задовольняють потребу
організму в поживних
речовинах

ВІДЧУЙ ЯКІСТЬ ЖИТТЯ

Склад: спіруліна, еламін,
інулін, бджолине обніжжя

■ висококонцентрований комплекс для здорової
ендокринної системи – джерело клітковини,
вітамінів, макро- і мікроелементів, зокрема
натрію, магнію, цинку, фосфору, йоду тощо, а
також поліненасичених жирних кислот Омега-3;
■ забезпечує підтримку нервової системи й
наднирників, підвищує працездатність;
■ виводить токсини, важкі метали, має
детокс ефект;
■ при надмірній масі тіла, нормалізує обмін 3
речовин.

ПІДТРИМКА ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я
ПОЛІКОР, 60 табл.

Склад: бджолине обніжжя,
кореневище аїру, супліддя вільхи

■ при печії, підвищеній кислотності,
важкості у шлунку, розладах
травлення;
■ при печії, нудоті під час вагітності;
■ усуває запалення, біль та спазм
м’язів шлунково-кишкового тракту,
зокрема при виразковій хворобі
шлунку, гастриті, колітах;
■ при подразненні слизової оболонки
шлунку внаслідок вживання кави,
алкоголю, нікотину, ліків тощо.

ЛАКТОВІТ, 60 табл.

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

ЛАРИНОЛ, 50 табл.
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, усуває
симптоми алкогольної інтоксикації;
■ покращує роботу печінки та
жовчного міхура;
■ при болю у горлі, ГРВІ тощо.

ВІТАМІНЧИК, 60 табл.

Склад: бджолине обніжжя,
вітамін С (екстракт ацероли]

■ зміцнює імунітет;
■ джерело вітамінів А, В, С, Е, Н, Р,
мінералів, мікроелементів;
■ нормалізує сон;
■ при незбалансованому харчуванні
(фаст-фуд, газовані напої тощо);
■ вегетаріанцям (білку в бджолиному
обніжжі більше, ніж у м’ясі, молоці,
яйцях та бобових);
■ підвищує гемоглобін (форма заліза,
що легко засвоюється);
■ гіперактивним дітям та тим, хто

займається спортом;
■ зміцнює серце та судини, а також в комплексній терапії при
4 захворюваннях печінки, зокрема гепатиті.

Склад: бджолине обніжжя
маточне молочко, лактоза

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

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 аутоімунних
захворювань (алергія, гепатит, псоріаз,
артрит, діабет, склероз, ожиріння тощо);
■ протидіє вірусам, зокрема герпесу;
■ зменшує прояви сезонних
захворювань та тривалість їх перебігу;
■ зменшує запальні процеси 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).

БАЛЬЗАМИ
Порошок тіла бджоли медоносної (підмор) містить
гепарин, який сповільнює запальні процеси; лізоцим, який
має бактерицидні властивості; глюкозамін, який є будівельним
матеріалом для сполучної тканини організму.
Біомаса личинок воскової молі має особливий білковоліпідний комплекс, який забезпечує відновлення пошкоджених
оболонок клітин, попереджає виникнення аутоімунних
захворювань тощо.

ГАЛЕРИН, 95 г

Склад: біомаса воскової молі, настойка
календули, маточне молочко, бджолине
обніжжя, очищена вода

■ має виражену захисну, протизапальну та
бактерицидну дію;
■ клінічні випробування на базі КМЛ №2
довели, що у дітей з бронхіальною астмою
та бронхітом зникли симптоми інтоксикації
та задишка, носове дихання ставало
вільним, кашель припинявся, температура
нормалізувалася;
■ 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, настойка глоду, біомаса
воскової молі, трутневе та маточне
молочко, бджолине обніжжя, очищена вода

■ 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;
■ покращує відновлення м’язових тканин після фізичних навантажень.

ЧОГО БОЯТЬСЯ ЧОЛОВІКИ?
На думку доктора Даніеля Ріхтера, головними страхами
чоловіків є:
1) те, що щось не вдасться, нічого не буде досягнуто в житті.
Чоловікові важливо здобувати перемоги;
2) відчуття невпевненості в собі. Насамперед це стосується
проблем у сексуальному житті: відсутність бажання,
передчасна еякуляція, чоловіча неспроможність.
Потенція – це слово, яке викликає жах;
3) думки про те, що швидко постарію, полисію, стану
непривабливим та непотрібним.
ВИ В ЗОНІ РИЗИКУ ЗРОБИТИ ЦІ СТРАХИ ДІЙСНІСТЮ, ЯКЩО:
вам 35+, в житті присутні стрес, втома;
відчуваєте «збої» чоловічої сили;
іноді виникає дискомфорт внизу живота, попереку або яєчках;
маєте ознаки синдрому менеджера (дратівливість, порушення
сну, головні і м’язові болі, не вистачає енергії, проблеми
з серцем і органами травлення).
Що робити?! Почати змінювати своє життя. Так, без цього
ніяк. Активний відпочинок, свіже повітря, позитивні думки, кохана
людина, цікаві друзі та вживання апіпродуктів робить дива.
Вживайте упродовж 20 днів апіпродукти по програмі для
здоров’я чоловіків «МІЦЬ ТА СИЛА КРОКОДИЛА», щоб відчути
на собі позитивні зміни, про які говорять вже тисячі чоловіків
Вечір

На повний
курс

5 мл

5 мл

2 упаковки

3 табл.
3 табл.

2 табл.
3 табл.

2 упаковки
2 упаковки

Ранок
«Бджолиний
бальзам»
«Ларинол»
«Вітамінчик»

Факт – наша програма для чоловіків має протизапальну,
спазмолітичну, бактерицидну дію, стимулює імунітет, працездатність,
регулює тиск, покращує настрій та статеву функцію.

підмор, трутневе молочко,
БДЖОЛИНИЙ Склад:
екстракт ехінацеї, маточне молочко,
БАЛЬЗАМ, 95 г бджолине обніжжя, 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;
■ попереджає розвиток простатиту
та аденоми;
■ профілактика лямбліозу та іншіх паразитів.

КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ,
ЛИНЕ ЙОГО СЛАВА З ДАЛЕЧІ ВІКІВ!
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ПРОПОЛІС РЯТУЄ ВІД ВІРУСІВ
Вчені провели дослідження щодо згубного впливу флавоноїдів прополісу проти таких вірусів, як
коронавірус, вірус грипу, герпесу тощо. Доведено, що прополіс має виражені бактерицидні властивості,
зокрема, в ряді випадків за ступенем активності перевершує дію антибіотиків. Важливо, що патогенні
мікроорганізми не можуть пристосуватися до прополісу.
Прополіс зменшує запалення, пригнічуючи дію цитокінів та хемокінів і, таким чином, зупиняючи ураження
систем організму. Він виводить вільні радикали (має антиоксидантний ефект), впливає на медіатори
запалення в організмі, знижуючи рівень токсичності; стимулює вироблення T-лімфоцитів - натуральних
борців з вірусами; зміцнює імунну систему організму.
АЛЕ! Не кожен прополіс корисний. Справа в тому, що прополіс має бути зібраний у чистому регіоні,
очищеним від різних домішок (бруду, частинок деревини, воску тощо) та зроблений за правильною рецептурою у належних санітарних умовах.
Компанія «Апіпродукт» виробляє концентровані продукти, згідно чітких перевірених рецептур та на своєму виробництві, яке отримало
сертифікати ХАССП та ISO 22000. Похідною сировиною для виробництва продуктів з прополісу є 70% концентрат густої витяжки прополісу.
Вона густюща, як смола, та дозволяє «витягнути» усі корисні речовини! Різниця є – купити наші продукті з прополісу або просто прополіс.

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).
Склад: очищений прополіс
ПРОПОЛІСНА ОЛІЯ, 100 мл 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
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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.

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;
■ прискорює регенерацію тканин.

ПРОЛІХІТ, 15 мл

Склад: прополісна олія, обліпихова
олія, екстракт бджолиного підмору

■ 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.

ГУСТА ВИТЯЖКА
ПРОПОЛІСУ, 14 мл

Склад: настойка прополісу,
нативний прополіс

■ знімає больові синдроми в області
шлунково-кишкового тракту, зокрема
кишкові кольки;
■ відновлює організм під час будь-яких
запальних процесах;
■ чудовий протигрибковий засіб;
■ протидіє вірусам, зокрема герпесу;
■ онкопротектор;
■ має протитоксичну дію.

ВІДНОВЛЕННЯ ОРГАНІЗМУ ПІСЛЯ COVID
Багато людей, які перенесли COVID-19,
шукають способи відновлення організму та
запобігання можливих ускладнень.
Підтримка імунної системи, печінки
та кишківника є головними завданнями
після перенесеного захворювання.
Печінку
називають
головним
імунологом організму. Адже вона
поставляє імунній системі амінокислоти та
білки для синтезу імуноглобулінів, інтерферона (альфа, бета, гамма), антитіл.
Кишківник у своїй слизовій оболонці містить близько 80% всіх
імунних клітин організму. Мікрофлора кишківника, що складається
переважно з біфідо- та лактобактерій, активує місцевий імунітет
кишківника та імунну систему всього організму.
До погіршення стану печінки та кишкової мікрофлори на тлі
захворювання COVID-19 призводить як сам коронавірус, так і прийом
багатьох ліків. Тому важливо комплексний підхід для відновлення організму.

НОРМАЛІЗАЦІЯ РІВНЯ ЦУКРУ В КРОВІ
ТА ЗНИЖЕННЯ ВАГИ
Чи знали ви, що підвищений інсулін (це гормон, який регулює
рівень цукру в крові) сприяє запасанню жиру в організмі людини.
Інсулін сприяє надходженню глюкози (основного джерела енергії)
до клітини. Але при підвищених показниках цукру цей процес
«блокується». Концентрація глюкози в крові зростає, а клітини
відчувають енергетичний голод («голод при достатку»). Надлишок
інсуліну впливає на обмін холестерину, підсилює утворення
вільних жирних кислот, що призводить до розвитку атеросклерозу,
гіпертонічної хвороби, діабету.
Що робити?! Доведено, що продукти бджільництва ефективні
для нормалізації обміну речовин та рівня цукру в крові, сприяють
позбавленню від зайвих кілограмів та поліпшують самопочуття.

Програма відновлення може тривати до 3-х місяців, в
залежності від ступеню проблем в організмі та складається з
чередування двох етапів.
Перший етап розрахований на 10 днів:
Ранок
«Екстракт
прополісу водний»

День

5 мл

«Апісвіт»
«Галерія
адсорбована»
«Молочко маточне
адсорбоване»

Вечір

На один курс

5 мл

1 банка

1 ч.л.

1 банка

2 табл.

2 табл.

1 банка

1 саше

1 саше

1 упаковка

Другий етап розрахований на 10 днів:
Ранок
«Проліхіт»

5 крапель

«Бджолиний хліб»

7 шт.

«Зелені манни»

2 табл.

День

Вечір

На один курс

5 крапель

1 банка

7 шт.

1 банка
2 табл.

ЗАХИСТИ СЕБЕ ТА РОДИНУ!

1 банка

Програма «СТОП діабет» розрахована на 28 днів з перервою
на 7 днів та повторенням курсу:
Ранок

День

Вечір

На один курс

«Зелені манни»

2 табл.

2 табл.

2 табл.

3 упаковки

«Бджолиний хліб»»

7 шт.

7 шт.

2 упаковки

«Галерія
адсорбована»
«Водний екстракт
прополісу»

2 табл.
5 мл

1 упаковка
5 мл

2 пляшки

Також лікарі рекомендують:
не вживати “швидких” вуглеводів;
додавати помірні фізичні вправи (протягом 30 хвилин,
5 разів на тиждень);
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;
вживати такі продукти харчування як морська риба, часник,
зелений чай, горіхи, кориця, лимон, червоні та фіолетові овочі,
7
ягоди та фрукти.

МЕДОВІ КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ ПОВНОЦІННОГО ЖИТТЯ, ЗДОРОВ’Я ТА ДОВГОЛІТТЯ
Медові композиції - це натуральний мед, який збагачений витяжками активних речовин з лікарських рослин, бджолиного
обніжжя, 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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ПОЛІСАН, 245 г

Склад: мед, бджолине обніжжя,
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.

Склад: крем-мед, мікроводорість
ЗЕЛЕНИЙ МЕД, 245 г 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.

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 саше

1 саше

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 ч.л.

Вечір

На один курс

2 табл.

2 упаковки

1 ч.л.

1 банка

3 пляшки

«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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ФІТОСИРОПИ З МЕДОМ – КОРИСНО ТА СМАЧНО

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.

ГІНКГО БІЛОБА

ШИПШИНОВИЙ

для судин

для підвищення імунітету

КУЛЬБАБОВИЙ

ХВОЙНИЙ

для печінки

від кашлю

ЧОРНИЧНИЙ

БРУСНИЧНИЙ

для зору

для суглобiв

ГЛОДОВИЙ

БЕРЕЗОВИЙ
для мозку

для серця

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 «КОРОЛІВСЬКЕ»

МИЛО «ЖІНОЧА ТАЄМНИЦЯ»

МИЛО «АКТИВНИЙ ЗАХИСТ»

МИЛО ДЛЯ СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ

містить бджолине маточне молочко,
яке здатне сповільнювати процеси
старіння шкіри, зволожувати
та пом`якшувати її.

з відваром квітів календули та ромашки
для всіх типів шкіри. Має заспокійливий та
гармонізуючий ефект завдяки балансуючій
композиції ефірних олій.

з додаванням прополісу та піхти.
Має антимікробну та протизапальну дію.

з оліями евкаліпту, розмарину для комфортного
гоління та вмивання.

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, які мають довготривалий ефект, безпечні, не
викликають звикання та доступні кожному.

АПІБАЛЬЗАМ
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ
ТА ЗАСПОКІЙЛИВИЙ

з піхтою та прополісом, 30 мл
Склад: екстракти піхти, віск,
екстракт прополісу, олії
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■ при зубному болю;
■ при запаленнях
ротової порожнини;
■ при подразненнях
шкіри (після гоління,
морозу, укусів 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, набряк
та біль, зніміє втому ніг);
■ при головному болю;
■ при маститі, тріщинах
на сосках.

АПІБАЛЬЗАМ
ЗІГРІВАЮЧИЙ
ТА ВІДНОВЛЮЮЧИЙ

з бджолиною отрутою, 30 мл
Склад: екстракти тіла бджоли, прополісу,

ялиці та інших трав; віск, капсаїцину масляний
розчин, олії ефірні; бджолина отрута

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

АПІБАЛЬЗАМ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ
ТА ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ з перцем чілі, 30 мл

АПІБАЛЬЗАМ ОМОЛОДЖУЮЧИЙ
ТА КОРЕКЦІЙНИЙ з чагою, 30 мл

Склад: кембрійська глина, прополіс,

Склад: екстракти чаги, зеленого чаю,

віск, олії ефірні, бруньки берези, стевія,
протоалкалоїд капсаїцин

календули, стевії медової, бруньок березових,
трави чаберу; віск, олії ефірні

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

■ при вікових змінах шкіри;
■ для усунення пігментних плям, папілом,
бородавок, зморшок;
■ при герпес-вірусних ураженнях шкіри;
■ має захисний УФ-бар`єр.

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.

«API ROYAL» бальзам для губ, 4,6г
Склад: бджолиний віск, масло кокосу, прополісна
олія, масло какао, оливкова олія, вітамін Е, олія
жожоба, гліцерин, лецитин, ланолін, маточне
молочко, ефірна олія ванілі

■ гарантує ефект три в одному:
пом’якшення, захист та зволоження губ в
будь-яких умовах. Попереджає сухість;
■ має омолоджуючий ефект;
■ спряє загоєнню ранок та тріщинок. Має
протизапальні властивості.

«API DOCTOR» бальзам для губ, 4,6г
Склад: бджолиний віск, масло кокосу, прополісна
олія, масло какао, олія коноплі, олія жожоба, олія
хлорофіліпту, гліцерин, лецитин, вітамін Е,
ланолін, мікронізований оксид цинку, ефірна
олія м’яти перцевої, ефірна олія грейпфрута

■ захищає губи від холоду, вітру,
УФ-променів та інфекцій;
■ має відновлюючу, зволожуючу та
протизапальну дію;
■ забезпечує профілактику вірусу герпесу,
сприяє його усуненню завдяки дії оксиду цинку;
■ рекомендований для сухих і чутливих губ.

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

КРАСА ТА ЗДОРОВ’Я ШКІРИ, ВОЛОССЯ, НІГТІВ
Зовнішня краса починається
Разом з програмою важливо:
зсередини. Компанія «Апіпродукт»
вранці та ввечері зрошувати
пропонує збалансований комплекс,
шкіру «Спреєм прополісним з
який рекомендовано при:
лавандою», а після цього нанести
■ недостачі вітамінів і мікроелементів;
«Апі-крем комплекс з маточним
■ проблемі зі шкірою, сухістю шкірних
молочком»;
покривів;
додати до свого харчування
■ вугровому висипі, акне, вікових
наступні продукти: ягоди
зморшках;
блакитного кольору, овочі,
■ підвищеній ламкості нігтів, білих
морську рибу, горіхи, шпинат,
«плямах»;
варене яйце, нежирне м’ясо.
■ випаданні та ламкості волосся;
■ проблемах з функцією шлунковокишкового тракту та щитовидної залози, Пропивати цей курс бажано двічі
на рік.
які впливають на стан шкіри.
Ранок
«Лактовіт»
«Зелені манни»
«Бджолиний хліб»

3 табл.
5 шт.

День
3 табл.
2 табл.

Вечір
2 табл.
5 шт.

На один курс
2 упаковки
2 упаковки
2 упаковки

Важливо не маскувати недоліки в зовнішності, а надати організму ресурс
для здоров’я шкіри, волосся, нігтів разом з компанією «Апіпродукт».
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