Більше сімнадцяти років комплексні
натуральні препарати на основі продуктів
бджільництва від компанії «Апіпродукт»
діють на благо України. За цей час унікальні
композиції уже допомогли багатьом людям
зміцнити і відновити власне здоров’я.
Продукти бджільництва – найдавніший
спосіб людства для лікування багатьох
захворювань.
Також
це
чудове
функціональне харчування, необхідне
для того, щоб бути і залишатися здоровим,
яке ідеально збалансоване за складом
вітамінів, мікро- і макроелементів, а також
інших біологічно активних речовин.
Про ефективність цих продуктів говорить
той факт, що 78% довгожителів на Земній
кулі – бджолярі.
Компанія «Апіпродукт» використовує
наукову базу і тільки натуральну якісну
сировину, тому гарантує безпечність та
ефективність усіх препаратів.
Вся продукція проходить лабораторну
експертизу в Інституті Гігієни та Медичної
екології ім. О.М. Марзєєва, а також має
заключення ДСЕС при Міністерстві
охорони здоров’я України.
Компанія «Апіпродукт» прагне бути
значущим і корисним путівником на
шляху до квітучого життя, а тому активно
просуває ідеї здорового розвитку українців
і суспільства вцілому.

Виробник «Апіпродукт»
Київ, вул. Васильківська, 45, тел: +38(044) 455-91-39
www.apiprodukt.ua

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ
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Квітковий пилок – це чоловіче начало квітки, що міститься в пиляках, які оточують приймочку
маточки, жіночий початок. Цей зібраний різнобарвний порошок бджоли старанно обробляють
секретом щелепних залоз, зволожують нектаром і складають в спеціальні корзиночки на лапках.
У такому стані його і збирають бджолярі зі пилозбірників.
Квітковий пилок, принесений до вулика, бережно складається в комірки стільників,
утрамбовується та заливається медом. Через деякий час із нього виходить перга (бджолиний хліб).
Маточне молочко – секрет залоз робочих бджіл. Це дуже насичена поживна суміш, адже в ній
містяться усі амінокислоти, вітаміни та більше 100 різноманітних мінеральних сполук.

КВІТКОВИЙ ПИЛОК, 150 г
Склад: квітковий
пилок (бджолине
обніжжя)
■ збагачує организм

вітамінами та
мікроелементами;
■ стимулює імунну
систему;
■ покращує фізичну та
розумову активність;
■ стимулює ріст і
відновлення пошкоджених
тканин організму, зокрема
печінки і кровоносної

БДЖОЛИНИЙ ХЛІБ, 35 г
Склад: перга (бджолиний

хліб)

■ найбагатше природне
джерело вітамінів;

■ сприяє зникненню

■ чудово зарекомендувала себе в період тренувань,

застарілої болі в шлунку,
кишківнику та печінці;
■ підвищує імунітет;
■ ефективний при
дисбактеріозі;
■ сприяє покращенню зору;
■ обов’язковий до
застосування під час
підготовки організму до операції;
■ знижує ризик появи тромбофлебіту. Покращує
кровообіг головного мозку. Збільшує вміст
гемоглобіну та еритроцитів у крові;
■ рекомендується при астенічних станах;
■ покращує самопочуття і загальний обмін речовин;
■ запобігає токсикозу і патології під час вагітності.

МАТОЧНЕ МОЛОЧКО, 25 стік.

ОБЛІПИХОВА ОЛІЯ, 200 мл

системи;

■ підвищує гемоглобін у крові, перешкоджає появі
анемічного стану;

■ покращує роботу серця, зміцнює капіляри, знижує
холестерин, має антисклеротичну дію;

■ зменшує признаки гіпертрофії простати,
посилюючи чоловічу потенцію;
змагань та занять спортом.

Склад: маточне
молочко, адсорбоване на
лактозі
■ підвищує життєвий

тонус;
■ сприяє нормальному
розвитку дитини,
покращенню апетиту;
■ покращує пам’ять та
зір;
■ ефективне при вегетосудинній дистонії;
■ стимулює кровотворну функцію, регулюючи
артеріальний тиск;
■ володіє чітко вираженою властивістю обмежувати
вплив стресу, а також будь яких токсичних речовин
на організм (прискорює виведення токсинів);
■ нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту,
печінки та нирок;
■ застосовується при лікуванні «фізіологічної
жовтяниці» у дітей (очищує печінку від токсинів).

Склад: обліпихова олія з
вмістом каротиноїдів
■ Джерело вітамінів А, Е, С;
■ позитивно впливає на
органи травлення;

■ має оздоровчо-

профілактичні властивості;

■ знижує ризик сердечносудинних захворювань;

■ виводить токсини з

організму, захищаючи
оболонки клітин;
■ володіє антиоксидантними
властивостями;
■ відмінний засіб при
проблемах з очима.
Увага! Обліпихова олія не піддається термообробці.
Можна використовувати для приготування салатів,
рибних і грибних страв.

МЕДОВІ КОМПОЗИЦІЇ
МЕЛІСАН, 245 мл

Склад: мед, квітковий
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ПОЛІСАН, 245 мл

пилок, екстракт ехінацеї.
■ підвищує імунітет;
■ проявляє антиоксидантні
властивості;
■ профілактика атеросклерозу;
■ сприяє загоєнню ран,
включаючи виразку шлунку;
■ знімає запальні процеси, у
тому числі герпес;
■ ефективний при ревматизмі.

■ природний антибіотик з
вітамінним комплексом;
■ покращує обмін речовин;
■ поліпшує метаболізм клітин
печінки;
■ знімає больовий синдром в
області шлунково-кишкового тракту;
■ знімає запалення ротової
порожнини.

ПРОПОЛІСНИЙ МЕД, 245 мл
Склад: мед, густа витяжка
прополісу

Склад: мед, пилок, густа
витяжка прополісу

ЗЕЛЕНИЙ МЕД, 245 мл
Склад: мед, порошок
спіруліни

■ володіє противірусною
та протигрибковою
дією, застосовується, як
болезаспокійливий засіб;
■ підвищує захисні сили
організму;
■ рекомендується при
захворюваннях ротової
порожнини, стоматитах, запаленні ясен і виразках.

■ зміцнює імунітет;
■ є природним
мультивітамінним комплексом;
■ виводить з організму
шлаки, важкі метали, токсини,
радіонукліди;
■ нормалізує обмін речовин;
■ підвищує гемоглобін;
■ підтримує здоров’я щитовидної залози.

МЕДОВІТ, 245 мл

КОРОЛІВСЬКЕ ЖЕЛЕ, 245 мл

Склад: мед,

вітапектин

■ підвищує імунітет;
■ є природним сорбентом;
■ відновлює організм при
дисбактеріозі кишківника;
■ сприяє надходженню вітаміну
С та його стабілізації в організмі;
■ покращує роботу
кровотворних органів;
■ володіє антиоксидантними
властивостями;
■ підвищує розумову і фізичну активність.

Склад: мед, маточне
молочко, пилок, екстракт
ехінацеї

АПІМОД, 245 мл

■ підвищує імунітет;
■ нормалізує артеріальний
тиск;
■ сприяє відновленню
організму та продовженню
молодості;
■ рекомендується при
неврозах і атеросклерозі;
■ допомагає при запальних
процесах в організмі. Знімає вегетативні і психічні
порушення під час клімаксу.

Склад: мед, маточне

молочко

■ регулює психоемоційну
сферу людини при підвищеній
активності, депресіях.
Покращує розумові здібності;
■ підвищує захисні сили
організму;
■ підсилює тканинне дихання,
тим самим відновлюючи
функції клітин в організмі;
■ регулює артеріальний тиск.

Склад: мед, пилок,
маточне молочко, густа
витяжка прополісу

АПІСВІТ, 245 мл

■ володіє антивірусними і
протимікробними властивостями;
■ забезпечує нормалізацію
функцій органів травлення;
■ знімає запальні процеси в
організмі;
■ відновлює флору кишківника
в організмі під час хіміотерапії;
■ нейтралізує побічні
властивості різноманітних ліків, знижуючи їх
негативний вплив на печінку людини.

ЦІЛЮЩІ БАЛЬЗАМИ
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Учені припускають, що прополіс – це смолистий сік дерев, зібраний і ферментований бджолами
для захисту своїх вуликів. Інші вважають, що цей продукт найтоншої екстракції смолянистих речовин
безпосередньо з квіткового пилку. Треті гадають, що прополіс синтезується в організмі бджіл. Але як би
там не було, прополіс – це унікальний матеріал, який має широку лікувальну дію.

ЕКСТРАКТ ПРОПОЛІСУ ВОДНИЙ, 50 мл
Склад: рополіс, шунгірована вода
■ володіє бактерицидною дією;
■ очищує клітинні мембрани,
нормалізує процес дихання клітин;
■ активізує обмін речовин;
■ ефективний при застуді, грипі,
ангіні, проблемах зі шкірою;
■ застосовується при стоматитах,
отиті, кон’юнктивіті, нежиті.

ПРОПОЛІСНА ОЛІЯ, 100 мл
Склад: оливково-соняшникова олія,

прополіс

■ стимулює і відновлює тканини та
слизові оболонки;
■ знімає запалення кишківника;
■ сприяє загоєнню ран, виразок,
опіків, тріщин прямої кишки,
вушних запалень;
■ профілактика вірусних захворювань
(змащувати слизові носу);
■ прискорює процеси лікування
ерозивних вражень шийки матки.

ГУСТА ВИТЯЖКА ПРОПОЛІСУ, 14 мл
Склад: настоянка прополісу,

прополіс

■ володіє бактеріостатичними і
антиоксидантними властивостями;
■ ефективний при стоматитах;
■ знімає будь які больові синдроми в
області шлунково-кишкового тракту,
зокрема кишкові коліки;
■ відновлює організм при будь-яких
запальних процесах.

БДЖОЛИНИЙ БАЛЬЗАМ, 95 мл
Склад: порошок тіла бджоли,
екстракт ехінацеї, трутневе молочко,
квітковий пилок, маточне молочко,
густа витяжка прополісу

Увага! Протипоказання до застосування прополісу:
індивідуальна несумісність, вагітність, полліноз,
атопічна бронхіальна астма, гострі захворювання
печінки.

■ сприяє зміцненню організму.
Підвищує працездатність;
■ зміцнює і відновлює пошкоджені
стінки судин. Розріджує кров.
Нормалізує кров’яний тиск;
■ знімає запальні процеси;
■ регулює діяльність передміхурової
залози;
■ покращує діяльність сердечно-судинної системи, а
також сприяє зміцненню нирок;
■ покращує транспортування поживних речовин і
кисню до м’язів та хрящової тканини судин.

БДЖОЛИЧ, 95 мл

ГАЛЕРИН, 95 мл

Склад: порошок тіла бджоли,
екстракт личинок воскової молі,
настоянка глоду, трутневе і маточне
молочко, квітковий пилок
■ має антиоксидантні та
зміцнюючи властивості, знижує
тромбоутворення;
■ покращує мікроциркуляцію в
тканинах, подавляє запальний
процес, нормалізує тиск, зміцнює
стінки судин, позитивно впливає на
кровоносну систему;
■ володіє властивостями підвищення
імунітету і лікування аутоімунних захворювань;
■ надає оздоровлюючого ефекту на весь організм
людини;
■ ідеальний для людей у віці за 45!

Склад: екстракт воскової молі,
настоянка календули, маточне
молочко, квітковий пилок
■ застосовується при захворюванні
органів дихання, бронхіальній астмі,
гострих респіраторних захворюваннях
(у дітей через кілька днів зникають
кашель і підвищення температури,
нормалізується склад крові);
■ хороші результати в комплексній
терапії лікування туберкульозу;
■ ефективний при відновленні після
перенесеного інфаркту міокарда;
■ застосовується жінками з різними патологіями
вагітності;
■ прискорює зріст і відновлення тканин, сприяє
засвоєнню кальцію.

ВІДНОВЛЮЮЧІ ПРЕПАРАТИ
ПОЛІКОР, 60 табл.

Склад: пилок, корінь аїру,

суцвіття вільхи

■ рекомендується при
порушеннях травлення,
виразковій хворобі шлунку,
синдромі подразненого
кишківника. Ефективний при
підвищеній кислотності, стійкій
печії;
■ має хороші тонізуючі,
протизапальні та дезінфікуючі
властивості;
■ містить збалансовану
кількість вітамінів.

ЛАРІНОЛ, 80 г

Склад: трутневе молочко,

маточне молочко, корінь аїру,
лактоза
■ нормалізує всі системи
організму під час клімаксу і
передменструального синдрому;
■ відновлює функцію
передміхурової залози;
■ покращує регуляцію нервової і
ендокринної систем, нормалізує
гормональний баланс;
■ стабілізує артеріальний тиск;
■ відновлює сили спортсменів;
■ перешкоджає розвитку

атеросклерозу;
■ підвищує фізичну і розумову активність.

ПРОПОЛІС АДСОРБОВАНИЙ, 60 табл.
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ЛАКТОВІТ, 60 табл.

Склад: маточне молочко,
пилок, лактоза

■ цілюще впливає на нервову
систему. Регулює артеріальний
тиск;
■ знімає втому, надає сили;
■ володіє антибактеріальними і
противірусними властивостями;
■ підвищує лактацію у
годуючих матерів;
■ покращує регенеративні
процеси в роговій оболонці ока;
■ нормалізує діяльність
органів.

ЗЕЛЕНІ МАННИ, 60 капс.

Склад: спіруліна, еламін,
інулін, пилок
■ сприяє відновленню функції
щитовидної залози;
■ виводить радіонукліди, важкі
метали;
■ підвищує імунітет;
■ знижує ризик розвитку
мастопатії у жінок;
■ нормалізує кров’яний тиск;
■ стабілізує цукор у крові
(рекомендується при діабеті);
■ сприяє відновленню функцій
підшлункової залози, наднирників, статевих залоз.

ВІТАМІНЧИК, 60 табл.

Склад: прополіс,
адсорбований на лактозі

Склад: пилок, вітамін С
(рослинний екстракт)

■ природний антибіотик, який
не викликає дисбактеріоз;
■ стимулює імунітет;
■ покращує формулу крові;
■ володіє знеболюючим
ефектом (наприклад, при
головному болі);
■ має антитоксичний ефект,
у тому числі при алкогольній
токсикації.

■ забезпечує стійкість до
стресу і нормалізує імунний
статус організму;
■ є універсальним
загальнозміцнюючим і
мультивітамінним препаратом;
■ підвищує розумову і фізичну
працездатність.

ГАЛЕРІЯ АДСОРБОВАНА, 80 г

Склад: омогенат личинок
воскової
молі, трутневе молочко,
■ підвищує імунітет, запобігає появі
маточне молочко, густа витяжка
аутоімунних захворювань (таких, як алергія,
прополісу, настоянка глоду і софори,
васкуліт, екзема, розсіяний склероз, псоріаз,
дифузний токсичний зоб, діабет 1 типу, артрит); лактоза
■ регулює гормональний фон і діяльність
ендокринної системи;
■ володіє протизапальними, антиоксидантними і протинабряковими властивостями;
■ сприяє відновленню судинної стінки сосудів.
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КОСМЕТИЧНІ КРЕМИ-АПІБАЛЬЗАМИ

Апібальзами – це збалансовані апі-фіто комплекси, які розроблені на основі старовинних рецептів за
унікальною сучасною технологією. Вчені довели, що ефірні олії в поєднанні з біоактивними речовинами,
позитивно впливають на обмін речовин і відновлюють гармонію внутрішніх систем людини.

АПІБАЛЬЗАМ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ
ТА ЗАСПОКІЙЛИВИЙ З ЯЛИЦЕЮ, 30 МЛ
Склад: ялицева олія, екстракт пагонів ялиці, ялицевий дьоготь, бджолиний віск.
■ володіє бактерицидними, знеболюючими і протиалергенними властивостями;
■ результативний засіб при ангіні; кашлю, нежиттю та інших проявах застуди;
■ ефективний при зубному болю, пародонтозі та інших проблемах ротової
порожнини;
■ заспокійливий засіб для шкіри при свербінні, почервонінні після морозу та гоління.

АПІБАЛЬЗАМ РЕГЕНЕРУЮЧИЙ
ТА ПРОТИНАБРЯКОВИЙ З БУРКУНОМ, 30 МЛ
Склад: буркун лікувальний, календула, бджолиний віск, касторова та лавандова
олія, олія перцевої м’яти, екстракт стевії.
■ володіє розсмоктуючими, протизапальними та протинабряковими властивостями;
■ рекомендується при варикозному розширенні вен;
■ знімає головні болі, покращує результати при неврології та радикуліті;
■ допомагає при отиті, риніті, гаймориті;
■ загоює тріщини на сосках при маститі.

АПІБАЛЬЗАМ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ
ТА ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ, 30 МЛ
Склад: біло-блакитна глина, прополіс, віск, касторова олія, олія з виноградних
кісточок, лаванда, буркун, перцева м’ята, календула, бруньки берези, стевії,
протоалкалоід капсаїцин.
■ відновлює функції обміну речовин, імунні та інші функції обміну речовин;
■ застосовується при захворюваннях опорно-рухового апарату, артритах;
■ сприяє швидкому загоєнню ран, знімає болі в м’язах, усуває набряки і поверхневі
гематоми;
■ відновлює кровообіг при пролежнях і обмороженні.

АПІБАЛЬЗАМ ЗІГРІВАЮЧИЙ ТА ВІДНОВЛЮЮЧИЙ
З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ, 30 МЛ
Склад: концентровані маслянисті і водні екстракти: тіла бджоли, прополісу, ялиці,
календули, березових бруньок, зеленого чаю, чаги; віск бджолиний; маслянистий
капсаїциновий розчин; олії: маїсова, рицинова, ялицева, м’ятна, лавандова, дамаської
троянди; бджолина отрута.
■ сприяє відновленню і зниженню хронічних запально-деструктивних процесів в
тканинах опорно-рухового апарату;
■ сприяє усуненню больових відчуттів, надає заспокійливий ефект;
■ активно зменшує жирові відкладення, усуває апельсинову кірку;
■ перешкоджає появі тромбів, зменшує в’язкість крові;
■ чудовий засіб для використання під час самомасажу, масажу і компресах.

АПІБАЛЬЗАМ ОМОЛОДЖУЮЧИЙ
ТА КОРЕКЦІЙНИЙ З ЧАГОЮ, 30 МЛ
Склад: концентровані маслянисті і водні екстракти: чаги, зеленого чаю, календули,
стевії медової, березових бруньок, трави чабрецю; віск бджолиний; олії: реп’яхова,
касторова, м’ятна, прополісна.
■ уповільнює процеси старіння шкіри і появи зморшок, запобігає переродженню
тканин, захищає від сонячних променів;
■ сприяє усуненню пігментних плям, веснянок, папілом, бородавок, ущільнень та
новоутворень, а також розсмоктуванню рубців і шрамів;
■ проявляє лікувальні властивості в терапії опіків, при псоріазі та усіх типах вугрів.

МЕДОВЕ МИЛО «ВІТАМІННИЙ ЗАРЯД»
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Компанія «Апіпродукт» підтримує старовинні традиції, виготовляючи натуральне мило ручної
роботи. При цьому поєднує сучасні технології, використовуючи гарячий метод миловаріння, під
час якого ефірні олії та інші добавки додаються в уже готове мило, з омилившимися оліями. А це
означає, що трави, мед, екстракти та інші корисності дійсно залишились в милі і не були з’їдені
лугами. В милі не містяться SLS, парафін, синтетичні продукти, штучні фарбники, консерванти,
ароматизатори та жири тваринного походження.
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ФІТОСИРОПИ З МЕДОМ –СМАЧНО І КОРИСНО!

