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В усі часи люди бажають один одному
здоров’я. Така генетична національна риса
відстежується в билинах, казках, заздоровних
піснях. Пізніше цей звичай продовжили в
тостах та побажаннях.
А що таке здоров’я?!
Здоров’я – це джерело повноцінного та щасливого
життя (фізичного, розумового та соціального), а не
лише відсутність хвороб! Здоров’я – це запорука
успіху, нормальної працездатності, гарного
самопочуття та енергії для реалізації своїх планів,
бажань, мрій.
Більше вісімнадцяти років компанія «Апіпродукт»
приносить здоров’я на крилах бджоли для всієї
України та за її межами. За цей час тисячі людей
стали нашими постійними клієнтами, нашими
друзями та партнерами, яким ми допомагаємо
відновити та зберегти своє здоров’я та здоров’я їх
сімей!
Слово «Апіпродукт» в перекладі з латинської
(«apis» – «бджола» та «prōductum» – «зроблене»)
значить зроблене бджолою, а отже самою
Природою. При цьому наші препарати розроблені
вченими-біохіміками
з
дотриманням
усіх
стандартів та проведенням клінічних досліджень
на ефективність та якість. Уся продукція
проходить лабораторну експертизу в Інституті
Гігієни та Медичної екології ім. О.М. Марзєєва,
а також має висновки ДСЕС при Міністерстві
охорони здоров’я України.
Фармацевтичні компанії посилено рекламують
та створюють ліки, а люди продовжують хворіти.
Замкнуте коло?! Альтернатива є – продукти
бджільництва як найдавніший метод людства
для лікування багатьох захворювань. Ніхто вже
не сумнівається у лікувальних властивостях
меду. А ось про інші апіпродукти багатьом
людям відомо дуже мало. Давайте розбиратися
разом… Ми пропонуємо вам зробити крок у
майбутнє з компанією «Апіпродукт» на шлях до
здорового життя!

ТЕ, З ЧОГО ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ…
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Нині на одного мешканця України припадає 300кг шкідливих техногенних речовин в рік. А на
екологічній карті ООН Україна забарвлена в чорний колір – це колір країни, нація якої вимирає.
Дія шкідливих факторів вимагає від організму додаткових енергетичних витрат для виживання.
Цю екологічну напругу відчуває кожна клітина нашого організму.

ТРИ КРОКИ, ЩОБ ЗАЛИШАТИСЯ ЗДОРОВИМ:
1. НАПОЇТИ ТА ОЧИСТИТИ ОРГАНІЗМ

Вживання достатньої кількості води людиною
є однією з найбільш важливих умов підтримки
здоров’я. Впоратися з цією задачею допоможе
«медова
вода»
з
додаванням
«Екстракту
прополісу водного» (5 мл прополісу на півстакана
некип’яченої води з додаванням 1 ст.л. меду).
Згідно з дослідженнями вчених з
Японського університету (Тамагава), водний
екстракт прополісу має антитоксичну,
імунологічну, бактерицидну, протизапальну,
загальнозміцнюючу, очищаючу, тонізуючу та
противірусну дію. Водний прополіс містить деценові
кислоти, котрі виганяють внутрішньоклітинних
паразитів, та сприяє розсмоктуванню твердих
шлаків у порожнистих органах організму.
«Екстракт
прополісу
водний»
сприяє
очищенню клітинних мембран та нормалізації
дихання клітин.

2. ЗАХИСТИТИ ОРГАНІЗМ

Іонізуюча
радіація
ультрафіолетового
випромінювання, токсичні речовини, різноманітні
інфекції, надмірні навантаження призводять до
пошкодження мембран клітин та виникнення
збоїв у роботі імунної системи.
Захистити клітинні мембрани від пошкоджень
допоможе спіруліна, яка входить до складу
«Зеленого меду» - потужного комплексу вітамінівантиоксидантів в поєднанні з медом. Така медова
суміш виводить з організму шлаки, важкі метали,
токсини, радіонукліди, підвищує сили організму,
розумову та фізичну активність, імунітет,
сповільнює процеси старіння.
Спіруліна – це єдиний живий організм,
що прожив на Землі без змін сотні мільйонів
років саме завдяки своєму унікальному
біохімічному складу. За даними Всесвітньої
Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) вона
захищає щонайменше від 70% хвороб.

Приймати «Зелений мед» по 1 мірній ложці 2-3
рази на день за 30 хвилин до їди, розсмоктуючи.
Всі продукти (окрім капсульованих) обов’язково
потрібно розсмоктувати в роті до повного
розчинення, не запиваючи водою. В момент
розсмоктування ми обробляємо їх ферментами
(отримуємо більше поживних речовин), та з
током крові вони одразу направляються за
призначенням.

3. ВІТАМІНІЗУВАТИ ТА НАГОДУВАТИ

Збалансованість складових маточного молочка
та квіткового пилку не має аналогів у природі.
Вони ідеально підходять усім.
Це чудові полівітамінні комплекси з повним
набором мікроелементів. Підвищують життєвий
тонус, покращують засвоєння харчових продуктів
в організмі, знімають стресові стани, тривожність,
покращують роботу всіх систем, органів та обмінних
процесів в організмі.
Маточне молочко – секрет залоз
робочих бджіл. Уявіть собі, що лише за 5-6
днів личинка виростає в більш ніж півтори
тисячі разів завдяки своєму відмінному
харчуванню.
Королева-матка,
вигодувана
маточним молочком, переживає звичайну бджолу в
30 разів. До складу цього продукту входить більше
чотирьох сотень різних активних інгредієнтів в
гармонічному поєднанні.
Так, наприклад, містяться ферменти, які
приймають участь в обміні білків та нуклеїнових
кислот. Це значить, що в маточному молочці
є «програма», яка сприяє росту, оновленню та
омолодженню клітин.
Оксидеценові кислоти подовжують життя клітин,
організовують запас кисню в нашій крові. Гаммаглобулін дає противірусний, протимікробний та
антитоксичний ефект.
Квітковий пилок – це чоловіче начало
квітки, що знаходиться в пиляках, які
оточують маточку квітки, жіноче начало.
Зібрані зерна квіткового пилку бджоли
обробляють секретом щелепних залоз, зволожують
нектаром та складають у спеціальні корзиночки на
лапках. В такому виді його й збирають бджолярі з
пильцевловлювачів у вулику. В квітковому пилку
міститься від 7 до 30% білку, 2-14% жирів, значна
кількість вітамінів С, групи В, D, Е, Р, провітаміну
А та ряду ферментів, гормонів та інших речовин,
необхідних для життя.
«Вітамінчик»
(подрібнений
квітковий
пилок, збагачений натуральним вітаміном С) та
«Адсорбоване маточне молочко» дають повний
набір поживних речовин, формуючи здорові
клітини. «Вітамінчик» потрібно приймати по 2
таблетки два рази на день, а «Маточне молочко»
по 1 стіку вранці та в обід, розсмоктуючи в роті.

МЕДОВІ КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ
ПОВНОЦІННОГО ЖИТТЯ, ЗДОРОВ’Я ТА ДОВГОЛІТТЯ
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Мед з давніх часів вважали одним з найбільш сакральних продуктів харчування та джерелом мудрості,
формування життя та магічних сил. Так, геніальний лікар Авіценна писав: «Якщо хочеш довго жити та
зберегти молодість, то обов’язково їж мед». В Київській Русі мед також був широко відомий, його любили
як прості українці, так і великі князі. Сучасні вчені та лікарі підтверджують, що регулярне вживання
апіпродуктів покращує всі функції організму.
А що таке медові композиції? Це натуральний мед, який збагачений витяжками активних
речовин з лікарських рослин, квіткового пилку, прополісу, маточного молочка. Головні переваги
таких композицій в тому, що мед – відмінний провідник цінних речовин та здатний покращувати
лікувальні властивості всіх компонентів: відновлюється нормальна мікрофлора шлунково-кишкового
тракту, посилюється здатність вироблення в організмі власного інтерферону, завдяки якому клітини стають
несприйнятливими до вірусів, та посилюється імунний захист організму.

МЕЛІСАН, 245 г

мед, квітковий
пилок, екстракт
ехінацеї

ПОЛІСАН, 245 г

■ знімає запальні процеси,
в тому числі при герпесі;
■ сприяє загоєнню ран та
виразок;
■ ефективний
при
проблемах з суглобами та
хрящами (артрити, артрози
і т.п.).

ПРОПОЛІСНИЙ МЕД, 245 г

■ 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

мед, густа витяжка
прополісу

крем-мед, нативне
маточне молочко

■ ефективний при підвищеній
збуджуваності, депресії;
■ покращує концентрацію,
пам’ять, увагу;
■ посилює тканинне дихання,
тим самим відновлюючи
функції клітин в організмі.

■ очищає
як
природний
сорбент, знижуючи токсичність
від ліків та отруєнь алкоголем;
■ відновлює організм при
дисбактеріозі кишечника;
■ підвищує
розумову
та
фізичну активність.

МЕДОВІТ, 245 г

мед, вітапектин
(вітаміни Р, С, пектин,
а також К, Са, Mg, Fe,
Zn та глюкоза)

КОРОЛІВСЬКЕ ЖЕЛЕ, 245 г
крем-мед, нативне
маточне молочко

■ ефективний при підвищеній
збуджуваності, депресії;
■ покращує пам’ять,
концентрацію, увагу;
■ посилює тканинне
дихання, тим самим
відновлюючи функції
клітин в організмі.

■ очищає як природний
сорбент, знижуючи
токсичність від ліків та
отруєнь алкоголем;
■ відновлює організм при
дисбактеріозі кишечника;
■ підвищує розумову та
фізичну активність.

АПІМОД, 245 г

мед, маточне
молочко, пилок,
екстракт ехінацеї

■ стабілізує артеріальний
тиск;
■ усуває головний біль;
■ сприяє
оновленню
організму та подовженню
молодості;
■ показаний при неврозах
та вегето-судинній дистонії.

мед, пилок, густа
витяжка прополісу

АПІСВІТ, 245 г

мед, пилок, 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.

ЦІЛЮЩІ ЗАСОБИ
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Прополіс – це клейка речовина, яка здатна пригнічувати активність та знищувати цілий спектр
мікроорганізмів, включаючи віруси, грибки та бактерії. Має знеболюючу, тонізуючу, бактерицидну,
протизапальну та антиоксидантну дію. Важливо відмітити, що до прополісу в мікроорганізмів не розвивається
стійкості під час та після прийому.
Протипоказання до застосування прополісу: індивідуальна непереносимість, вагітність, полліноз,
гострі захворювання печінки, атопічна бронхіальна астма.
■
■
■
■

ПРОПОЛІСНА ОЛІЯ, 100 мл

стимулює та відновлює тканини та слизові;
знімає запалення кишечника;
сприяє загоєнню ран, виразок, ерозій, тріщин прямої кишки;
маю м’яку послаблюючу дію.

ГУСТА ВИТЯЖКА ПРОПОЛІСУ, 14 мл

■ знімає больові синдроми в області шлунково-кишкового тракту, в
тому числі кишкові кольки;
■ відновлює організм при будь-яких запальних процесах;
■ чудовий протигрибковий засіб.

ЕКСТРАКТ ПРОПОЛІСУ ВОДНИЙ, 100 и 15 мл

■ очищає клітинні мембрани, нормалізує процес дихання клітин,
регулює pH в організмі;
■ ефективний при застуді, грипі; усуває проблеми зі шкірою;
■ застосовується при отиті, кон’юнктивіті, нежиті, стоматитах.

Бальзам – це вітамінна настоянка, де в концентрованому вигляді міститься сила рослин та
енергія витяжок бджолиної продукції.
Порошок тіла бджоли (підмор) – це бджоли, які загинули природнім шляхом. Дослідження
показали, що хітиновий покрив бджоли містить гепарин, лізоцим та глюкозамін. Гепарин має властивість
сповільнювати запальні процеси, позитивно впливає на систему крові. Лізоцим має чудові бактерицидні
властивості. Глюкозамін – готовий будівельний матеріал для сполучної тканини організму.
Воскова міль – це великий біогенний стимулятор. Вона має особливий обмін речовин та білковоліпідний комплекс біологічно активних сполук, котрі забезпечують відновлення пошкоджених
оболонок клітин, попереджають виникнення аутоіммуних захворювань.

ГАЛЕРИН, 95 мл

екстракт воскової молі, настоянка
календули, бджолине маточне
молочко, квітковий пилок

■ ефективний при захворюваннях органів дихання, астмі (клінічно
доведено, що кашель проходить через 3-5 днів);
■ застосовується при комплексній терапії лікування туберкульозу;
■ використовується при різноманітних патологіях вагітності;
■ прискорює ріст та відновлення тканин, сприяє засвоєнню кальцію;
■ зменшує прояви алергічних реакцій.

БДЖОЛИЧ, 95 мл

порошок тіла бджоли, екстракт
личинок воскової молі, настоянка
глоду, трутневе та маточне молочко,
квітковий пилок

■ чинить антиоксидантну дію;
■ пригнічує запальний процес;
■ знижує тиск, покращує мікроциркуляцію в тканинах, зміцнює
стінки судин, знижує тромбоутворення;
■ сприяє відновленню печінки та жовчного міхура;
■ відновлює м’язові тканини після фізичних навантажень, що
сприяє росту витривалості спортсменів.

БДЖОЛИНИЙ
БАЛЬЗАМ, 95 мл

порошок тіла бджоли, екстракт
ехінацеї, трутневе молочко, квітковий
пилок, маточне молочко, густа
витяжка прополісу

■ благотворно впливає на серцево-судинну систему:
зміцнює пошкоджені стінки судин, стабілізує тиск;
■ регулює діяльність передміхурової залози, попереджає розвиток аденоми;
■ сприяє зміцненню нирок та сечового міхура;
■ покращує доставку поживних речовин та кисню до м’язів та хрящової тканини
суглобів.

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я
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Наші мудрі пращури вважали, що, помираючи в 70 років, людина помирає в дитинстві, і самі, за переказами,
жили більше 200 років. В одній з третіх країн світу, в Нігерії, вождь племені Бауе помер у віці 126 років. При
цьому в нього збереглися всі зуби, а це ознака того, що й інші органи були здорові. Доведено, що генетичний
потенціал життя людини складає більше 140 років. А середня тривалість життя в Україні 55 років.
Що ми робимо не так??? Загубившись у нетрях цивілізації (стреси, шкідливі звички, неправильне
харчування, ліки) ми втратили здатність жити довго та щасливо. Приходить межа, коли резерви організму
вичерпані та з’являється втома, зниження працездатності, часті захворювання. Виникає дефіцит факторів
регуляції обміну речовин та знижується синтез компонентів ДНК. Тисячі ліків усувають лише симптом
хвороби, а причина захворювання залишається в організмі.
Компанія «Апіпродукт» пропонує препарати для відновлення здоров’я. Ефективність
препаратів підтверджена клінічними дослідженнями, а найголовніше – результатами клієнтів.
Засвоюваність продуктів бджільництва організмом – до 98%! Хочете бути здоровими та довго жити –
включіть у свій раціон препарати, котрі гармонійні та природні для вашого організму.

ПОЛІКОР, 60 табл.

пилок, кореневище
аїру, супліддя
вільхи

■ ефективний при
порушеннях травлення,
підвищеній кислотності, печії;
■ чинить виражений
позитивний ефект в людей
з хронічним гастритом,
колітом та виразковою
хворобою;
■ знімає тонус та спазм
м’язів шлунково-кишкового
тракту.

ЛАРИНОЛ, 50 табл.

трутневе та маточне
молочко, кореневище
аїру, лактоза

■ покращує регуляцію
нервової та ендокринної
систем, нормалізує
гормональний баланс;
■ усуває проблеми
передменструального
синдрому та клімаксу;
■ відновлює функцію
передміхурової залози;
■ ефективний при
лікуванні жіночого та
чоловічого безпліддя;
■ нормалізує вуглеводний
та жировий обмін;
■ джерело енергії та сили
для спортсменів.

ПРОПОЛІС АДСОРБОВАНИЙ, 60 табл.

прополіс,
адсорбований на
лактозі

■ зміцнює імунітет,
проявляє протимікробну
дію;
■ володіє знеболюючим
ефектом (наприклад, при
головному та зубному болю);
■ має антитоксичний
ефект, в тому числі при
алкогольній інтоксикації;
■ покращує роботу печінки
та жовчного міхура.

ЛАКТОВІТ, 60 табл.

маточне молочко,
пилок, лактоза

■ покращує регенеративні
процеси в роговій оболонці
ока;
■ стабілізує
психоемоційний стан;
■ знімає втому, надає сил;
■ підвищує лактацію;
■ покращує стан шкіри,
волосся та нігтів.

ГАЛЕРІЯ АДСОРБОВАНА, 50 табл.

воскова міль,
трутневе та маточне
молочко, прополіс,
настоянка глоду та
софори, лактоза

■ сприяє запобіганню
аутоімунних захворювань
( алергії, екзема, склероз,
псоріаз, артрити і т.п.);
■ регулює гормональний
фон та ендокринну систему;
■ сприяє здоров’ю суглобів,
хрящів та кісток;
■ зміцнює нирки та
сечостатеву систему;
■ має протинабрякову дію.

ЗЕЛЕНІ МАННИ, 60 капс.
спіруліна, еламін,
інулін, пилок

■ сприяє відновленню
функцій щитовидної та
підшлункової залози,
наднирників, статевих
залоз;
■ стабілізує цукор в крові
(показаний при діабеті);
■ знижує рівень
холестерину;
■ виводить радіонукліди,
важкі метали.

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ
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Продукти бджільництва – це натуральний, збалансований комплекс вітамінів, макро- та мікроелементів,
амінокислот та поживних речовин, які мають довготривалий ефект та спрямовані на зміцнення імунітету
людини.
Важливо знати, що більшість добавок та всі синтетичні вітаміни працюють тоді, коли їх приймаєш. При
цьому організм їх не засвоює в повній мірі, відторгаючи як чужорідний матеріал. В результаті, подібні
вітамінні комплекси лише частково усувають клітинний голод.
Харчування є одним з головних факторів, які визначають розвиток та здоров’я людини. В усьому світі
відбуваються негативні зміни в структурі харчування людей, що є однією з основних причин захворювань.
Передусім, недостатній рівень вживання нутрієнтів – вітамінів, мікроелементів, ненасичених жирних
кислот. І цю проблему дійсно вирішують продукти бджільництва як натуральне, створене природою, живе
харчування.

ВІТАМІНЧИК, 60 табл.

пилок, вітамін
С (рослинний
екстракт)

■ загальнозміцнюючий
вітамінний комплекс;
■ захищає від надмірного
окислення організму,
зв’язуючи вільні радикали;
■ незамінний при
астенічних станах,
анемії; зміцнює судини та
капіляри.

БДЖОЛИНИЙ ХЛІБ, 35 г

ПИЛОК КВІТКОВИЙ, 120 г

квітковий пилок
(бджолине
обніжжя)

■ сприяє поповненню
вітамінів та мікроелементів
в організмі;
■ покращує фізичну та
розумову активність;
■ покращує роботу всіх
органів та систем в
організмі.

МАТОЧНЕ МОЛОЧКО, 25 стік.
перга
(бджолиний хліб)

■ найбагатше природне
джерело вітамінів;
■ сприяє зникненню
застарілих болів у шлунку,
кишечнику та печінці;
■ ефективний при
дисбактеріозі;
■ сприяє покращенню зору;
■ обов’язковий при
підготовці організму до операції та у складні періоди;
■ попереджує токсикоз та патології при вагітності.

маточне молочко,
адсорбоване на
лактозі

■ підвищує життєвий
тонус;
■ сприяє нормальному
розвитку, регулює апетит;
■ покращує пам’ять,
концентрацію, зір;
■ ефективне при вегетосудинній дистонії;
■ має виражену здатність
обмежувати вплив стресу, регулює артеріальний тиск;
■ нормалізує роботу всіх органів та систем.

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. Продукція виготовлена з натуральної сировини без хімічних консервантів,
барвників, ароматизаторів та інших добавок.
Фітосиропи з медом призначені для приготування корисних напоїв, котрі добре вгамовують спрагу, чинять
загальнозміцнюючу дію на організм та служать для профілактики конкретних захворювань.

МЕДОВА КОСМЕТИЧНА СЕРІЯ
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Шкіра – складний орган, пов’язаний з усіма системами організму, що поєднує в собі захист, красу та здоров’я.
Компанія «Апіпродукт» розробила медову косметичну серію у вигляді корисного мила ручної роботи та
апібальзамів. В кожному продукті ви знайдете унікальну формулу рецепту з натуральних ефірних олій, апіта фіто компонентів.
Доведено, що використання мила або крему з ефірними оліями призводить до швидкого проникнення
їх у кров, що позитивно впливає на обмін речовин та відновлює гармонію людини. Чи знаєте ви, що в
теплій вологій ванній швидкість проникнення ефірної олії в 100 раз вища, ніж просто при кімнатній
температурі.
Бджолиний віск, який міститься в кожному продукті, – кращий антибактеріальний, протизапальний
та пом’якшуючий засіб, який відновлює та регенерує шкіру. Віск утворює на поверхні шкіри повітропроникну
плівку, котра запобігає висиханню покривів та допомагає зберегти баланс вологи.
Наші продукти не містять SLS, парафін, синтетику, барвники, консерванти, ароматизатори та
жири тваринного походження!
АПІБАЛЬЗАМ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ
ТА ЗАСПОКОЮЮЧИЙ З ЯЛИЦЕЮ, 30 мл
олія ялиці, екстракт пагонів ялиці, дьоготь
ялиці, бджолиний віск.

■ при застудних захворюваннях дихальних шляхів;
■ ефективний при зубному болю, пародонтозі;
■ заспокійливий засіб при свербежі, після морозу та
гоління.
АПІБАЛЬЗАМ
ЗІГРІВАЮЧИЙ ТА
ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З
БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ, 30 мл
концентровані масляні
та водні екстракти: тіла
бджоли, прополісу, ялиці,
календули, березових
бруньок, зеленого чаю, чаги;
віск бджолиний; капсаїцину
масляний розчин; олії:
маісова, рицинова, ялиці,
м’ятна, лавандова, дамаської
троянди; бджолина отрута.

■ відновлює та знижує хронічні
деструктивно-запальні процеси
в тканинах опорно-рухового
апарату;
■ активно зменшує жирові
відкладення, усуває апельсинову
шкірку;
■ запобігає утворенню тромбів.

АПІБАЛЬЗАМ РЕГЕНЕРУЮЧИЙ ТА
ПРОТИНАБРЯКОВИЙ З БУРКУНОМ, 30 мл
буркун лікарський, календула, бджолиний віск,
рицинова олія, лавандова та перцевої м’яти,
екстракт стевії.

■ знімає головні болі;
■ загоює тріщини на сосках, при маститі, знімає
набряки при вагітності;
■ при отиті, гаймориті.

АПІБАЛЬЗАМ
ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ ТА
ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ, 30 мл
біло-блакитна глина,
прополіс, віск, рицинова
олія, олія з виноградних
кісточок, лаванда, буркун,
перцева м’ята, календула,
бруньки берези, стевія,
протоалкалоід капсаїцин.

■ застосовується у спорті при
розтягненнях, болях у м’язах,
гематомах на набряках;
■ при пролежнях та
обмороженнях;
■ при проблемах з опорноруховим апаратом.

АПІБАЛЬЗАМ
ОМОЛОДЖУЮЧИЙ ТА
КОРЕКЦІЙНИЙ
З ЧАГОЮ, 30 мл
концентровані масляні
та водні екстракти: чаги,
зеленого чаю, календули,
стевії медової, бруньок
березових, трави чабру;
віск бджолиний, олії:
реп’яхова, рицинова, м’ятна,
прополісна.

■ сповільнює процеси старіння
шкіри та утворення зморшок,
попереджує переродження тканин,
захищає від сонячного проміння;
■ сприяє усуненню пігментних
плям, папілом, веснянок,
бородавок, ущільнень, а також
розсмоктуванню рубців та шрамів;
■ проявляє цілющі властивості в
терапії опіків, псоріазу, всіх типів
вугрів.

Опис всього мила
знайдете на сайті:
www.apiprodukt.ua

Крем-мило «КОРОЛІВСЬКЕ» для всіх типів шкіри, включаючи дитячу. В складі: омиленні олії
кукурудзяна, кокосова, пальмова, соняшникова; NaOH, мед, коров’яче молоко, бджолиний віск, прополісна
олія, бджолине маточне молочко.
Маточне молочко у складі здатне сповільнити процеси старіння та руйнування шкіри; покращує стан при
дерматитах та дерматозах та сприяє загоєнню ран. А казеїн коров’ячого молока легко проникає та швидко
зволожує суху та обвітрену шкіру. Прополісна олія у складі мила стимулює та відновлює тканини.

АПІКОМПЛЕКСИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА
ЗМІЦНЕННЯ СВОГО ЗДОРОВ’Я

