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Офіційний представник:

За статистикою, в Україні 
кожні 40 секунд стається новий 
інсульт. Мільйони українців мають 
захворювання серця та судин, 
потерпають від головного болю та 
підвищеного тиску, який є одним 
з головних чинників інсульту. Далі 
на стор. 4

Вугрова хвороба (акне) – 
одне з найбільш поширених 
захворювань шкіри. У Європі 
60-80% осіб віком від 12 до 
25 років уражені акне. Здорове 
харчування та догляд за шкірою 
значно покращують цей стан. 
Далі на стор. 11

Простатит – запалення 
передміхурової залози. Статистика 
свідчить, що 30% чоловіків, 
які мають хронічний простатит 
страждають від проблем з 
передчасною еякуляцією та 
порушенням ерекції. Препарат 
«Ларинол» пройшов клінічні 
дослідження в інституті урології 
АМН України. Далі на стор. 7
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Створивши у 1999 році спеціалізоване підприємство з 
виробництва продуктів бджільництва «Апіпродукт» вчені-біохіміки, 
Протас О.Ф. та Мулявко Н.О., вклали в нього частину своєї душі, 
велику любов та професійне ставлення. Вони ретельно розробляли 
стандарти якості на базі  Національного Інституту бджільництва 
ім. П.І. Прокоповича, створювали унікальні препарати, проводили 
їх клінічні дослідження на ефективність та безпечність, проходили 
лабораторні експертизи в Інституті Гігієни та Медичної екології 
ім. О.М. Марзєєва та отримали висновки ДСЕС при Міністерстві 
охорони здоров’я України. Це діло продовжують сімейне подружжя 
Волинець Андрій та Світлана. Вони зберегли всі стандарти якості, 
створюють нові продукти, впроваджують цікаві проекти (співпраця 
з медичними закладами, навчальні тренінги, участь у благодійних 
заходах тощо) та постійно вдосконалюють свою роботу. 

Слово «Апіпродукт» в перекладі з латинської («apis» — 
«бджола» та «productum» – «зроблене») означає «зроблене 
бджолою», а отже самою Природою. Головна мета нашої компанії – 
створювати натуральні препарати з науковим обґрунтуванням, які 
були б ефективними та  доступними для кожної людини. 

На базі головного офісу функціонують курси «Консультант з 
питань апітерапії та здорового життя», де навчаються як наші оптові 
партнери, так й бджолярі, лікарі та люди, які хочуть розвиватися 
в цьому напрямку. Таким чином, ми взяли на себе велику 
відповідальність: відновити та зберегти здоров’я у кожній родині та 
вести просвітницьку роботу зі здорового способу життя.

Так що ж таке продукти бджільництва – фармацевтичні 
препарати, БАД чи живе харчування?

Компанія «Апіпродукт» за холістичний підхід у відновленні та 
зміцненні здоров’я людини. Основна концепція якого полягає в 
тому, що людина – цілісна система, в якій важливо збільшувати 
потенціал здоров’я, а не усувати окремі симптоми (підвищений 
тиск, болі у шлунку, апатія, алергічні прояви на шкірі). 

Наведемо приклад, у вашій машині засвітилася лампочка, яка 
сигналізує про те, що закінчився бензин. Є два шляхи вирішення 
даної проблеми. Перший – викрутити цю лампочку, тобто усунути 
симптом. Другий – поїхати на заправку та залити якісний бензин, 
таким чином усунути головну причину блимання лампочки. 
В першому випадку – це стандартний підхід в медицині, де 
відключити лампочку означає прийняти ліки. Дія ліків проходить 
і біль поновлюється, оскільки причина не зникла. Водночас, коли 
знімається один симптом найчастіше порушується робота інших 
систем організму через побічну дію препаратів. Для метаболізму 
багатьох ліків у нашому організмі не передбачено ферментних 
систем. Але при наданні невідкладної допомоги фармацевтичні 
препарати можуть бути важливою ланкою в лікуванні.

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. Тому з упевненістю можна 
стверджувати, що продукти бджільництва не є фармацевтичними 
препаратами.

Біологічно активні добавки до їжі (БАД) – це природні або 
ідентичні природним біологічно активні речовини, які отримують з 
рослинної, тваринної та мінеральної сировини. Більшість БАД та 
всі синтетичні вітаміни працюють тоді, коли їх приймаєш. Водночас 
організм не засвоює в повному обсязі синтетичні вітаміни, тому 
всі вітамінні комплекси лише частково усувають клітинний голод. 
За визначенням, БАД є добавкою до їжі, а не її замінником. Ніщо 
не зможе замінити унікальний набір поживних речовин харчових 
продуктів, котрі сформувалися природою.

Харчування є одним з головних факторів, який визначає 
нормальне зростання 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. Перш за все, недостатній рівень споживання 
нутрієнтів – вітамінів, мікроелементів, ненасичених жирних кислот, 
інших органічних сполук рослинного та тваринного походження, що 
мають важливе значення в регуляції процесів обміну речовин та 
функцій окремих органів та систем. І цю проблему дійсно вирішують 
продукти бджільництва як натуральне, створене природою, 
живе харчування.

Один лікар-реабілітолог казав: «Хочеш позбутися болю та 
відновити працездатність – йди до лікарні. Хочеш зміцнити якийсь 
орган, покращити тонус – приймай вітаміни та БАД. А якщо хочеш 
повністю відновити втрачене здоров’я, забути про хвороби – 
вживай завжди продукти бджільництва!»

Команда «Апіпродукт» щиро бажає вам та вашим близьким 
здоров’я, довголіття та достатку!
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■ ефективний під час збуджуваності, 
депресії, перевантаження;
■ покращує пам’ять, концентрацію, 

увагу;
■ посилює тканинне дихання, тим самим 

відновлюючи функції клітин в організмі.

■ очищує організм від шлаків, токсинів;
■ підвищує гемоглобін, включно у 

вагітних;
■ підтримує здоров’я усіх систем 

організму;
■ джерело фікоціаніну, яке зупиняє ріст 

ракових клітин.

МЕДОВІ КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ ПОВНОЦІННОГО ЖИТТЯ, ЗДОРОВ’Я ТА ДОВГОЛІТТЯ

■ знімає запальні процеси включно, які 
зумовлені вірусами герпесу;
■ сприяє загоєнню ран та виразок;
■ ефективний, якщо є проблеми з 

суглобами та хрящами (артрити, артрози 
тощо).

■ природний антибіотик з вітамінним 
комплексом;
■ покращує метаболізм клітин печінки та 

роботу жовчного міхура;
■ знімає запалення в ротовій порожнині;
■ сприяє захисту органів дихання.

■ очищує як природний сорбент, 
знижуючи токсичність від ліків та отруєнь 
алкоголем;
■ відновлює організм під час 

дисбактеріозу та інших розладах;
■ підвищує розумову та фізичну 

активність.

МЕЛІСАН, 245 г ПОЛІСАН, 245 г

МЕДОВІТ, 245 г КОРОЛІВСЬКЕ ЖЕЛЕ, 245 г

■ має противірусну, протигрибкову та 
ранозагоювальну дію;
■ покращує роботу нирок та сечового 

міхура;
■ для інгаляцій під час запалення 

носоглотки та дихальних шляхів.

ПРОПОЛІСНИЙ МЕД, 245 г ЗЕЛЕНИЙ МЕД, 245 г

АПІМОД, 245 г АПІСВІТ, 245 г

■ забезпечує нормалізацію функцій 
органів травлення;
■ знімає запальні процеси в організмі;
■ нейтралізує побічну дію ліків, 

знижуючи їх негативний вплив на печінку 
людини.

мед, бджолине обніжжя, 
екстракт ехінацеї

мед, бджолине обніжжя, густа 
витяжка прополісу

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

мед, густа витяжка прополісу

мед, маточне молочко, 
бджолине обніжжя, екстракт 
ехінацеї

крем-мед, водорість спіруліна

крем-мед, нативне маточне 
молочко

■ стабілізує артеріальний тиск;
■ усуває головний біль;
■ сприяє оновленню організму та 

подовженню молодості;
■ застосовується для пом`якшення 

неврозу та вегетосудинної дистонії.

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» для діючих речовин, що 
входять до складу медових композицій, і 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, і підвищується імунний захист організму.

мед, бджолине обніжжя, 
маточне молочко, густа 
витяжка прополісу
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ЗДОРОВЕ СЕРЦЕ ТА СУДИНИ

Серцево-судинні захворювання є переважною причиною 
смертності в усьому світі. Більшість серцево-судинних 
захворювань можна запобігти, вживаючи відповідні заходи 
щодо мінімізації факторів ризику для здоров’я і модифікації 
способу життя. 

Інсульт – неврологічне захворювання, яке щорічно забирає 
життя 6 мільйонів людей. Він виникає, коли прилив крові до мозку 
раптово перекривається. Нервові клітини мозку починають 
відмирати, тому що до них не надходять кисень і поживні 
речовини, і мозок перестає функціонувати належним чином. 
Більшість інсультів пов’язано з розвитком атеросклерозу судин 
(утворення бляшок на стінках судин), та утворенням згустків 
крові (тромбів).

Що потрібно робити, якщо у когось стався інсульт? Негайно 
викликати «швидку» за номером 103 та надати невідкладну 
допомогу не пізніше, ніж за 3 години після інсульту.

Чи можемо ми запобігти виникненню інсульту? Так, для цього 
ми повинні знати фактори ризику виникнення інсульту:
■ Підвищений кров’яний тиск (гіпертонічна хвороба, 

артеріальна гіпертензія), який сприяє атеросклерозу.
■ Надмірна вага тіла, внаслідок чого порушується обмін 

речовин та підвищується ймовірність розвитку цукрового 
діабету і атеросклерозу. 
■ Цукровий діабет. Відомий факт, що у діабетиків у 

прискореному режимі виводиться рідина, що призводить до 
зневоднення організму. Через це кров стає густою, що збільшує 
ймовірність розвитку інсульту. Внаслідок нестачі гормону 
інсуліну, глюкоза не проникає в клітини, накопичується в крові 
та викликає пошкодження судин.

■ Паління тютюну. Ризик інсульту різко знижується вже 
через 6 місяців після відмови від паління.
■ Підвищений рівень холестерину сприяє виникненню 

холестеринових бляшок, що відкладаються на стінках 
кровоносних судин. Для попередження появи таких бляшок 
важливо вживати жирну морську рибу, оливкову та лляну олію, 
знежирені молочні продукти, моркву, брюссельську капусту.
■ Сидячий спосіб життя без помірних фізичних навантажень 

та стреси. Важливо не допускати фізичної перевтоми, виділяти 
час для відпочинку та добре висипатися.

Раптова поява слабкості у м`язах 
чи оніміння однієї половини тіла 
(обличчя, рука, нога)

Раптове порушення здатності
говорити чи розуміти мову

Раптове порушення зору,
двоїння предметів

Раптова втрата рівноваги, через яку 
хворий не може ходити (зазвичай 
у комплексі з нудотою та/чи 
блюванням та запамороченням)

Раптовий сильний головний біль 
без явної причини (такого головного 
болю раніше не було)

ПЕРШІ ОЗНАКИ ІНСУЛЬТУ:*

 ішемічний тип інсульту 
(тромб у судині)

геморагічний тип інсульту 
(розрив судини)

* з медичного буклету «Оберіг»
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Повна програма «Здорове серце та судини» від 
«Апіпродукт» розрахована на два місяці та спрямована на 
зниження факторів ризику, відновлення та підтримку здоров’я. 

Вона включає наступні етапи:
1 етап (1 місяць):
■ «Бджолич» сприяє покращенню кровообігу судин 

та мозку, зниженню збуджуваності центральної нервової 
системи, зняттю розумової та фізичної напруги, покращує 
мікроциркуляцію, знижує тромбоутворення. Приймати по 5мл з 
теплою кип’яченою водою двічі на добу за 15-20хв до їжі. Перед 
вживанням збовтати!
■ «Вітамінчик» є потужним антиоксидантом (запобігає 

окисленню організму), зміцнює судини та капіляри, знижує 
рівень холестерину, має антисклеротичні та протизапальні 
властивості. Приймати по  1 таблетці, розсмоктуючи в роті за 
40 хвилин до їжі 2 рази на день в першій половині дня.
■ «Апімод» нормалізує обмін речовин, сприяє покращенню 

самопочуття при вегето-судинній дистонії, неврозах, 
атеросклерозі, стабілізує кров’яний тиск. Приймати по 1 мірній 
ложці за 30 хвилин до їжі в обід та ввечері. 

2 етап (1 місяць):
■ «Молочко маточне адсорбоване» нормалізує обмінні 

процеси, регулює роботу ендокринної та нервової систем, 
сприяє зниженню рівня холестерину та цукру в крові, стабілізації 
артеріального тиску, стимулює кровотворну функцію, сприяє 
зниженню та ліквідації спазму судин, очищенню судин від бляшок, 
розрідженню крові. Приймати по одному стіку двічі на день.

■ Препарат «Зелені манни» покращує діяльність 
ендокринної системи, сприяє засвоєнню магнію, котрий 
впливає на активність більш ніж 300 ферментів, які регулюють 
діяльність серцево-судинної системи та рівень ліпідів у крові. 
Знижує рівень холестерину та нормалізує кров’яний тиск. 
Стабілізує вміст цукру в крові (показаний при діабеті). Приймати 
по 1 капсулі за 30 хвилин до їжі тричі на день, запиваючи 
невеликою кількістю води.
■ «Водний екстракт прополісу» має унікальні 

антиоксидантні властивості. Активізує обмін речовин та 
процес росту та розвитку нормальних, фізіологічних тканин 
та клітин. Нормалізує водний баланс в організмі. Посилює 
фагоцитоз – процес виведення чужорідного матеріалу з 
організму за рахунок спеціальних клітин – фагоцитів, що 
сприяє меншому отруєнню організму. Приймати по 5мл з 
теплою кип’яченою водою двічі на добу за 15-20хв до їжі. 
Перед вживанням збовтати!
■ «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, завдяки дії 
калію, покращується обмін речовин, починається активне 
виведення токсинів та шлаків з організму. Процес одужання 
значно прискорюється, судини стають більш еластичними, 
відновлюється мікрофлора кишечнику. Приймати по 1-2г 
(5-7шт) за 20 хвилин до їжі 3 рази на день.

Дослухайтеся до свого серця —
воно підкаже, як жити. 
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■ 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.

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.

■ 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.

■ зміцнює імунітет, проявляє 
протимікробний ефект;

■ має дію натурального антибіотику 
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.

■ має знеболюючі, протизапальні, 
протимікробні та бактерицидні властивості;

■ сприяє зняттю запальних процесів 
слизової оболонки порожнини рота, ясен 
(стоматити, гінгівіти, пародонтоз, глотки, 
мигдаликів (фарингіт, тонзиліт), верхніх 
дихальних шляхів.

■ знімає больові синдроми в області 
шлунково-кишкового тракту, зокрема 
кішкові кольки;

■ відновлює організм під час будь-яких 
запальних процесах;

■ чудовий протигрибковий засіб.

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

очей, проблемах із зором у темряві;
■ усуває проблеми з кровотечами з 

носа та ясен;
■ зменшує та полегшує нежить.

ПРОПОЛІСНА ОЛІЯ, 100 мл

ПРОПОЛІС
АДСОРБОВАНИЙ, 60 табл.

ЕКСТРАКТ ПРОПОЛІСУ
ВОДНИЙ З ШАВЛІЄЮ, 30 мл

ГУСТА ВИТЯЖКА
ПРОПОЛІСУ, 14 мл

ЕКСТРАКТ ПРОПОЛІСУ
ВОДНИЙ, 15 мл

ПРОЛІХІТ, 15 мл

оливково-
соняшникова олія, 
очищений прополіс

прополіс, лактоза

підготовлена вода, 
нативний прополіс, 
настойка шавлії листя

настоянка прополісу, 
нативний прополіс

очищений прополіс, 
підготовлена вода

прополісна олія, обліпихова олія, екстракт бджолиного підмору

■ 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 тощо;

■ ефективний під час застуди, грипу, 
ангіни та різних легеневих захворювань.

ЕКСТРАКТ ПРОПОЛІСУ
ВОДНИЙ, 100 мл

очищений прополіс, 
підготовлена вода
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Простатит – запалення передміхурової залози здебільшого внаслідок виникнення бактеріальної інфекції. Тільки 50% хворих 
на простатит відчувають реальні больові відчуття. Найперша ознака простатиту – незначні порушення при сечовипусканні. 
Відбувається стиснення сечівника через те, що обсяг запаленої простати збільшується та поступово запальний процес викликає 
рубцювання сполучних тканин сечового міхура. Друга основна ознака простатиту – сексуальний розлад, при якому відбувається 
порушення механізму ерекції і відчувається послаблення оргазму. 

Повна програма «Чоловіча сила та енергія» від «Апіпродукт» 
розрахована на місяць та включає такі препарати:

■ «Адсорбований прополіс» по 1 таблетці тричі на день,
■ «Бджолиний бальзам» по 5 мл два рази на день,
■ «Ларинол» по 2 таблетці вранці та в обід,
■ «Вітамінчик» по 1 таблетці вранці та в обід,
■ «Бджолиний хліб» по 5-7 шт. увечері.
А також наступні рекомендації:
■ фізичні навантаження та контрасний душ;
■ регулярне статеве життя;
■ зниження стресу та перевтоми;
■ харчування повинно включати наступні продукти: петрушку, гірчицю, 

хрін, часник, цибулю, морську рибу, кальмари, устриці, мідії, насіння гарбуза.

БАЛЬЗАМИ
Бальзам – це вітамінна настоянка, де в концентрованому вигляді міститься сила рослин та енергія витяжок бджолиної продукції.
Порошок тіла бджоли (підмор) – це бджоли, які загинули природним шляхом. Хітиновий покрив бджоли містить гепарин 

(сповільнює запальні процеси), лізоцим (має бактерицидні властивості) та глюкозамін (будівельний матеріал для сполучної тканини 
організму). Екстракт личинок воскової молі – це великий біогенний стимулятор, який забезпечуює відновлення пошкоджених 
оболонок клітин, попереджає виникнення аутоіммуних захворювань.

■ має протизапальні, бронхолітичні, муколітичні, властивості. Пройшов клінічні випробуванні на базі 
алергологічного відділення Київської міської лікарні №2 серед дітей з бронхіальною астмою та обструктивним 
бронхітом. Були отримані наступні результати: зникли симптоми інтоксикації та задишка, носове дихання стало 
вільним, нічний та денний кашель припинився;

■ допомагає позбутися від спазмів, зменшити вироблення мокротиння та очистити легені під час або 
після паління;

■ застосовується при комплексній терапії лікування туберкульозу;
■ прискорює ріст та відновлення тканин, сприяє засвоєнню кальцію;
■ зменшує прояви алергічних реакцій.

■ ефективний при функціональних 
розладах діяльності серцево-судинної 
системи;

■ чинить антиоксидантну дію та 
пригнічує запальні процеси;

■ сприяє відновленню печінки та 
жовчного міхура;

■ покращує відновлення м’язових тканин після фізичних 
навантажень, що сприяє росту витривалості спортсменів.

■ покращує серцево-судинну систему: 
зміцнює стінки судин, стабілізує тиск;

■ сприяє зміцненню нирок та 
сечового міхура;

■ покращує доставку поживних 
речовин та кисню до м’язів та хрящової 
тканини суглобів; 

■ регулює діяльність передміхурової 
залози, попереджає розвиток простатиту та 
аденоми.

ГАЛЕРИН, 95 мл

БДЖОЛИЧ, 95 мл БДЖОЛИНИЙ
БАЛЬЗАМ, 95 мл

екстракт воскової молі, настоянка календули, бджолине маточне молочко, бджолине обніжжя

порошок тіла бджоли, екстракт 
личинок воскової молі, настоянка 
глоду, трутневе та маточне 
молочко, бджолине обнижжя

порошок тіла бджоли, екстракт 
ехінацеї, трутневе молочко, 
бджолине обніжжя, маточне 
молочко, густа витяжка прополісу

Козацькому роду нема переводу,
Лине його слава з далечі віків!
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ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я
Доведено, що генетичний потенціал життя людини складає більше 140 років. А середня тривалість життя в Україні 55 років. Чому 

саме так? Загубившись у нетрях цивілізації (стреси, шкідливі звички, неправильне харчування, ліки), ми втратили здатність жити 
довго та щасливо. Наступає межа, коли резерви організму вичерпані та з’являється втома, знижується працездатність, являються 
захворювання. Виникає дефіцит факторів регуляції обміну речовин. Компанія «Апіпродукт» пропонує препарати для відновлення 
здоров’я. Ефективність препаратів підтверджена клінічними дослідженнями, а найголовніше – результатами клієнтів. 

■ ефективний при порушеннях 
травлення, підвищеній кислотності, 
печії, виразковій хворобі шлунку, 
гастритах, колітах (клінічно доведено 
Науковим Центром Радіаційної 
Медицини АМН та НАН України);

■ знімає тонус та спазм м’язів 
шлунково-кишкового тракту;

■ клінічні випробування 
підтвердили, що вживання даного 
препарату всього за 10 днів зменшує 
вміст радіонуклідів в організмі на 25%.

■ покращує регенеративні процеси в 
роговій оболонці ока;

■ стабілізує психоемоційний стан;
■ знімає втому, надає сил;
■ підвищує лактацію; 
■ покращує стан шкіри, волосся та нігтів.

■ запобігає появі аутоімунних 
захворювань (алергія, екзема, склероз, 
псоріаз, артрити тощо);

■ регулює гормональний фон та 
ендокринну систему;

■ сприяє здоров’ю суглобів, хрящів 
та кісток;

■ зміцнює нирки та сечостатеву 
систему;

■ має протинабрякову дію.

■ покращує регуляцію нервової 
та ендокринної систем, нормалізує 
гормональний баланс; усуває проблеми 
передменструального синдрому та клімаксу;
■ відновлює функцію передміхурової залози;
■ ефективний під час лікування 

жіночого та чоловічого безпліддя (клінічні 
дослідження в інституті урології АМН 
України);
■ нормалізує вуглеводний та жировий 

обмін (сприяє схудненню);
■ джерело енергії та сили для 

спортсменів.

■ вітамінний комплекс, який 
забезпечує стійкість до стресу;

■ захищає від надмірного окислення 
організму, зв’язуючи вільні радикали;

■ незамінний при астенічних 
станах, анемії; 

■ зміцнює судини та капіляри;
■ підвищує розумову та фізичну 

працездатність.

■ сприяє відновленню функцій 
щитовидної та підшлункової залоз, 
наднирників, статевих залоз;

■ сприяє пригніченню центру 
«апетиту» в головному мозку, і в той же час 
дає людині відчуття надходження енергії;

■ стабілізує цукор в крові (показаний 
при діабеті);

■ знижує рівень холестерину;
■ виводить радіонукліди, важкі 

метали.

ПОЛІКОР, 60 табл.

ЛАКТОВІТ, 60 табл.

ГАЛЕРІЯ
АДСОРБОВАНА, 50 табл.

ЛАРИНОЛ, 50 табл.

ВІТАМІНЧИК, 60 табл.

ЗЕЛЕНІ МАННИ, 60 капс.

бджолине обніжжя, 
кореневище аїру,
супліддя вільхи

маточне молочко, 
бджолине обніжжя, лактоза

гомогенат личинок воскової 
молі та трутнів, маточне 
молочко, густа витяжка 
прополісу, настоянка глоду 
та софори, лактоза

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

бджолине обніжжя, вітамін 
С (рослинний екстракт)

спіруліна, еламін, інулін, 
бджолине обніжжя
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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ

ФІТОСИРОПИ З МЕДОМ – СМАЧНО ТА КОРИСНО

Функціональне харчування - це таке харчування, яке забезпечує організм максимальною кількістю білків, вуглеводів, вітамінів, 
амінокислот і мінералів. І це не просто їжа, а продукти, які надають оздоровчий ефект на функції органів людини. Це джерело енергії. Для 
досягнення лікувального або профілактичного ефекту їх вживання в їжу має стати регулярним. Склад таких продуктів збалансований 
природою та ідеально засвоюється організмом людини. До того ж ці продукти дуже концентровані і вживаються в невеликих кількостях.

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.

■ збагачує організм вітамінами 
та мікроелементами;

■ стимулює фізичну та розумову 
активність;

■ покращує роботу органів та 
систем в організмі.

■ підвищує життєвий тонус;
■ сприяє нормальному 

розвитку, регулює апетит;
■ покращує пам’ять, концентрацію, зір;
■ ефективне під час вегето-

судинної дистонії;
■ має виражену здатність 

обмежувати вплив стресу, 
регулює артеріальний тиск;
■ нормалізує роботу всіх 

органів та систем.

■ найбагатше природне джерело вітамінів;
■ покращує пам’ять та зір;
■ сприятливий при серцево-судинних проблемах;
■ сприяє зникненню застарілих болів у шлунку, кишечнику та печінці;
■ ефективний під час дисбактеріозу;
■ обов’язковий під час підготовці організму до операції та у складні періоди;
■ попереджує токсикоз та патології під час вагітності.

ПИЛОК КВІТКОВИЙ, 120 г МАТОЧНЕ МОЛОЧКО, 25 саше

БДЖОЛИНИЙ ХЛІБ, 35 г

квітковий пилок
(бджолине обніжжя)

нативне маточне 
молочко, лактоза

бджолиний хліб 
(перга)

ГІНГКО-БІЛОБА
для судин

КУЛЬБАБОВИЙ
для печінки

БУЗИНОВИЙ
для суглобів

МАЛИНОВИЙ
від застуди

ГОРІХОВИЙ
для щитовидної залози

ОБЛІПИХОВИЙ
для збагачення організму вітамінами

ШИПШИНОВИЙ
для підвищення імунітету

ХВОЙНИЙ
від кашлю

ЧОРНИЧНИЙ
для зору

БЕРЕЗОВИЙ
для мозку

ГЛОДОВИЙ
для серця
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АПІБАЛЬЗАМ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ
ТА ЗАСПОКОЮЮЧИЙ З ЯЛИЦЕЮ, 30 мл

■ має знеболюючі та протиалергенні 
властивості;

■ ефективний під час зубного болю, 
пародонтозу;

■ під час застудних захворювань 
дихальних шляхів;

■ заспокоює шкіру після морозу та гоління.

МЕДОВЕ МИЛО ТА КОСМЕЦЕВТИКА
Компанія «Апіпродукт» має чудову медову серію мила ручної роботи, яке виготовляється гарячим способом, тому трави, мед та 

екстракти дійсно залишилися в милі та не були з’їдені лугами. У кожному шматочку мила є віск та мед. Мед легко проникає в пори шкіри, 
живить її та регулює водний баланс. Віск має антибактеріальну, пом’якшуючу дію та сприяє появі тонкої плівочки на поверхні шкіри, яка 
допомагає зберегти баланс вологи. В милі не містяться SLS, парафін, синтетичні продукти, барвники, консерванти та тваринні жири.

Шкіра – складний орган, пов’язаний з усіма системами організму, що поєднує в собі захист, красу та здоров’я.
Доведено, що використання крему з ефірними оліями призводить до швидкого проникнення їх у кров, що позитивно впливає на 

обмін речовин та відновлює гармонію людини. 

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

МИЛО «ГІРСЬКА ЛАВАНДА» 
з голубою кембрійською глиною та ефірною олією лаванди з 
ефектом пілінгу, глибоко очищує шкіру, не пересушуючи її.

МИЛО «ВІТАМІННИЙ ЗАРЯД»
з квітковим пилком нормалізує роботу сальних залоз та 
перешкоджає утворенню вугрів.

 
МИЛО «ЗАПАШНІ ТРАВИ»
на відварі кропиви для проблемної шкіри: знімає запалення й 
допомагає усунути вугровий висип. 

МИЛО «АКТИВНИЙ ЗАХИСТ»
з додаванням прополісу для протимікробної дії та підмору бджо-
линого для кращого очищення.

МИЛО ДЛЯ ВСІЄЇ СІМ’Ї
з вівсяними пластівцями для всіх типів шкіри з тонізуючою та 
протигрибковою дією.

МИЛО «АПЕЛЬСИНОВИЙ ДЖАЗ»
для всіх типів шкіри має зволожуючий та підтягуючий ефект. 
Ефірні олії цитрусових очищають та дезінфікують.

АПІБАЛЬЗАМ РЕГЕНЕРУЮЧИЙ
ТА ПРОТИНАБРЯКОВИЙ З БУРКУНОМ, 30 мл

■ знімає головні болі;
■ загоює тріщини на сосках, при маститі;
■ ефективний при варикозному 

розширенні вен;
■ при отиті, риніті, гаймориті.

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

олія ялиці, екстракт пагонів 
ялиці, дьоготь ялиці, віск

МИЛО «ВАНІЛЬНИЙ МЕД»
з морською сіллю тонізує та регенерує шкіру, насичуючи її 
мікроелементами. 

МИЛО ДЛЯ СПРАВЖНІХ ЧОЛОВІКІВ
розроблялося для комфортного гоління та ранкового вмивання. 
Віск та мед роблять піну низькою та густою, зменшують тертя 
бритви об шкіру, пом’якшуючи її. Має регенеруючу дію.

МИЛО «ЖІНОЧА ТАЄМНИЦЯ»
з додавання квітів календули та ромашки для всіх типів шкіри. 
Має заспокійливий та гармонізуючий ефект завдяки композиції 
ефірних олій «для зниження гормонального дисбалансу жінок».
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АПІ-КРЕМ КОМПЛЕКС З НАТИВНИМ МАТОЧНИМ 
МОЛОЧКОМ, 20 мл

концентровані 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; нативне бджолине 
маточне молочко

■ уповільнює старіння шкіри, повертає 
здоровий колір обличчю та протистоїть 
в’яненню;

■ зменшує зморшки та усуває 
пігментацію й веснянки;

■ відновлює  водний баланс клітин усіх 
шарів шкіри;

■ тонізує та живить структуру шкіри;
■ сприяє усуненню судинної сітки 

та нормалізації кровообігу, зменшує 
почервоніння;

■ зцілює та має виражену 
протизапальну, антимікробну дію;

■ сприяє усуненню усіх типів вугрів, 
акне, демодекозу.

СПРЕЙ ПРОПОЛІСНИЙ З ЕФІРНОЮ ОЛІЄЮ ЛАВАНДИ 
ДЛЯ ЩОДЕННОГО ДОГЛЯДУ ЗА ОБЛИЧЧЯМ, 100 мл

підготовлена вода,
нативний прополіс,
ефірна олія лаванди

■ знімає втому, очищує, освіжає та 
підтримує природний водний баланс шкіри; 

■ має протизапальні, регенеративні та 
бактерицидні властивості;

■ запобігає пересушуванню шкіри в 
кондиціонованих приміщеннях, літаках та 
під час спеки, відлякує комах;

■ застосовується при вугровому висипу.

АПІБАЛЬЗАМ ЗНЕБОЛЮЮЧИЙ
ТА ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ, 30 мл

біло-блакитна глина, прополіс, віск, олії: з виноградних 
кісточок, лаванди, буркуну, перцевої м’яти, календули, 
бруньки берези, стевія, протоалкалоїд 
капсаїцин

■ застосовується у спорті 
при розтягненнях, болю у м’язах, 
гематомах та набряках;

■ відновлює кровообіг при 
пролежнях та обмороженнях;

■ під час проблем з опорно-
руховим апаратом.

АПІБАЛЬЗАМ ОМОЛОДЖУЮЧИЙ
ТА КОРЕКЦІЙНИЙ З ЧАГОЮ, 30 мл

концентровані екстракти: чаги, 
зеленого чаю, календули, стевії 
медової, бруньок березових, трави 
чаберу; віск, олії ефірні

■ уповільнює процеси старіння шкіри;
■ захищає від сонячного проміння 

(має захисний УФ-бар’єр);
■ сприяє усуненню пігментних плям, 

папілом, бородавок;
■ проявляє цілющі властивості в терапії 

опіків, псоріазу, усіх типів вугрів.

АПІБАЛЬЗАМ ЗІГРІВАЮЧИЙ ТА ВІДНОВЛЮЮЧИЙ
З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ, 30 мл

концентровані екстракти: тіла бджоли, прополісу, ялиці, календули, 
березових бруньок, зеленого чаю, чаги; 
віск, капсаїцину масляний розчин, олії 
ефірні, бджолина отрута

■ відновлює та знижує хронічні 
деструктивно-запальні процеси в 
тканинах опорно-рухового апарату;

■ активно зменшує жирові відкладення, 
усуває апельсинову шкірку;

■ запобігає утворенню тромбів.

Акне (побутова назва прищ) — невеликий запалений 
вузлик на шкірі, який може нагноюватися. Являє собою 
хронічну хворобу із запаленням сальних залоз. 

Причини виникнення:
■ стресові ситуації, які активізують надниркові залози;
■ шлунково-кишкові розлади;
■ вживання стероїдів для нарощування маси 

бодібілдерами;
■ гіповітамінози, ендокринопатії;
■ гормональна активність;
■ підшкірний кліщ (демодекоз);
■ недотримання гігієни шкіри. 

Повна програма «Здорова шкіра» від «Апіпродукт» 
розрахована на місяць та включає такі препарати:

■ «Лактовіт» по 1 таблетці тричі на день, 
■  «Галерія адсорбована» по 2 таблетки вранці та в 

обід,
■  «Бджолиний хліб» по 7 шт. за 3 години до сну.
А також наступні рекомендації:
■ зниження стресу та перевтоми;
■ вранці та ввечері протирати шкіру ватним диском, 

змоченим спреєм прополісним з лавандою;
■ наносити щоденний апі-крем з маточним молочком;
■ харчування повинно включати наступні продукти: 

ягоди блакитного кольору, хліб з муки грубого помелу, 
овочі, морська риба, горіхи, шпинат, варене яйце, нежирне 
м’ясо.




