Apisan Forte
SUPLIMENT NUTRITIV APICOL
Pentru utilizarea produsului, folosiţi numai lingura de lemn sau de plastic.
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1. Ce este Apisan Forte
Apisan Forte este un supliment nutritiv preparat din produse apicole de calitate superioară şi netratate
termic. Este indicat ca adjuvant în tratamentul unui număr mare de afecţiuni, precum şi în prevenirea
apariţiei acestora pentru asigurarea stării permanente de sănătate. Este produs avizat de Ministerul
sănătăţii şi Institutul de sănătate publică Bucureşti în anul 2003. Apisanul-Forte este realizat în baza
brevetului de invenţie nr. 120683-2006 şi medaliat cu aur la Geneva în 2008, Bucureşti în 2008 şi Bruxelles
2008, la Salonul de Invenţii din Elveţia, România şi Belgia, la secţiunea sănătate. *
2. Compoziţie
Apisan Forte conţine polen, miere, hidrocarbonate energizante şi edulcorante (glucoză, levuloză,
maltoză, zaharoză), proteine (aminoacizi esenţiali şi neesenţiali: alanină, arginină, asparogină, cistină,
acid n- amino n-buteric, glicină, histidină, leucină, hidroxipolină, lizină, metrionină, serină, triptofan, valină,
tirozină), lipide (cantităţi reduse de acid arahidonic, linolic, malic, lecitină, acizi nucleici), vitamine hidro şi
liposolubile (A, grupul B, C, D, E, P, PP, acid folie), substanţe minerale oligoelemente (K, Mg, Ca, Cu, Fe,
Si, P, CI, Mn, Zn), enzime, hormoni, substanţe antibacteriene, pigmenţi carotenoizi, substanţe
flavonoide). Apisan Forte nu conţine conservanţi chimici.
3. Indicaţii terapeutice
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Hepatoprotector şi cardioprotector.
Conţinând rutin, este indicat şi în terapia bolilor vasculare periferice.
Este indicat în flebite, varice şi hemoroizi.
Intârzie sau împiedică apariţia precoce a fenomenelor celulare de îmbătrânire la vârstnici.
Simulează creşterea imunităţii organismului.
Ajută dezvoltarea organismului copiilor în perioada de creştere.
Impiedică apariţia sau ameliorează evoluţia hipertrofiei de prostată.
Combate constipaţia, colita, insuficienţa digestivă.
Previne sau contribuie la corectarea unor dereglări hormonale.
Stimulează energetic şi bioenzimatic activitatea creierului, în special în perioadele sale critice.
Combate consecinţele subnutriţiei, dar şi ale alcoolismului cronic.

Principalii constitulenţi organici ai produsului Apisan Forte şi rolul acestora:
• aminoacizi (metionină, valină, jizină, cistină, glutamină) care stimulează funcţionarea ficatului şi
dezintoxicarea organismului;
• grăsimile şl mai ales acizii nesaturaţi - linol, acid linoleinic, acid arahidonic care joacă un rol important
în prevenirea aterosclerozei;

• conţine de 20 de ori mai multă vitamina A decât morcovul şi decât provltamlna A (caroten);
• conţine vitaminele B1, B2, B6, B12 şi PP cu rol complex în buna funcţionare a organismului uman. Ele
sunt esenţiale în menţinerea sănătăţii sistemului nervos, a pielii, părului, ochilor, ficatului, cavităţii
bucale, precum şi pentru păstrarea unui bun tonus muscular şi a activităţii normale a tractului
gastrointestinal. Stimulează metabolismul carbohidraţllor, grăsimilor şi proteinelor.
• Vitamina C are rol de antioxidant, protejează organismul de radicalii liberi din fluidele organismului
• Vitamina E reduce parţial riscul afecţiunilor provocate de bioxidul de carbon şi de bioxidul de sulf
• Rutinul asigura prevenirea hemorahillor la nivelul creierului, inimii sau retinei;
• Previne apariţia stărilor alergice prin diminuarea producerii şi eliberării de histamină
• Menţine normal stratul de colagen, esenţial in păstrarea bunei structuri a pielii (epiderma);
• Facilitează vindecarea rănilor;
• Intăreşte capilarele sanguine, fapt pentru care este recomandat în tratamentul varicelor, ulceraţiilor şi
hemoroizilor;
• Previne cancerul;
• Creşte capacitatea organismului de a lupta împotriva infecţiilor virale.
Suplimentarea cu Apisan Forte a regimului alimentar, îi aduce organismului substanţe indispensabile
vieţii precum acizii nucleici, realizându-se astfel o terapie celulară modernă.
Constituienţii anorganici ai Apisan Forte:
Macroelemente: fier, magneziu, calciu, potasiu, sodiu, clor, fosfor, iod;
Microelemente: crom, cupru, mangan, nichel, seleniu, zinc.
4. Mod de administrare
Pentru dezvoltarea organismului copiilor în perioada de creştere
• Copii între 2-8 ani vor consuma maxim 5 gr. pe zi
• Copii între 8-12 ani vor consuma maxim 10 gr. pe zi
• Copii între 12-15 ani vor consuma maxim 15 gr. pe zi
PRODUSUL NU ESTE RECOMANDAT COPIILOR SUB 2 ANI.
La adolescenţi şi adulţi, se recomandă a fi consumat câte o lingură de 25 de grame pe zi, timp de 6 luni,
pentru prevenirea apariţiei anumitor afecţiuni şi pentru păstrarea stării permanente de sănătate.
ÎN CAZUL BOLILOR SEVERE, PRECUM ALZHAIMER, ADENOM DE PROSTATĂ, ENDOMETRIOZĂ,
GLIOM, GUTĂ, HIPOTIROIDIE CRONICĂ AUTOIMUNĂ, SLEROZĂ ÎN PLĂCI, LEUCEMIE LIMFOIDĂ
CRONICĂ, MELANOM MALIGN, MZASTENIA GRAVIS, NODULI TIROIDIENl, PARKINSON, RINICHI
POLICHISTICI, SINDROM EXTRAPIRAMIDAL, TUMORI ABDOMINALE, TETRAPAREZĂ SPASTICĂ,
CANCER, INSUFICIENŢĂ RENALĂ, CIROZĂ, se recomandă două linguri pe zi, timp de 6 luni, astfel: 1
lingură (35 gr.) dimineaţa pe stomacul gol, 1 lingură (35 gr.) la prânz.
ÎN HEPATITE, ANEMII CRONICE, BOLI DE INIMĂ, BOLI DE PIELE, ARTROZE, STĂRI DEPRESIVE,
GLAUCOM, MIOPIE, NEVROZE, PAREZE, POLIARTRITĂ REUMATOIDĂ, REUMATISM,
TROMBOFLEBITĂ se recomandă câte două linguri pe zi timp de două luni, luate astfel:
1 lingură (35 gr.) dimineaţa pe stomacul gol şi 1 lingură (35 gr.) la prânz, după masă şi în următoarele 4
luni - 1 lingură (35 gr.) dimineaţa pe stomacul gol
E indicat ca preparatul să nu fie înghiţit repede, ci ţinut sub limbă, pentru o absorbţie mai eficientă.
5. Sarcină şi alăptare
APISAN FORTE NU ESTE CONTRAINDICAT ÎN PERIOADA SARCINII Şl A ALĂPTĂRII.
6. Contraindicaţii si precauţii
Diabet zaharat, intoleranţă la una din componente, alergii la polen, la pacienţii cu obezitate.
7. Informaţii suplimentare

ApisanForte a dat rezultate satisfăcătoare în bolile menţionate, motiv pentru care consumatorii produsului
au mulţumit public autorului brevetului de invenţie, d-lui ing. BOGDAN VICTOR, în revista FORMULA AS,
cât şi în alte mijloace de mass media.
8. Condiţii de păstrare
Se recomandă păstrarea preparatului în ambalajul original, fiind astfel ferit de razele directe ale soarelui.
Se va feri de umiditate, se va păstra la o temperatură de până la 25 grade.
Calea de administrare orală.
Pentru utilizarea produsului, folosiţi numai lingura de lemn sau de plastic.

