
ФІТОСИРОПИ,
ЯКІ ПОКРАЩАТЬ 
ВАШЕ ЗДОРОВ’Я



Взагалі наскільки серйозно ми сприймаємо лікування травами, особливо коли 
чуємо фразу «ну попийте травички»? Саме ці питання стали основними в нашому 
прагненні створити новий продукт на основі найбільш вивчених і всім знайомих 
лікарських рослин. 

Отже, наскільки добре ми знаємо трави? ?Що 
ми знаємо 
про трави

Єдине, що можна сказати напевно — трави були 
на нашій планеті задовго до появи людини, росли, 
мутували, з кожним проміжком часу видозмінювалися 
і накопичували певні біологічно активні речовини. До 
появи перших наших предків більша частина трав, 
скоріш за все, була вже сформована в тому вигляді, 
в якому ми зараз їх знаємо і можливо з тим набором 
діючих речовин, які ми сьогодні використовуємо для 
лікування недуг нашого організму. 

Так само ми можемо припустити, що у первісних 
людей не було великих красивих садів з наливними 
фруктами і полів з різноманітними смачними овочами, 
тим більше не було заповнених вщент різними про-
дуктами супермаркетів і закладів швидкого харчуван-
ня. Так, наші предки, в більшості своїй, харчувалися 
всілякими, більш менш їстівними, частинами трав і 
рослин, які росли в місцях їх проживання, з часом, 
скоріше за все, вони точно знали які трави треба вжи-
вати при різного роду тілесних болях (ідентифікували 
їх як лікарські). 

Відповідно ми сьогодні є на цій планеті в більшій 
мірі завдяки травам і тим корисним речовинам, 
які вони навчилися накопичувати після мільйонів 
років еволюції. 

І ми впевнені, що процес взаємодії перших людей, а 
також близьких наших прабатьків з травами був дуже 
тривалим — можна сказати що 99% часу існування 
людського роду — це вживання в їжу лікарських трав і 
рослин, як з метою харчування так і з метою лікування. 

Відповідно ми можемо стверджувати, що організм 
людини генетично максимально адаптований до 
різного роду діючих речовин більшості видів трав 
і сучасні синтетичні препарати навряд-чи зможуть 
похвалитися такою, накопиченої мільйонами років, 
сумісністю з нашим організмом. Їх поява це просто 
результат сучасного способу життя людини.

Наскільки 
глибоко вони 
всі вивчені? 

Чи повною 
мірою ми вико-
ристовуємо 
їх лікувальні 
властивості? 



Тоді питання — чому при такій максималь-
ній сумісності, лікування травами
так відносно мало практикується 
в нашому суспільстві? 

Це відсутність інформування і розуміння про ліку-
вальні можливості трав або неправильне і та не-
ефективне їх використання з погано вираженим 
лікувальним ефектом? 

Ми вважаємо, що обидві ці причини є основними в 
недостатньому використанні лікарських рослин, при 
цьому неефективне їх використання значно знижує 
розуміння про їх величезні можливості в лікуванні 
абсолютно всіх видів хвороб людини. 

Тому ми в своїй діяльності зважилися на віповідаль-
ний і важливий крок — довести, що трави, які 
правильно підібрані і виготовлені відповідно здавна 
існуючих рецептів, можуть ефективно лікувати 
хвороби людини, наповнювати організм корисними 
речовинами, давати силу і енергію, повертати до 
нормального емоційного стану. 

Ми доведемо, що правильно приготовлені «бур’яни» 
і «різні травки», з якими ми стикаємося щодня, не 
звертаючи на них ніякої уваги, зможуть допомогти 
нам вилікувати наші недуги. 

З цією метою на підприємстві «Спориш» ми розробили 
лінійку функціональних фітосиропів різних напрямків 
дії на організм людини.

В основі наших сиропів добре підібрані збори трав,  
діючі речовини яких надають комплексний вплив 
на певні органи. Фітосиропи виготовлені  відповідно 
до давно існуючих способів приготування настоїв 
з різних частин трав і дерев, які ростуть виключно 
на території нашого проживання. Ми більш ніж 
упевнені у великій ефективності наших сиропів і 
сподіваємося, що правильне їх застосування змінить 
Ваше здоров’я і Ваше життя в кращу сторону.

Ми змінимо 
Ваше ставлення 
до лікарських 
рослин!



Чим унікальні наші фітосиропи і чому Ви 
повинні вибрати для лікування Вашого 
організму саме сиропи «Спориш», а не інші 
розрекламовані препарати?

Перше і найважливіше — наші фітосиропи виготов-
лені виключно з натуральних продуктів —  без 
застосування хімічно підготовлених екстрактів та 
порошків, без консервуючих препаратів, без хіміч-
них реагентів, що борються з різного роду плісня-
вими грибами, які розвиваються в закритому або 
відкритому продукті. Найнебезпечніший компонент 
наших фітосиропів —  це цукор, якого в сиропах 
близько 65%. Цукор ми використовуємо як консер-
вант. У планах випуск повної лінійки фітосиропів на 
основі фруктози —  менш агресивний цукор, який 
дозволить вживати наші сиропи в невеликих кіль-
костях людям з діабетом легких форм.

Другий важливий фактор —  для приготування наших 
сиропів ми використовуємо якісні трави! Ми знаємо 
хто, як і де їх збирав чи вирощував, сушив та збері-
гав. Це дуже важливо. Чому? Щоразу купуючи упа-
ковку ромашки або м’яти в будь-якому супермаркеті 
України, Ви повинні знати, що 30 або 50 грамова 
упаковка якісної ромашки не може коштувати 15 грн 
і тим більше 10 грн! —  за цю ціну ви можете купити 

тільки фільтрпакети з «єгипетським пилом». 
Для довідки — Єгипет один з найбільших вироб-
ників ромашки у світі, за невисокою ціною, але 
продавати по 10 грн можна тільки солому ромашки, 
яка має трохи смаку трохи запаху та не має абсо-
лютно жодних діючих речовин, які покращать Ваше 
здоров’я. Можливо навіть навпаки —  при непра-
вильному зберіганні в цій соломі розвиваються різ-
номанітні патогени, які у великій кількості виділяють 
афлатоксини, патуліни, охратоксини —  всі ці речо-
вини можуть дуже швидко позбавити Вас здоров’я.

Третє —  наші сиропи містять високу концентрацію 
діючих речовин. Для розуміння - по концентрації 
фітосиропи «Спориш» —  це «чифір» на основі 
лікарських рослин. У кожній 300 мл пляшці заваре-
на пачка лікарських трав. Спробуйте заварити пачку 
чаю в 300 мл кухлі окропу —  тоді Вам стане ясно 
що таке «концентрація». Концентрація справді ви-
сока і перевищує всі очікування. Одна столова ложка 
сиропу —  це щонайменше заварений 1 фільтрпакет 
трави. Хвилина сарказму з приводу третього пункту 
- якщо Ви страждаєте на жовчнокам’яну хворобу, 
випивши залпом пляшечку шипшинного сиропу, Ви 
зможете особисто поспостерігати як усі камені зали-
шають Ваш жовчний міхур. Звичайно ж, це вже буде 
у відділенні екстреної реанімації, але в ефективності 
дії наших сиропів у Вас сумнівів більше ніколи не 
буде )))

Чим унікальні 
наші 
фітосиропи?



Четверте — підбір компонентів. Наші збори не 
розпорошені вмістом десятків видів трав. Один вид 
сиропу приготований в основному із 5 видів трав, у 
деяких зборах 6 видів трав. Основа сиропу — 2-3 
виду трав основного впливу на організм та інші 2-3 
виду трав — додаткового. Купувати або виробляти 
збори з 10-15 видів трав не має жодного сенсу — це 
дуже хороший маркетинговий хід — людина купує 
збір з десятком - півтора різних видів трав з думкою 
отримати корисні компоненти кожної, але в резуль-
таті концентрація діючих речовин, потрібних видів 
трав, мала, а непотрібних — не має жодного ефекту 
для організму. Виходить покупець придбав чай   для 
лікування нирок, у якому низька концентрація необ-
хідних для лікування діючих речовин. 
У результаті лікування нирок не відбулося, а загаль-
на концепція різних речовин дала загальнозміцню-
ючий ефект від вживання такого чаю. Ми це питання 
добре продумали і якщо Ви вживаєте наш сироп 
для нирок, будьте впевнені, що мінімум 60% 
діючих речовин нашого сиропу займаються 
лікуванням Ваших нирок!

П’яте — щоб отримати справді чудовий лікувальний 
ефект від трав, їх треба правильно приготувати. Ми 
це вміємо і робимо! Рецепт приготування відвару 
простий і відомий усім з дитячих років — треба взя-

ти потрібну дозу сухої трави, залити її окропом, дати 
гарненько настоятися (бажано на водяній бані при 
певній температурі) і можна вживати на здоров’я! 

Погодьтеся, нічого складного. Одне тільки питання - хто 
в нашому сучасному, завжди квапливому та постійно 
спізнюваному світі, реально сидітиме годину а то й 
півтори запарюватиме трави? Та ще й на водяній бані??? 
Це мені здається зараз називають словом «Треш». 

Чи не так? Зараз ніхто не турбуватиме себе цим 
«траво варінням» і просто піде купить дорогу «дуже 
ефективну» таблетку сучасної «крейди». Вона 
звичайно ж не допоможе, але завдання лікаря буде 
виконане і, як кажуть, відсутність занепокоєння 
зніме всі симптоми, що турбували раніше.
Це все, звичайно, дуже сумно, так як споживання 
трав українцями стрімко знижується — на тлі зро-
стання «харчування» таблетками. Ніхто навіть на 
секунду не хоче замислитися, що трави, які оточують 
нас, ростуть тут вже мільйони років. Що люди тільки 
останні приблизно 100 років лікуються таблетками 
і хворіють ще більше, а до цього десятками тисяч 
років вони лікувалися тільки травами і людський рід, 
можливо, завдяки їм сьогодні існує.

Чим 
унікальні наші 
фітосиропи?



Дієтична добавка до раціону  харчування — додаткове джерело 
біологічно активних речовин, що сприяють підвищенню імунітету 
і опірності організму до інфекцій, опірності організму до негативних 
факторів навколишнього середовища, полегшенню симптомів застуди, 
відновленню і нормалізації загального стану організму після перенесе-
них простудних захворювань. Має загальнозміцнюючі властивості. 

Перед вживанням рекомендовано проконсультуватись з лікарем.

Склад: сироп з води питної підготовленої, цукру білого, ехінацеї 
кореневищ, шипшини плодів сушених, сосни бруньок, якірців 
трави, іван-чаю трави, лопуха коренів.

Карта прийому сиропу та сумісне поєднання для кращого результату:

Фітосироп Імунний

Ранок День Вечір

ОСНОВНИЙ СИРОП Імунний
1 столова ложка

Імунний
1 столова ложка

Імунний
1 столова ложка

ДОДАТКОВИЙ СИРОП Обмін речовин
1 чайна ложка

Шипшиновий
1 чайна ложка

Для судин
1 чайна ложка



Дієтична добавка до раціону  харчування — додаткове джерело 
біологічно активних речовин, що сприяють посиленню функціональної 
активності епітелію дихальних шляхів, розрідженню і відходженню 
мокротиння, зменшенню та пом’якшенню кашлю, прискоренню реге-
нерації тканин, зменшенню запального процесу. 
Має загальнозміцнюючі властивості. 
 
Перед вживанням рекомендовано проконсультуватись з лікарем.

Склад: сироп з води питної підготовленої, цукру білого, ромашки 
квіток, солодки коренів, мати-й-мачухи листя, подорожника листя, 
шавлії листя.

Карта прийому сиропу та сумісне поєднання для кращого результату:

Фітосироп  Легеневий

Ранок День Вечір

ОСНОВНИЙ СИРОП Легеневий
1 столова ложка

Легеневий
1 столова ложка

Легеневий
1 столова ложка

ДОДАТКОВИЙ СИРОП Імунний
1 чайна ложка

Шипшиновий
1 чайна ложка

Для судин
1 чайна ложка



Дієтична добавка до раціону  харчування — додаткове джерело 
біологічно активних речовин, що сприяють нормалізації складу крові, 
збільшенню вмісту гемоглобіну і кількості еритроцитів, нормалізації 
ліпідного обміну, зниженню проникності стінок кровоносних судин і 
капілярів. Має загальнозміцнюючі властивості. 

Перед вживанням рекомендовано проконсультуватись з лікарем.

Склад: сироп з води питної підготовленої, цукру білого, пирію 
кореневищ, кульбаби коренів, репяшку трави, конюшини трави, 
кропиви листя, меліси трави.

Карта прийому сиропу та сумісне поєднання для кращого результату:

Фітосироп Для судин

Ранок День Вечір

ОСНОВНИЙ СИРОП Для судин
1 столова ложка

Для судин
1 столова ложка

Для судин
1 столова ложка

ДОДАТКОВИЙ СИРОП Обмін речовин
1 чайна ложка

Нирковий
1 чайна ложка

Імунний
1 чайна ложка



Дієтична добавка до раціону  харчування — додаткове джерело 
біологічно активних речовин, що що сприяють зменшенню збудливості 
центральної нервової системи, виявленню седативної та спазмолітичної 
дії. Має загальнозміцнюючі властивості. 

Перед вживанням рекомендовано проконсультуватись з лікарем.

Склад: сироп з води питної підготовленої, цукру білого, меліси 
трави,  пустирника трави, материнки трави, валеріани коренів 
з кореневищами, м’яти листя.

Карта прийому сиропу та сумісне поєднання для кращого результату:

Фітосироп Заспокійливий

Ранок День Вечір

ОСНОВНИЙ СИРОП Заспокійливий
1 столова ложка

Заспокійливий
1 столова ложка

Заспокійливий
1 столова ложка

ДОДАТКОВИЙ СИРОП Для судин
1 чайна ложка

Серцевий
1 чайна ложка

Імунний
1 чайна ложка



Дієтична добавка до раціону  харчування — додаткове джерело 
біологічно активних речовин, що сприяють нормалізації сольового 
обміну і поліпшенню стану хрящової тканини, при артрозі, остеохон-
дрозі, ревматизмі, артриті, нічних болях, викликаних травмами. 
Має загальнозміцнюючі властивості. 

Перед вживанням рекомендовано проконсультуватись з лікарем.

Склад: сироп з води питної підготовленої, цукру білого, 
сабельника пагонів, вересу квіток, бузини квіток, хвоща 
трави, спориша трави.

Карта прийому сиропу та сумісне поєднання для кращого результату:

Фітосироп Для суглобів

Ранок День Вечір

ОСНОВНИЙ СИРОП Для суглобів
1 столова ложка

Для суглобів
1 столова ложка

Для суглобів 
1 столова ложка

ДОДАТКОВИЙ СИРОП Обмін речовин
1 чайна ложка

Нирковий
1 чайна ложка

Імунний
1 чайна ложка



Дієтична добавка до раціону  харчування — додаткове джерело 
біологічно активних речовин, що сприяють нормалізації секреції 
шлункових залоз, прискоренню процесів регенерації слизових оболо-
нок шлунковокишкового тракту, загоєнню виразок та ерозій, 
зменшенню запального процесу. 
Має загальнозміцнюючі властивості. 

Перед вживанням рекомендовано проконсультуватись з лікарем.

Склад: сироп з води питної підготовленої, цукру білого, ромашки
квіток, кропиви листя, аїру кореневищ, кропу плодів, солодки 
коренів, м’яти листя.

Карта прийому сиропу та сумісне поєднання для кращого результату:

Фітосироп Шлунковий

Ранок День Вечір

ОСНОВНИЙ СИРОП Шлунковий
1 столова ложка

Шлунковий
1 столова ложка

Шлунковий 
1столова ложка

ДОДАТКОВИЙ СИРОП Обмін речовин
1 чайна ложка

Печінковий
1 чайна ложка

Імунний
1 чайна ложка



Дієтична добавка до раціону  харчування — додаткове джерело 
біологічно активних речовин, що сприяють нормалізації функціонуван-
ня нирок, зменшенню запальних процесів в нирках, сечовому міхурі, 
сечовивідних шляхах, видаленню сечових конкрементів при сечо-
кам’яній хворобі, посиленню діурезу і виведенню з організму сечови-
ни, сечової кислоти, хлоридів. Має загальнозміцнюючі властивості. 

Перед вживанням рекомендовано проконсультуватись з лікарем.

Склад: сироп з води питної підготовленої, цукру білого, брусниці 
листя, спориша трави, хвоща трави, шипшини плодів сушених,  
календули квіток, м’яти листя.

Карта прийому сиропу та сумісне поєднання для кращого результату:

Фітосироп Нирковий

Ранок День Вечір

ОСНОВНИЙ СИРОП Нирковий
1 столова ложка

Нирковий
1 столова ложка

Нирковий 
1 столова ложка

ДОДАТКОВИЙ СИРОП Обмін речовин
1 чайна ложка

Шипшиновий
1 чайна ложка

Для судин
1 чайна ложка



Дієтична добавка до раціону  харчування — додаткове джерело 
біологічно активних речовин, що сприяють нормалізації функціону-
вання печінки, посиленню жовчовиділення і підвищенню тонусу 
жовчного міхура, зниженню концентрації жовчних кислот. 
Має загальнозміцнюючі властивості. 

Перед вживанням рекомендовано проконсультуватись з лікарем.

Склад: сироп з води підготовленої, цукру білого, ромашки квіток, 
календули квіток, деревію трави, цмину піщаного квіток, 
м’яти листя.

Карта прийому сиропу та сумісне поєднання для кращого результату:

Фітосироп Печінковий

Ранок День Вечір

ОСНОВНИЙ СИРОП Печінковий
1 столова ложка

Печінковий
1 столова ложка

Печінковий
1столова ложка

ДОДАТКОВИЙ СИРОП Обмін речовин
1 чайна ложка

Шипшиновий
1 чайна ложка

Для судин
1 чайна ложка



Дієтична добавка до раціону  харчування — додаткове джерело 
біологічно активних речовин, що сприяють усуненню дефіциту 
вітаміну С в організмі, поси-ленню синтезу гормонів і регенерації 
тканин, підвищенню стійкості організму до несприятливих факторів 
навколишнього середовища, зменшенню запальних процесів 
в організмі, підвищенню секреції жовчі, збільшенню діурезу. 
Має загальнозміцнюючі властивості. 

Перед вживанням рекомендовано проконсультуватись з лікарем.

Склад: сироп з води питної підготовленої, цукру білого, екстракту 
шипшини плодів сушених 30%.

Карта прийому сиропу та сумісне поєднання для кращого результату:

Фітосироп Шипшиновий

Ранок День Вечір

ОСНОВНИЙ СИРОП Шипшиновий
1 столова ложка

Шипшиновий
1 столова ложка

Шипшиновий
1 столова ложка

ДОДАТКОВИЙ СИРОП Обмін речовин
1 чайна ложка

Для судин
1 чайна ложка

Імунний
1 чайна ложка



Дієтична добавка до раціону  харчування — додаткове джерело 
біологічно активних речовин, що сприяють поліпшенню роботи 
серцевого м’яза, нормалізації ритму серцевих скорочень, посиленню 
кровообігу в коронарних судинах серця і судинах головного мозку, 
нормалізації артеріального тиску, зниженню проникності стінок крово-
носних судин і капілярів. 
Має загальнозміцнюючі властивості. 

Перед вживанням рекомендовано проконсультуватись з лікарем.

Склад: сироп з води питної підготовленої, цукру білого, глоду квіток, 
пустирника трави, кропиви листя, меліси трави, календули квіток.

Карта прийому сиропу та сумісне поєднання для кращого результату:

Фітосироп Серцевий

Ранок День Вечір

ОСНОВНИЙ СИРОП Серцевий
1 столова ложка

Серцевий
1 столова ложка

Серцевий
1столова ложка

ДОДАТКОВИЙ СИРОП Імунний
1 чайна ложка

Для судин
1 чайна ложка

Заспокійливий
1 чайна ложка



Дієтична добавка до раціону  харчування — додаткове джерело 
біологічно активних речовин, що сприяють посиленню скорочувальної 
діяльності гладкої мускулатури матки, зниженню проявів клімактерич-
них симптомів, нормалізації статевої функції у жінок. 
Має загальнозміцнюючі властивості. 

Перед вживанням рекомендовано проконсультуватись з лікарем.

Склад: сироп з води питної підготовленої, цукру білого, борової 
матки, материнки трави, грициків трави, кропиви листя, буркуну 
трави, якірців трави.

Карта прийому сиропу та сумісне поєднання для кращого результату:

Фітосироп Для жінок

Ранок День Вечір

ОСНОВНИЙ СИРОП Для жінок
1 столова ложка

Для жінок
1 столова ложка

Для жінок
1 столова ложка

ДОДАТКОВИЙ СИРОП Для судин
1 чайна ложка

Обмін речовин
1 чайна ложка

Імунний
1 чайна ложка



Дієтична добавка до раціону  харчування — додаткове джерело 
біологічно активних речовин, що сприяють нормалізації сечостатевої 
функції у чоловіків.
Має загальнозміцнюючі властивості. 
Перед вживанням рекомендовано проконсультуватись з лікарем.

Склад: сироп з води питної підготовленої, цукру білого, калгану 
кореневищ, іван-чаю трави, якірців трави, тополю чорного 
бруньок, борової матки.

Карта прийому сиропу та сумісне поєднання для кращого результату:

Фітосироп Для чоловіків

Ранок День Вечір

ОСНОВНИЙ СИРОП Для чоловіків
1 столова ложка

Для чоловіків
1 столова ложка

Для чоловіків
1столова ложка

ДОДАТКОВИЙ СИРОП Для судин
1 чайна ложка

Нирковий
1 чайна ложка

Імунний
1 чайна ложка



Дієтична добавка до раціону  харчування — додаткове джерело 
біологічно активних речовин, щощо сприяють нормалізації вугле-
водного обміну і зниженню рівня цукру в крові при цукровому 
діабеті II типу легкої і середньої тяжкості. 
Має загальнозміцнюючі властивості. 

Перед вживанням рекомендовано проконсультуватись з лікарем.

Склад: сироп з води питної підготовленої, фруктози, галеги 
(козлятнику) трави, квасолі стулок, чорниці пагонів, хвоща трави, 
репяшку трави,  лопуха коренів.

Карта прийому сиропу та сумісне поєднання для кращого результату:

Фітосироп Цукор мінус

Ранок День Вечір

ОСНОВНИЙ СИРОП Цукор мінус
1 столова ложка

Цукор мінус
1 столова ложка

Цукор мінус
1 столова ложка

ДОДАТКОВИЙ СИРОП — — —



Дієтична добавка до раціону  харчування — додаткове джерело 
біологічно активних речовин, що сприяють нормалізації 
вуглеводного обміну. 
Має загальнозміцнюючі властивості. 
Перед вживанням рекомендовано проконсультуватись з лікарем.

Склад: сироп з води питної підготовленої, цукру білого, 
чорниці пагонів, галеги (козлятнику) трави, лопуха коренів, 
цикорію коренів, м’яти листя.

Карта прийому сиропу та сумісне поєднання для кращого результату:

Фітосироп Обмін речовин

Ранок День Вечір

ОСНОВНИЙ СИРОП Обмін речовин
1 столова ложка

Обмін речовин
1 столова ложка

Обмін речовин
1столова ложка

ДОДАТКОВИЙ СИРОП Шлунковий
1 чайна ложка

Нирковий
1 чайна ложка

Для судин
1 чайна ложка



Дієтична добавка до раціону  харчування — ддодаткове джерело 
біологічно активних речовин, які проявляють противірусні властивості, 
сприяють зменшенню інтенсивності запальних процесів, чинять 
болезаспокійливу дію, сприяють покращенню захисних функцій 
організму.
Має загальнозміцнюючі властивості. 
Перед вживанням рекомендовано проконсультуватись з лікарем.

 Склад: сироп з води питної підготовленої, цукру білого, ялівцю 
плодів, евкаліпта листя, аїра кореневищ, липи квіток, материнки 
трави, меліси трави.

Карта прийому сиропу та сумісне поєднання для кращого результату:

Фітосироп Протизастудний №1

Ранок День Вечір

ОСНОВНИЙ СИРОП Обмін речовин
1 столова ложка

Обмін речовин
1 столова ложка

Обмін речовин
1столова ложка

ДОДАТКОВИЙ СИРОП Протизастудний 2
1 чайна ложка

Шипшиновий 
1 чайна ложка

Імунний
1 чайна ложка



Дієтична добавка до раціону харчування — додаткове джерело біо-
логічно активних речовин, які проявляють антимікробні властивості, 
сприяють зменшенню інтенсивності запальних процесів, чинять боле-
заспокійливу дію, сприяють покращенню захисних функцій організму. 
Має загальнозміцнюючі властивості. 
Перед вживанням рекомендовано проконсультуватись з лікарем.

Склад: Склад: сироп з води питної підготовленої, цукру білого, багна 
пагонів, календули квіток, звіробою трави, подорожника листя, 
шавлії листя. 

Карта прийому сиропу та сумісне поєднання для кращого результату:

Фітосироп Протизастудний №2

Ранок День Вечір

ОСНОВНИЙ СИРОП Обмін речовин
1 столова ложка

Обмін речовин
1 столова ложка

Обмін речовин
1столова ложка

ДОДАТКОВИЙ СИРОП Протизастудний 1
1 чайна ложка

Шипшиновий
1 чайна ложка

Імунний
1 чайна ложка



Сиропи вживати перед їжею 
(за 15-20 хвилин). 
Після прийому сиропів обов’язково вживання їжі в достатній кількості.

Вживання сиропів: 

При наявності гострої реакції організму на вживання 
сиропів, дозу вживання слід знизити в два рази або 
припинити вживання.

Під час курсу прийому сиропів важливо вживати рекомен-
довану добову норму рідини — 1.5 – 2 л.

Сиропи можна вживати курсами. Основний вид сиропу 
можна поєднувати або з одним видом іншого сиропу, 
або з трьома іншими видами сиропів, доповнюючи 
лікувальний ефект основного виду.
Якщо вживати основний вид сиропу з одним або трьо-
ма додатковими видами, то вживати додаткові види 
необхідно в такому ж обсязі, як і основний вид.

Термін курсу вживання сиропів — до 30 днів.
Поєднувати курси різної форми дії на організм не 
рекомендується. Починати новий курс прийому сиро-
пів рекомендується не раніше ніж через 3 — 4 тижні 
після закінчення попереднього курсу (в залежності від 
інтенсивності та складності попереднього курсу).

Ркомендації 
по вживанню
сиропів

Перший тиждень

Другий тиждень

Третій тиждень

Четвертий тиждень

по пів столової ложки 
3 рази на день
по столовій ложці 
3 рази на день
по 1,5-2 столової ложки 
3 рази на день
по столовій ложці 
3 рази на день

Якщо прийом сиропів триває на п’ятий тиждень, 
то вживання теж по столовій ложці 3 рази на день.



(0412) 57 69 55
(097) 614 29 92
sporysh.com.ua
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