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Tinctura de propolis 20 ml
ALBEENA

Tinctura de propolis de la Albeena este un produs
vegetal 100% natural, obținut prin macerarea
propolisului în soluție hidroalcoolică. Medicament
antimicrobian și antiinfecțios natural cu beneficii
demonstrate, tinctura se asimilează ușor de către
organism și acționează rapid.

Produsul este un supliment alimentar, care trebuie să completeze un regim alimentar variat și
echilibrat și un mod de viață sănătos. Nu conține parabeni, conservanți sau coloranți artificiali.

Recomandări:

întărește sistemul imunitar și reduce stresul oxidativ
eficient în vindecarea amigdalitelor și rino-faringo-laringo-traheitelor
adjuvant în afecțiuni cutanate
tratează arsurile, degerăturile și furunculele
diminuează efectele adverse ale chimioterapiei și radioterapiei
indicat în bolile infecto-contagioase cu stări febrile, bronșite, pneumonie, tuberculoză
pulmonară
susține refacerea organismului în parazitozele intestinale
ameliorează migrenele și nevralgiile
contribuie la tratarea hemoroizilor și a infecțiilor căilor urinare
ajutor în diabet, hipercolesterolomie, inflamații ale ficatului, ulcer gastro-duodenal, colite
acute și cronice, afecțiuni ale cavității bucale

Cum acționează?

stimulează procesele de regenerare ale organismului
reface țesuturile afectate de răni și cicatrizează
dezinfectează, detoxifică și remineralizează
fortifică sistemul imunitar și întărește organismul în bolile cronice
contribuie la scăderea glicemiei, a grăsimilor și a colesterolului din sânge
acționează ca tonic vitaminizant
are efect antialergic, antiviral, antibacterian, antitumoral
echilibrează nivelurile hormonale

Ce ingrediente conţine?

Propolis - 30%, alcool etilic 70%.
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Ce proprietăți are propolisul?

Propolisul este cel mai puternic medicament antiinfecțios natural cunoscut, folosit încă din Egiptul
antic pentru valențele sale terapeutice. În medicina populară este utilizat de foarte multă vreme ca
adjuvant în diferite afecțiuni, iar recent, tot mai mulți cercetători îi studiază și apreciază
proprietățile farmacologice.

Cele mai noi studii arată că propolisul distruge peste 20 de bacterii și 30 de tipuri de virusuri
(incluzând varietățile lor). Activitatea sa antimicrobiană a fost analizată pe culturile a 80 de
microorganisme, printre care streptococi, stafilococi, Salmonella, Proteus, bacili, Saccharomyces
cereus, Mycobacterium phlei, Mycobacterium tuberculosis, Candida albicans.

Beneficiile multiple pentru organism ale propolisului se datorează compoziției chimice complexe de
rășini, balsamuri și secreții glandulare, bogate în aminoacizi, flavonoizi, minerale esențiale,
vitamine, taninuri. Toate aceste substanțe îi conferă propolisului puternice efecte antivirale,
bactericide, antioxidante, antiseptice și anestezice (de 5,2 ori mai mari decât ale novocainei). De
asemenea, propolisul este un bun cicatrizant și regenerativ epitelial, imunostimulator și antimicotic.

Dintre toate produsele apicole primare, propolisul este cel mai „medicinal”. Are rol biostimulator și
bioregulator și, în plus, poate fi folosit timp îndelungat, fără efecte secundare și fiind contraindicat
doar persoanelor alergice.

Cum se administrează?

Utilizare internă zilnică, în cure de 4-6 săptămâni sau externă, la nevoie.

Pentru utilizare internă, încorporați câte 30 picături de 3 ori/zi în miere de albine sau diluate în 50ml
de apă sau lapte. Nu depășiți doza zilnică recomandată pentru consumul zilnic.

Pentru uz extern, aplicați tinctura pe comprese sau local pe piele. Pentru spălături și gargarisme
este recomandat soluția diluată în apă fiartă și răcită, în proporție de 1:5.

Contraindicat copiilor mici, femeilor însărcinate sau care alăptează, persoanelor cărora le este
interzis/limitat consumul de alcool sau care prezintă alergie/hipersensibilitate la propolis/produse
apicole. Pentru copiii de peste 7 ani, tinctura de propolis se administrează câte 1 picătură/kg corp pe
zi.

Păstrați tinctura la temperatura camerei, la loc ferit de umiditate şi de lumina directă a soarelui.

Nu lăsaț la îndemâna și la vederea copiilor mici.

Mod de prezentare: Recipient de sticlă brună cu picurător pentru dozare, de 20ml.


