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Miere rapita 500 gr ALBEENA

Mierea de rapiță de la Albeena este o miere albă,
cremoasă, cu textură de șerbet și aromă aparte,
neprocesată chimic sau termic. Are un gust distinct,
mai puțin dulce decât al altor tipuri de miere și un
conținut ridicat de coenzima Q3, datorită căreia este
recomandată în tratarea osteoporozei. Mierea
Albeena este obținută din nectarul și polenul florilor
de rapiță din câmpii nepoluate și zone sălbatice și
are proprietăți unice, asupra cărora nu intervenim în
nici un fel.

Consumul de miere crudă de rapiță este indicat atât în scop terapeutic, cât și estetic datorită
proprietăților antibacteriene, antioxidante și antiinflamatoare. Ideală pentru un mic dejun sănătos și
nutritiv datorită texturii tartinabile.

Compoziție:
Miere crudă de rapiță, 100% naturală, așa cum a fost extrasă din stup.
Nu conține urme de pesticide, antibiotice, spori de mucegai sau alte impurități.

Recomandări:

profilactic, în tratamentul afecțiunilor reumatice și osteoporoză
are acțiune hepatoprotectoare, previne afecțiunile hepatice și pancreative
stimulent natural în perioadele solicitante, cu activitate intensă a creierului
regenerează și menține elasticitatea pereților vasculari
contribuie la scăderea nivelului de colesterol
calmează tusea și durerile de gât, menține sănătatea sistemului respirator
în scop cosmetic, menține pielea strălucitoare și netedă

Ce proprietăți apiterapeutice are?

Mierea crudă de rapiță este o miere monofloră și una din primele recolte de miere ale anului. Se
colectează încă din luna mai și, de regulă, se găsește sub formă cristalizată datorită conținutului
mare de glucoză care produce în mod natural acest proces, la câteva zile după recoltare.

Are acțiune tonică-energizantă și este excelentă pentru a preveni oboseala, pentru creșterea
rezistenței organismului și a capacității de memorare. Coenzima Q3, borul și calciul din compoziție
au un rol important în dezvoltarea osoasă și previn fenomenele degenerative specifice vârstei a treia.
Mierea de rapiță este bogată și în vitamina E, care previne îmbătrânirea pielii și este un bun
exfoliator natural pentru curățarea și revitalizarea epidermei.

Cum se administrează?

Se consumă ca atare, ca îndulcitor pentru băuturi și deserturi sau extern, în măști de înfrumusețare
ori aplicată pe arsuri, pentru grăbirea vindecării acestora.
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Nu se administrează copiilor sub 1 an.

Nu adăuga mierea în lichide cu temperaturi ce depășesc 35-40 °C pentru a nu-i altera proprietățile
fizice și terapeutice.

Consultă un medic înainte de a introduce mierea în alimentația ta dacă suferi de diabet.

Păstrează mierea la loc răcoros, ferit de lumină și căldură.

Forma de prezentare

Borcane de sticle de 250 gr. sau 500 gr.


