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Apielixir 10 ml, 15 fiole + spray de
gat forte cu propolis fără alcool
gratis 20 ml ALBINA CARPATINA

Apielixir - Imunitate și stare de bine - combină
cele mai valoroase produse ale stupului: lăptișor
de matcă, polen, propolis și miere de albine.
Contribuie la menținerea unei stări de bune de
sănătate, la întărirea sistemului imunitar, are
efect tonic, ideal în stări de epuizare fizică și
psihică (stres, examen, competiții) și
convalescent; antioxidant, regenerant și
vitalizant.

Lăptișorul de matcă conține ca substanța activă: acid 10-HDA (acid 10-hidro-2-decenoic),
prezența exclusiv în lăptișorul de matcă pur, care are efect antibacterian, antiviral,
antifungic și contribuie la buna funcționre a sistemului imunitar. Este singura sursă
naturală de Acetilcolină, care facilitează transmiterea influxului nervos între neuroni.
Conține polifenoli care au efect antioxidant și contribuie la eliminarea radicalilor liberi. Este
sursa de vitamine din grupa B, indispensabile pentru buna funcționare a organismului (B1,
B2, B3, B6), în special vitamina B5 (acidul pantotenic), supranumită "vitamina antistres".
Conține toată gama de aminoacizi esențiali (în special prolină și lizina) pe care organismul
nu îi poate sintetiza, deși sunt necesari într-o alimentație zilnică echilibrată.

Propolisul susține imunitatea organismului, contribuie la menținerea sănătății mucoasei
bucale și orofaringiene, precum și la buna funcționare a căilor respiratorii superioare.
Propolisul bogat în rășini și balsamuri cu acțiune antibacteriană, polifenoli și flavonoide care
contribuie la asigurarea unei circulații sanguine normale și are puternice proprietăți
antioxidante, antiinflamator, antibacterial. Ajută la încetinirea procesului de îmbătrânire și
la eliminarea radicalilor liberi.

Polenul de albine poliflor este un aliment VIU (deoarece conține probiotice, lactofermenți și
bifidobacterii) și este considerat un panaceu pe care natura îl pune la dispoziția noastră.
Este utilizat de mii de ani ca supliment nutrițional natural, fiind un excelent tonifiant,
revigorant, regenerant, dinamizant, vitaminizant și mineralizant. Ajută la menținerea unei
stări bune de sănătate, la funcționarea normală a sistemului imunitar, la protejarea
organismului împotriva radicalilor liberi. Conține vitamine (A, beta-carotenoide, E, grupa
vitaminelor B), bioflavonoide, minerale care contribuie la întreținerea tinereții, vitalității și
la întârzierea proceselor de îmbătrânire.

Mod de utilizare:
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Adulți: 1-2 fiole/zi;
Copii: 1 fiola/zi.
De preferință dimineață cu 15 minute înainte de masă.
Se poate administra ca atare, se agită bine fiola înainte de deschidere, se rup ușor cele două
vârfuri ale fiolei sau se scurge conținutul într-un pahar cu apă.
Se recomandă cure de 30 zile, de cel puțin de 2 ori pe an: primăvară, în perioadele cu
imunitatea scăzută, și toamna, pentru a ne pregăti pentru sezonul rece, dar se poate
consuma pe toată perioada anului, fără restricții.

Ingrediente per fiola de 10 ml:
Miere de albine poliflora - 4000 mg; Lăptișor de matcă – 1000 mg; Extract de polen - 500
mg; Extract de propolis – 100 mg; Apă purificată  - 4400mg
A nu se depăși  doza recomandată pentru consumul zilnic.

Spray de gat cu propolis:

Produsul contribule la menținerea sănătății cailor respiratorii superioare (a gâtului și a
nasului), la creșterea rezistenței și a capacității de adaptare a organismului pentru sezonul
rece.
Are acțiune calmantă, balsamică și emolienta asupra mucoasei orofaringiene și ameliorează
senzația de disconfort la nivelul gâtului și nasului, contribuie la menținerea respirației
normale, a sănătății cavității bucale, a amigdalelor și a faringelui.
Extractul apos de propolis brut 30% păstrează efectele benefice ale propolisului, fără
prezența nedorită a alcoolului.
Extractul apos de propolis brut 30% este obținut după o metodă protejată de un brevet de
invenție.
Mierea amplifică efectul calmant al ingredientelor împreună cu care este administrată,
îmbunătățind absorbția acestora.

Ingrediente:
Extract apos de propolis brut 30 - 64%, miere de albine 30%, uleiuri esențiale de: pin, salvie,
portocal-dulce, eucalipt - câte 1.5%.
Nu conține coloranți și conservanți.

Mod de utilizare:
Pentru uz intern:
Câte 2-3 pulverizatri de 3 ori pe zi după mesele principale.
Se administrează oral.
A se agita bine înainte de utilizare.


