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Miere poliflora 500 gr ALBEENA

100% miere polifloră românească.

Mierea Albeena este o miere pură, de care te poți bucura așa cum a fost ea extrasă din stup, cu
aromele ei minunate și toate proprietățile intacte. Nu intervenim în nici un fel asupra compoziției
mierii Albeena.

Obținută din nectarul a diferite tipuri de flori, mierea noastră este un aliment viu, ce conține mici
particule de ceară și polen. Acest lucru dovedește că este o miere naturală, ce cristalizează în timp,
fără a-i fi afectate în vreun fel calitățile terapeutice.

Doar mierea brută cristalizează, mierea falsificată obținută din zahăr și îndulcitori nu
cristalizează niciodată.

Beneficiile mierii Albeena merg mult mai departe de aromă și gust. Mierea este ca o linguriță de
sănătate pe care e indicat să o consumi zilnic dacă vrei să îi oferi organismului tău o rezistență
deosebită împotriva bolilor imune sau autoimune și să stimulezi sistemul imunitar.

Mierea pură Albeena este unul dintre cele mai concentrate alimente în componente complexe
(vitamine, minerale, enzime, acizi organici, aminoacizi, zaharuri) care acționează sinergic și intervin
în procesul de apărare a organismului împotriva unor afecțiuni cum ar fi: 

boli cardiovasculare
ateroscleroză
boli hepatice
afecțiuni digestive
boli respiratorii
boli osoase
simptome ale menopauzei
cancer
îmbătrânire precoce
ajută la creșterea și dezvoltarea normală a copiilor, previne sau completează deficiențele de
minerale, vitamine, aminoacizi și previne apariția cariilor.

Înlocuiește zahărul industrial cu miere de albine
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Deosebirea esențială dintre miere și zahărul industrial constă în  conținutul său ridicat în vitamine,
săruri minerale, enzime, aminoacizi și acizi organici care își exercită efectul pozitiv prin acțiunea de
reglare a funcțiilor importante ale organismului.

 Contraindicații:

Nu administrați copiilor sub 1 an.

Nu adăugați mierea în lichide ce depășesc temperatura de 38 °C pentru a nu-i altera proprietățile
terapeutice.

Persoanele care suferă de diabet trebuie întodeauna să consulte doctorul înainte de a introduce
mierea în dieta lor.

 Forma de prezentare: 250 gr., 500 gr.


