
Мед АКАЦІЄВИЙ
Склад: мед натуральний акацієвий монофлорний.

Мед АКАЦІЄВИЙ – є одним з найпопулярніших сортів. Він неповторний 
за смаковими якостями, тривалий час зберігає рідкий стан, маючи 
корисні властивості інших сортів меду, додає свої особливі. Мед 
акації здатний покращити здоров’я кожного, хто його скуштує.

Відмінність акацієвого меду – сортова гіпоалергенність. Склад його повністю 
безцукровий: 4О % фруктоза та 35 % глюкоза, залишок – вода. Містить повний набір 
вітамінів та мікроелементів.
Акацієвий мед – найсвітліший з усіх медів. Залежно від медоноса його колір варіює від 
прозорого до світло-жовтого, лимонного з легким зеленим відтінком. Мед свіжого 
викачування дуже рідкий, трохи густіший за воду. Відмінною рисою акацієвого меду є 
повільна кристалізація. Квіткову солодкість акацієвого меду ні з чим не можна сплутати. 
Легкий та ніжний, він залишає приємний післясмак.
Використовується також у косметології.

Мед АКАЦІЄВИЙ визнаний одним з 
гіпоалергенних продуктів бджільництва, оскільки 
рідко провокує появу алергічних реакцій. Він 
широко застосовується у косметології: сприяє 
омолодженню шкірних покривів, надає їм блиск, 
свіжість, еластичність, а також ефективний при 
лікуванні опіків і порізів

Колір меду АКАЦІЄВОГО залежить від сорту акацій-медоносів: 
від білої акації отримують світлий, практично безбарвний мед, від жовтої 
– світло-жовтий, ніжного лимонного відтінку.

Ніжний на смак мед АКАЦІЄВИЙ багатий на 
вітаміни групи В, містить вітаміни А і С. В нектарі 
присутні важливі мінерали – марганець, хром, 
мідь, цинк, бор, натрій, йод, залізо тощо.

Мед АКАЦІЄВИЙ серед безлічі видів меду 
найбільше підходить для раціону діабетиків. За 
рахунок високого вмісту фруктози й значного 
її кількісного переважання за глюкозу для 
його перетравлення і засвоєння практично не 
потрібен інсулін. Це робить сорт придатним до 
контрольованого вживання у разі захворювання на 
цукровий діабет.

Мед АКАЦІЄВИЙ зберігається у рідкому стані рік і довше. У ньому 
дуже багато фруктози, що й пояснює його текучість. Це одна з основних 
переваг продукту перед іншими видами меду, за що він дуже цінується 
споживачами. Навіть зацукрований мед з акації неймовірно смачний і 
приємний на смак.

Не є лікарським засобом. Не рекомендується при особистій чутливості до компонентів продукту.
Складено на основі експертної думки групи апітерапевтів на підставі систематизованих результатів практичного досвіду.


