
Мед ПРОПОЛІСНИЙ
Склад: мед натуральний, густа витяжка прополісу 2О%.

Мед ПРОПОЛІСНИЙ – це цілюще поєднання продуктів бджільництва, в 
якому прополіс комбінується з лікувальними властивостями меду. Разом вони 
утворюють чудодійну суміш, з потужними антиоксидантними та антимікробними 
властивостями. Корисне доповнення до щоденного раціону харчування.

Прополіс виявляє протимікробну активність до більше як 1ОО бактерій, а також грибків 
і вірусів. Це ефективний натуральний антибіотик, який чинить анестезуючу дію, має 
антиоксидантні властивості, знімає спазми судин, покращує функціонування органів 
травлення.
Співвідношення і кількість окремих мікроелементів у складі меду, дозволяє організму 
швидше і легше засвоювати корисні мікронутрієнти.
Прополісний мед незамінний для зміцнення імунітету.
Він допомагає при хворобах шлунково-кишкового тракту,
очей, ротової порожнини, гінекологічних захворювань,
чинить протизапальну і ранозагоювальну дії, тамує біль,
знижує тиск і зменшує згортання крові.

Прополіс - складний комплекс речовин 
рослинного і тваринного походження. Він має 
протимікробну активність щодо більш ніж 1ОО 
видів бактерій, грибків і вірусів.

Бджолиний мед –  один з унікальних природних ресурсів, 
у складі якого виявлено понад 3ОО різноманітних компонентів, а 
за складом амінокислот йому немає аналогів серед натуральних 
харчових продуктів.

Доведено, що співвідношення і кількість 
окремих мікроелементів у складі меду і сироватки 
людської крові ідентичні. Це дозволяє нам швидше 
і легше засвоювати корисні мікроелементи, що 
містяться в меді, – практично на 1ОО %.

ПРОПОЛІСНИЙ мед застосовують:
У чистому вигляді накладаючи на рану для 
прискорення процесу загоєння.
При стоматитах, запаленнях ясен та виразках 
рекомендується прополісний мед потримати в 
роті до повного розчинення, потім проковтнути. 
Для інгаляцій прополісний мед розчиняють у 
кип’яченій воді у співвідношенні 1:3.
Такий самий розчин можна використовувати для 
промивання гайморових пазух при гаймориті. 
Для профілактики вірусних інфекцій, прополісний 
мед – як тонізуючий, загальнозміцнюючий засіб –  
рекомендовано вживати по 1 ч. л. 2 рази на день 
за 3О хвилин до їжі, у першій половині дня.

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.


