
Перга –  бджолиний імуномодулятор, що 
не має аналогів в природі за вмістом вітамінів 
і мікроелементів, нормалізує гормональний 
баланс, сприятиме підвищенню фертильності, 
відновленню репродуктивної системи та 
сповільнить процеси старіння. 

Мед ПЕРГА ТА ГОРІХИ
Склад: мед натуральний акацієвий монофлорний, перга бджолина, горіхи волоські, 
кеш’ю, мигдаль, фундук.

Мед ПЕРГА ТА ГОРІХИ – це неперевершене поєднання цілющої сили продуктів 
бджільництва з біологічно активними властивостями горіхового міксу, що сповнить 
організм здоровою енергією, забезпечить антиоксидантний захист й швидко 
відновить сили при надмірних фізичних, емоційних та розумових навантаженнях.

Гармонія користі й смаку вишуканого ансамблю ніжного акацієвого меду з 
бджолиною пергою та зрілими ядрами волоських горіхів, кеш’ю, мигдаль і фундук 
не залишить байдужим навіть найвибагливішого гурмана. Цей натуральний 
корисний медовий десерт стане улюбленим смаколиком ласунів та відмінним 
доповненням щоденного раціону шанувальників здорового способу життя.

Акацієвий мед забезпечить організм збалансованим комплексом 
біологічно активних речовин у легкозасвоюваній формі. Сорт 
відрізняється гіпоалергенністю і містить виключно фруктозу (4О%) і 
глюкозу (35%), які й  визначають його вишуканий смак і калорійність. 
Крім цього, мед акації містить вітаміни групи B, E і K, а також аскорбінову 
кислоту і повний перелік необхідних організму мікроелементів.

Мигдаль нормалізує процеси обміну 
речовин та  запобігатиме утворенню злоякісних 
новоутворень,  завдяки  потужним антиоксидантним 
властивостям. Підтримуватиме здоровий стан 
волосся, шкіри, зубів. Очищуватиме кров.

Фундук у поєднанні з медом підвищить гемоглобін у крові. 
Очистить організм та зміцнить імунітет. Стабілізує роботу нервової 
системи. Боротиметься з депресією та безсонням.

Кеш’ю покращить мозкову діяльність, 
зміцнить пам’ять, сприятиме усуненню анемії різної 
етіології.  Нормалізує роботу шлунку. Відновить та 
зміцнить зубну емаль. Тонізує організм в цілому.

Волоський горіх стане відмінною «їжею 
для мозку». Захищатиме від серцевих захворювань, 
знизить рівень холестерину та гальмуватиме 
процеси старіння клітин. Покращить якість сну та 
позитивно вплине на щитовидну залозу. Поліпшить 
травлення.

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.


