Dane aktualne na dzień: 02-10-2022 05:12

Link do produktu: https://sklep.kamianna.pl/propollen-tabletki-z-pylkiem-kwiatowym-i-propolisem-p-68.html

PROPOLLEN - tabletki z pyłkiem
kwiatowym i propolisem
Cena

27,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

5 dni

Producent

BARTPOL

Opis produktu
PROPOLLEN - tabletki z pyłkiem kwiatowym i propolisem - SUPLEMENT DIETY
Głównym składnikiem tabletek są pyłek kwiatowy zmielony oraz koncentrat propolisu w ilości 10%. Tabletki Propollenu łączą w sobie odżywcze
właściwości pyłku kwiatowego oraz bakteriobójcze i przeciwzapalne właściwości propolisu. Połączenie tych dwóch naturalnych produktów
pszczelich w jednej tabletce wykazuje szczególnie korzystne działanie w trakcie chorób przeziębieniowych, rekonwalescencji po ciężkich
chorobach, a także w trakcie i po chemioterapii czy antybiotykoterapii.

Polecany jest dla:
osób pracujących ciężko fizycznie i umysłowo
dla sportowców
przy braku apetytu u dzieci
przy narażeniu na nadmierny stres
w stanach osłabienia układu nerwowego na skutek nadużywania używek
przy bezsenności i nadmiernym pobudzeniu nerwowym
przy zaburzeniach perystaltyki jelit
przy zaburzeniach przemiany lipidów w wątrobie
w trakcie i po chemioterapii
Zawartość: 60 tabletek
Sposób użycia: 2–3 tabletek 1-2 razy dziennie. Tabletki połknąć lub ssać
Skład: pyłek kwiatowy pszczeli 45%, cukier, koncentrat propolisowy 10%, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, regulator kwasowości - kwas mlekowy, substancje zagęszczające - dekstryna, pektyna, metyloceluloza
Ostrzeżenia:
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Przechowywać w temperaturze 2-25oC, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Osoby uczulone na produkty pszczele nie powinny stosować.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

opis producenta

Pyłek kwiatowy i pierzga - jak stosować?
Pyłek kwiatowy powstaje w komórkach pyłkowych pylników roślin. Zbierany jest przez
pszczoły i przenoszony do ula w postaci kuleczek (tzw. obnóży). Jest bogaty w białka,
wolne aminokwasy, węglowodany, tłuszcze właściwe, sterole, witaminy A, E, C, B1, B2,
B6, biopierwiastki, flawonoidy, kwasy organiczne, fitohormony i substancje o działaniu
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antybiotycznym. Pyłek kwiatowy umieszczony przez pszczoły w komórkach plastra,
wzbogacony przez nie enzymami i poddany fermentacji mlekowej, zmienia się w pierzgę,
która jest łatwo przyswajalna przez nasz organizm.
JAK STOSOWAĆ?
Pyłek kwiatowy i pierzga polecane są do stosowania przy ogólnym osłabieniu organizmu,
wzmożonym wysiłku umysłowym i fizycznym, w rekonwalescencji, poprawiają obraz krwi
(anemia, białaczka), posiadają właściwości detoksykacyjne (regenerują wątrobę).
Pyłek kwiatowy/pierzgę najlepiej przyjmować 3 razy dziennie na 30 minut do 2
godzin przed posiłkiem. Taką kurację przeprowadza się przez okres 1-3 miesięcy, kilka
razy w roku (najlepiej w okresach przejściowych, czyli letnio-jesiennych i zimowowiosennych).
Stosowanie pyłku kwiatowego w postaci obnóży (granulek):
Jedną lub dwie łyżeczki pyłku wsypać do szklanki i zalać przegotowaną ciepłą wodą (nie
wrzątkiem!). Dodać trochę miodu i odstawić na minimum 3 godziny. Wypić 30 minut
przed posiłkiem.
Stosowanie pyłku kwiatowego w postaci zmielonej lub pierzgi:
Jedną część zmielonego pyłku lub pierzgi rozmieszać w pięciu częściach miodu (np. 100 g
pyłku/pierzgi rozmieszać w 500 g miodu - stosunek 1:5). Spożywać 1-2 łyżeczki 2 razy
dziennie, 30 minut przed posiłkiem.
Dawkowanie u dzieci - połowa podanych ilości.
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