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Link do produktu: https://sklep.kamianna.pl/pylek-kwiatowy-obnoza-200-g-p-3.html

Pyłek kwiatowy - obnóża (200 g)
Cena

23,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Producent

Pasieka BARĆ Kamianna

Opis produktu
Pyłek kwiatowy obnóża (granulki).
Sezon 2022
Waga netto: 200 g
Spożywanie pyłku kwiatowego poprawia obraz krwi i wzmacnia system nerwowy. Polecany przy osłabieniach, wzmożonym wysiłku umysłowym i
fizycznym, anemii, schorzeniach prostaty, ogólnej rekonwalescencji.
Przechowywać w temp. od +4oC do +28oC w suchym i zacienionym miejscu. Szczelnie zamykać.
Produkt może minimalnie różnić się w zależności od nr partii (kolor, zapach) - jest to uwarunkowane gatunkiem roślin
występujących na danym terenie oraz okresem kwitnienia roślin (pora roku), z których pszczoły zebrały pyłek.
Kraj pochodzenia : POLSKA
Jak stosować?
Pyłek kwiatowy w postaci obnóży - 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.
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 zimowo-wiosennych).

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
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 zimowo-
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wiosennych).
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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