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LECZNICZE ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW
PSZCZELICH

MIÓD
Miód  wspomaga  także  organizmy  sportowców  oraz  zwiększa  ogólną  odporność
organizmu. Ponadto,  dzięki  zawartej  w nim cholinie,  zwiększamy produkcję  żółci
potrzebnej  do  trawienia  tłuszczów,  obniżamy  nadmiernie  podwyższone  ciśnienie,
odtruwamy  organizm,  co  jest  szczególnie  ważne  dla  palaczy  oraz  ludzi
nadużywających  alkoholu.  Poza  tym  miód  ma  spore  znaczenie  w  zwiększaniu
produkcji czerwonych krwinek. 
Szczególnie pozytywnie w przypadku przeziębienia lub grypy działa herbatka z lipy z
dodatkiem zagęszczonego soku z malin i łyżką miodu. 
Spożywanie doustne miodu ma także wspomagać leczenie takich chorób, jak choroby
układu oddechowego, między innymi różnego rodzaju infekcje dróg oddechowych,
bóle gardła,  kaszel  i  tym podobne.  Działanie  takie ma także wspomagać leczenie
chorób  układu  moczowego,  bo  miód  ma  właściwości  lekko  moczopędne,  oraz
nerwowego  –  spożywanie  tego  specyfiku  wzmacnia  ten  układ  oraz  delikatnie
uspokaja. Dzieje się to główne na skutek odtrucia organizmu.

MLECZKO PSZCZELE

Poprawia  przemianę  materii,  wspomaga  pracę  gruczołów  i  innych  narządów,
uspokaja, działa antydepresyjnie i dostarcza energii.

KIT PSZCZELI - PROPOLIS

Jest  substancją  o  niezwykle  silnych  właściwościach  bakteriobójczych,
wirusobójczych  i  grzybobójczych.  Środek  ten  zawiera  wiele  specyfików
farmaceutycznych. Stosujemy go przy chorobach gardła i skóry. Poza tym wzmacnia
on  organizm,  zapobiegając  chorobom,  neutralizuje  wolne  rodniki,  przyspiesza
gojenie się ran i je dezynfekuje.



Uwaga!  Nie powinny tego specyfiku używać osoby chore na serce i  cierpiące na
wrzody żołądka i dwunastnicy. 

PIERZGA

Działanie pierzgi

Wzmacnia odporność organizmu na choroby i zabija bakterie. Dzienne spożycie jest
podobne, jak w przypadku pyłku pszczelego. 

PYŁEK KWIATOWY

Odżywia i wzmacnia organizm, regeneruje go oraz reguluje jego funkcje. Pomaga w
leczeniu chorób przewodu pokarmowego, na przykład biegunek, zaparć i owrzodzeń.
Ponadto pyłek wspomaga wątrobę i chroni przed miażdżycą. 

Zalecany jest szczególnie w stanach wycieńczenia chorobami, a w okresie zdrowienia
– przyspiesza rekonwalescencję. Podobno może także przyczyniać się w niektórych
przypadkach do polepszenia wzroku. 

WOSK PSZCZELI

Zwykle  stosuje  się  go  do  okładów w chorobach,  takich,  jak  bóle  reumatyczne  i
artretyzm,  dna  moczanowa  oraz  ropne  stany  zapalne  skóry  po  zmieszaniu  go  z
propolisem i miodem. Żucie go likwiduje katar. 
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