Пчеларска ферма

Мед, прополис,
пчелно млечице,
пчелен прашец

Яръмови

Смесени помежду си по
специална рецепта се
получава една магическа
смес, която може да
цери десетки болести и
да предпазва от тях. Този
продукт е многокомпонентна хранителна смес с уникален
състав, който повишава жизнения тонус, тонизира имунната
система, активира обмяната на веществата и ендокринната
система, предпазва сърцето и стимулира образуването
на кръв. Спомага за бързото възстановяване след тежки
заболявания. Жива природна храна способна да пребори
всяко едно заболяване по човешкия организъм.

Ние отглеждаме 150 броя пчелни семейства,

които са разположени на 3 места. Районът на всеки пчелин
е богат на различни видове билки. Учените смятат пчелата
за много сложно устроено насекомо, организма на което
представлява филтър, който задържа всички вредни
вещества намиращи се в нектара на растенията. Пчелите не
допускат внасянето на тези вещества в кошерното гнездо. С
това си свойство те предпазват своите поколения и здравето
на човека. Ние използваме това и им помагаме, като за
повишаване на защитните функции на организма прилагаме
биологично активни вещества, етерични масла, отвари
от билки. Тези субстанции убиват акара Вароа деструктор,
вирусите, бактериите и спорите които той внася в тялото на
пчелата.
Ние Ви предлагаме напълно чисти пчелни продукти, които
ще укрепят Вашето тяло и ще запазят здравето Ви в добро
състояние.

гр. Трявна, област Габрово
ул. Ангел Кънчев №47
тел.: 0887 989 363
Магазина се намира близо до паметника на
Ангел Кънчев.

Мед – пчелен

Чист непреработен за ежедневно
приемане най-малко по 50 гр. или
по 1-2 гр. на 1 кг. телесно тегло. Три
пъти дневно половин час преди
ядене и половин час преди лягане
разтворен в чаша топла вода или
чай. Да се приема поне 50-60
дни в рамките на половин година.
Укрепва имунологичният статус, намалява склонност към
инфекциозни заболявания, намалява теглото, въздейства
върху физическата издръжливост, подобрява качеството
на съня, психическата устойчивост, добро храносмилане и
самочувствие.

Прополис (пчелен клей)

В натурално състояние се използва
само за външна употреба,
трудно се разтваря от
стомашната киселина. Лекува
трудно зарастващи рани дори и в устната кухина. 70 мл спирт
95° + 30 гр. пчелен клей настърган на дребно, поставени в общ
съд, където престояват около 10 дни. Получената субстанция
се прецежда през марля и се получава прополисова тинктура
30 %.

Прополисова
тинктура
30% - за външна и
вътрешна употреба.

Приема се профилактично по 10
капки в малко количество вода,
прясно мляко, чай и др. три пъти
на ден половин час преди ядене
непрекъснато поне 50 дни. За малки деца дозата е
1 капка на годинка. Естествен антибиотик в широк спектър
с антимикробно, противовъзпалително, антисептично,
противовирусно, болкоуспокояващо, противогъбично
действие. Повишава имунологичната реактивност

на организма. Стимулира образуването на антитела с
противотоксично, противовирусно и антибактериално действие.
Напълно безвреден продукт. Стимулира регенеративните
процеси и подпомага унищожаването на раковите клетки.

Пчелно млечице
(желе роял)

Много нежен / нетраен продукт.
Изваден от кошера, под
въздействието на кислорода
загубва своите ценни качества
За това веднага след получаването се разфасова и се поставя на
минусови температури до неговата консумация. Желателно е
след закупуване да се постави в определено количество пчелен
мед или 45° спирт, за запазване на неговите качества. Този
продукт съдържа всичко необходимо за живота на един жив
организъм. В него се крие тайната на дълголетието и е фонтан на
младост и красота. Профилактично се приема по 60 милиграма
два пъти на ден на гладно. Лечебните дози могат да достигнат
200 милиграма на ден разпределени на два приема.

Пчелен прашец

Поленът е репродуктивният
материал на
растителният
свят. Като
храна е
най-съвършеният
в природата,
най-богатият източник на биологично достъпен протеин, 5-7
пъти повече белтъчини отколкото в яйцата, месото и сиренето.
Съхраняван на тъмно и при температура + 4°, той не променя
своите качества в разстояние от 1 год. След този период бавно
хранителните и лечебни свойства намаляват и след 1 година и
половина от добиването му, той вече не представлява интерес.

Восъчни разпечатки

Капачетата на
медовите килийки
съдържат голямо
количество
восъчен секрет,
в това число
прополис
и прашец.
Дъвкането на восъчни разпечатки спомага за изграждането
на имунитет към заболяване на дихателната система,
който се запазва дълго време. Значителните количества на
биологично – активни вещества влияят благоприятно на
храносмилателната система. След редовна употреба отделянето
на слюнно и жлъчен сок се нормализира, активизира се
работата на червата. Спомага за добро храносмилане и
нормализиране на общото състояние на организма.

Восък

Чистият пчелен восък поставен в 45° спирт потъва на
дъното, а фалшивият плува на повърхността. Пчелният
восък
представлява
сложна смес
от над 300
вещества. Той
съдържа голямо
количество витамин А, който е необходим
за нормалното развитие на клетките, на повърхностния
епител на кожата. Освен това съдържа висок процент
каротин. В 100 гр. моркови се съдържат 2-9 мг, а в 100
гр. восък: 8-12 мг. Притежава също полезни биологичноактивни вещества, които влияят ползотворно на човешкия
организъм. Поставена плочка от восък на гърдите много
добре преборва простудните заболявания. Същата
намазана с мед успокоява болката и дори я премахва
– при артроза, остеопороза и др. Много ефикасен като
източник на топлина.

