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PROPOLIS 20% 100ml
 

Cena: 48,44 PLN

Opis produktu
 

20% nalewka propolisowa 100ml – dobra odporność na jesień i zimę
Nalewka propolisowa to doskonały, naturalny i sprawdzony sposób na wzmocnienie odporności, zwłaszcza więc na progu jesieni, kiedy
nasila się ryzyko infekcji wirusowych i bakteryjnych warto przypomnieć sobie o tym preparacie. Zastosowana profilaktycznie buduje
barierę ochronną organizmu, natomiast podanie w trakcie trwającej infekcji przyspiesza zdrowienie i wzmacnia działanie niektórych
leków np. antybiotyków (sam propolis zresztą jest określany jako „naturalny antybiotyk”), czy działanie przeciwzapalne ibuprofenu i
benzydaminy (lek popularny w leczeniu stanów zapalnych i infekcji gardła).
Propolis jest całkowicie naturalną substancją produkowaną przez pszczoły. Ma niesamowicie bogaty skład, który różni się w
proporcjach w zależności od warunków klimatycznych, czy też rodzaju roślinności z jakiego korzystają pszczoły. Niezależnie od tego,
zawsze ma właściwości bójcze na wirusy, bakterie i grzyby. Czysty propolis nie nadaje się do spożycia, bo surowy jest niestrawny, nie da
się go efektywnie zaparzyć, ponieważ nie rozpuszcza się w wodzie. Idealnym rozwiązaniem są wyciągi alkoholowe, które pozwalają na
wydobycie z propolisu najcenniejszych dla zdrowia składników. 

Skład 20% nalewki propolisowej:

Propolis, alkohol etylowy, roślinna gliceryna, woda destylowana.
Zawartość etanolu - 70%.
W dziennej porcji zawiera się około 300 mg alkoholu.

Zastosowanie nalewki z propolisu:

Właściwości przeciwdrobnoustrojowe propolisu wykorzystuje się od niepamiętnych czasów do wzmocnienia odporności, leczenia
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infekcji, odkażania i gojenia wszelkich ran oraz zapaleń błon śluzowych.

Nalewka 20% z propolisu - dawkowanie:

WEWNĘTRZNIE

Dzienna porcja to 2,5 ml, nie należy przekraczać takiej ilości.
Należy stosować od 1 do 5 miarek pod język, przy czym można taką porcję rozcieńczyć odrobiną wody.

Dobry i sprawdzony sposób to dodanie 10 kropel nalewki na łyżeczkę miodu i powolne ssanie takiej mikstury, żeby maksymalnie
dużo składników wchłaniało się już z jamy ustnej. Taka kuracja doskonale odkaża gardło, wzmacnia odporność i działa jak porządna
kawa :)

ZEWNĘTRZNIE

Nalewkę propolisową można stosować do przemywania lub w postaci okładów na skórę z infekcją grzybiczą, na opryszczkę, oraz
drobne rany z nadkażeniem bakteryjnym.
Należy ROZCIEŃCZYĆ nalewkę w proporcji 1 łyżeczka na pół szklanki wody.

Przeciwwskazania:

Propolis jak inne produkty pszczele może wywoływać alergie, dlatego należy zachować ostrożność i najlepiej przeprowadzić próbę przed
zastosowaniem preparatu.
Nie można podawać dzieciom.
Nie można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
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