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Forever Bee Propolis® 
Keď si predstavíme včelu, v prvom rade nám príde 
na um med a peľ, ale je tu taktiež ďalšia dôležitá 
látka - propolis. Propolis pochádza z lepkavej 
živice vylučovanej stromami. Medonosné včely ju 
zbierajú a vytvárajú z nej propolis, ktorým potom 
pokrývajú svoje úle, aby ich chránili pred mikro-
organizmami. Sú tak účinné, že vnútrajšok vče-
lieho úľa je omnoho sterilnejší ako väčšina ope-
račných sál. Názov propolis pochádza z gréckeho 
“pred mestom”, čo znamená, že propolis chránil 
obyvateľov pred vonkajšou hrozbou. Propolis má 
5000 rokov známu históriu. Asýrčania a Gréci 
používali propolis na udržanie dobrého zdravia. 
Obsahuje 22 aminokyselín, komplex vitamínov 
B a posilnený účinok pridáva materská kašička. 
Včelí propolis je prírodný prostriedok na posilne-
nie obranných funkcií organizmu. 

Forever Bee Propolis je zberaný vo vysokopolo-
žených púštnych oblastiach, kde nie je znečistené 
prostredie. Aby bola zaručená čistota, na zber 
včelieho propolisu sa používajú patentované zbe-
rače. Bee Propolis je vždy 100 % prírodný, bez 
pridania umelých konzervačných prísad, farbív a 
príchutí. Je taktiež vynikajúcou 

prírodnou potravinovou zložkou, plnou živín ako 
sú vitamíny, minerálne látky, enzýmy, amino-
kyseliny a je bohatým zdrojom ďalších prvkov v 
stopových množstvách.

OSTATNÉ ZLOŽKY:
med, extrakt sójových proteínov, rohovník, oxid 
kremičitý, prírodná mandľová príchuť, kyselina 
stearová, sodná soľ kroskarmelcelulózy, včelia 
materská kašička

OBSAH:
60 tabliet

DÁVKOVANIE:
Dvakrát denne 1 tabletu. Užívanie tohto alebo aké-
hokoľvek iného výživového doplnku konzultujte so 
svojím lekárom. 

•	posilňuje	imunitný	systém

•	zosilnený	účinok	vďaka	materskej	
kašičke

•	obsahuje	22	aminokyselín,	komplex				
   vitamínov B

PRODUKT #27

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť, 
uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.

Ú D A J E  O  D O P L N K U
Dávka: 1 tableta
Množstvo na dávku  
včelí propolis, prášok                         500 mg*
* Odporúčané množstvo denného príjmu 
(ODP) nebolo stanovené.


