Forever Bee Honey
Zásobáreň prírodnej dobroty so sacharidmi a minerálnymi látkami, ako sú vápnik a fosfor, robia z
tohto včelieho medu neuveriteľne rýchly zdroj energie. Pri množstve približne 70 kcal na dávku je
toto prírodné sladidlo ľahko stráviteľné a poskytuje vyvážené množstvo vitamínov, minerálnych
látok, enzýmov, bielkovín a aminokyselín.

Forever Bee Honey 0,5 kg
Obsahuje iba čisté prírodné zložky. Toto chutné a výživné sladidlo plné prírodných dobrôt má v jednej polievkovej lyžici
približne 70 kcal. Je ľahko stráviteľné, bohaté na uhľohydráty a minerálne látky, vápnik a fosfor. Forever Bee Honey je
rýchlym a výživným zdrojom energie pre každú príležitosť!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forever Bee Pollen
Včelí peľ obsahuje stopové množstvá ľahko rozpustných vit. C , D, E, K, betakaroténu (provitamínu
A), komplexu B vitamínov, minerál. látok, enzýmov, koenzýmov, rastlinných mastných kyselín,
uhľohydrátov, bielkovín a 22 aminokyselín. Tento prípravok na posilnenie energie a životnej sily
pomáha pri zabezpečení správneho fungovania krvného obehu, trávenia, imunitného a nervového
systému.

Forever Bee Pollen (včelí peľ, 100 tabliet)
Bohatá zmes živín. Obsahuje bielkoviny (20 - 49 %), amidy (dusíkaté deriváty org. kyselín tvoriace napr. základ
bielkovín), aminokyseliny, jednoduché a zložité cukry (25 - 48 %), tuky (2,7 - 14 % ), ktoré pozostávajú v 43 % z troch
najhodnotnejších esenciálnych mastných kyselín, hormóny, enzýmy, koenzýmy, vitamíny (provitamín A, B1, B2, B3, B6, B9,
B12, kyselinu pantoténovú, biotín, cholín, inos tol, C , D, E, K, rutín), minerálne látky (vápnik, fosfor, draslík, síra, sodík ,
chlór, horčík, železo, mangán, meď, jód, zinok, kremík, molybdén, bór, titán, selén)

Účinky


Vynikajúci pri zvýšenej fyzickej a psychickej námahe, zvyšuje energiu a vitalitu.



Využitie na prevenciu, pretože zlepšuje efektívnosť imunitného a nervového systému.



Pomáha pri trávení a metabolizme tukov.



Je silný zneškodňovateľ jedov.



Spomaľuje procesy starnutia.



Pomáha pri pooperačných stavoch, rekonvalescencii.



Pomáha pri nechutenstve, úbytku hmotnosti, poruchách telesného i psychického vývoja.



Zlepšuje efektívnosť imunitného systému, pomáha pri trávení a metabolizme tukov.



Pomáha pri srdcovo-cievnych ochoreniach, pri cukrovke (obsahuje malý podiel materskej kašičky a medu!), málokrvnosti.



Pomáha pri zápche, žalúdočných problémoch, ochoreniach čriev, pečene, žlčníka.



Pomáha pri ochorení prostaty, poruchách mužskej potencie.



Pomáha pri ochoreniach kože, kĺbov, očí.



Pomáha pri poruchách spánku a depresiách vďaka bohatému obsahu zinku a B6.



Pomáha pri chronickom alkoholizme.



Pri onkologických ochoreniach pomáha zmierňovať účinky ionizujúceho žiarenia).



Pomáha pri alergiách (dobre zneškodňuje jedy a obsahuje látku – guercetín- ktorá brzdí uvoľňovanie histamínu. Ten
spôsobuje opuchy, rozšírenie ciev, pokles krvného tlaku a iné). Včelí peľ pomáha zlepšovať dýchanie pri sennej nádche ,
astme a pod. (Desenzibiluje organizmus.)



Zlepšuje funkciu nedostatočne pracujúcej obličky.



Môže ovplyvniť činnosť štítnej žľazy.

Dávkovanie
2x jednu tabletu. Pri sennej nádche, alergiách na pele začať kúru koncom septembra, októbra (keď trávy, stromy
nekvitnú), tabletku si rozdrviť na zrniečka – a užívať po zrnkách, postupne zvyšovať dávku až sa prejde na plnú dávku (pol
ročná kúra). Zvyšovať dávky v 5 dňových cykloch.

Doporučujeme
Prečítať odborný článok (v českom jazyku) Forever Bee Pollen Dr. Maurizia Mariscoliniho, priemyselného poradcu pre lieky a
prokurátora talianskeho Ministerstva zdravotníctva.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forever Royal Jelly
Ak bojujete so stresom, doplňte si energiu a posilnite metabolizmus. Táto včelia kašička,
mimoriadne bohatá na enzýmy, obsahuje bielkoviny, minerálne látky, vitamíny A, C , D, E a B
komplex, všetkých 8 esenciálnych aminokyselín a 10 neesenciálnych aminokyselín.

Forever Royal Jelly (včelia materská kašička, 60 tabliet)
Zloženie
60 - 70 % vody, bielkoviny 18 %, cukry 10 - 15 %, tuky okolo 6 %. Bielkovinové zložky sú tvorené takmer všetkými
aminokyselinami (vrátane všetkých 8 esenciálnych, 10 neesenciálnych). Boli zistené minerálne látky (18 – draslík, vápnik,
meď, železo, fosfor ,kremík, síra a iné), vitamíny (A, D, E, C , vo vysokej koncentrácii vitamíny skupiny B), enzýmy, cholín
(potrebný k činnosti pečene), hormonálne účinné látky (androgénnej povahy -majúce účinok mužských pohlavných
hormónov , estrogénnej povahy – majúce účinok jedného druhu ženských pohlavných hormónov). Ďalej obsahuje nukleové
kyseliny, ktoré pomáhajú bunkám rozmnožovať sa bez prejavov starnutia alebo porúch.

Účinky


antibiotické: pomáha pri chronických infekčných ochoreniach spôsobených baktériami, hubami i v írusmi.



imunostimulačné (imunitu posilňujúce).



protizápalové.



anabolické – podpora novotvorby telesnej hmoty. To sa dá využiť pri vychudnutí rôzneho pôvodu.



regeneračné – využitie pri potrebe podporenia obnovy telesných tkanív (pri problémoch súvisiacich s o starnutím).



Antioxidačné účinky (antiox. vitamíny).



rádioprotektívne – zmiernenie negatívneho dôsledku rádioaktívneho žiarenia.



pomáha pri rozšírení ciev – čo môže viesť k zníženiu vysokého krvného tlaku a k zníženiu hladiny cholesterolu v krvnej
plazme, môže pomôcť pri arterioskleróze a pri jej komplikáciách v oblasti mozgových ciev.



osvedčila sa u rôznych neuróz (zmiernenie symptómov stresu), s tým do určitej miery súvisí aj pozitívny účinok pri rôznych
klimakterických problémoch.



Pri lokálnej aplikácia - bradavice, Lupus erytematodes (ľudovo kožnej tuberkulóze).



Využitie pri cukrovke – keď nie je alergický na med.



Pomáha pri kožných ekzémoch.



Pomáha pri močových problémoch (napr. samovoľný únik moču) – dôležité užívať dlhodobo v kombinácii s Aloe Berry
Nectar

Dávkovanie
Zvyčajne jednu až dve tablety denne . Riziko môže byť u detí, u ktorých ešte hormonálny systém nie je stabilný. Podľa
určitých odborníkov by sa nemala podávať pri prudkých infekčných ochoreniach (snáď s výnimkou chrípky). Nie je vhodné
užívať veľmi dlhodobo vzhľadom na jej hormonálnu povahu. Dávkovanie treba dodržať minimálne dva mesiace pred
očakávaným účinkom.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forever Bee Propolis
Propolis je ochranná látka, ktorú včely zbierajú a používajú na zachovanie čistoty vo svojich úľoch.
Je natoľko účinný, že vnútrajšok úľa je omnoho sterilnejší ako väčšina operačných sál. Včelí propolis
je vynikajúci prostriedok na podporu prirodzenej imunity organizmu, keďže obsahuje 22
aminokyselín, komplex B vitamínov a je kombinovaný s materskou kašičkou. 500 mg v jednej
tablete.

Forever Bee Propolis (včelí propolis, 60 tabliet)

Forever Bee Propolis obsahuje včelí propolis, čistý med, včeliu materskú kašičku, prírodnú mandľovú príchuť. Vďaka svojim
účinkom je označovaný za prírodné antibiotikum.

Účinky


Antibiotické – proti baktériám, choroboplodným hubám, plesniam, parazitom, vírusom (týmto sa líši od farmaceuticky
vyrobených antibiotík, ktoré sú len antibakteriáne + majú negatívne vedlajšie účinky, čo propolis nemá)



Protizápalové



Podporujúce novotvorbu poškodených tkanív



Analgetické = protibolestivé



Antioxidačné



Biostimulačné (zrýchľujúce určité biologické procesy vrátane látkovej premeny) – po opici

Dávkovanie
Každých osem hodín jedna tableta počas siedmych dní. Pri komplikovanom ochorení každých osem hodín dve tablety.

