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   Produkty pszczele

Mleczko pszczele jest jednym z najbar-

dziej niezwyk∏ych tworów przyrody  

i to nie tylko dlatego, ˝e Natura 

przeznaczy∏a je na pokarm dla 

wybraƒców losu, czyli jedynie dla  

królowej ula. Na szczególny podziw 

zas∏uguje bogactwo sk∏adników 

od˝ywczych oraz proporcje pomi´dzy 

nimi. W swoim czasie nadano mleczku 

pszczelemu miano „eliksiru ˝ycia“, 

gdy˝ wykryto, ˝e zawiera ponad 

dwadzieÊcia biopierwiastków (m.in. 

potas, wapƒ, magnez, cynk, ˝elazo, 

miedê i mangan), prawie wszystkie 

aminokwasy egzogenne i wi´kszoÊç 

endogennych. Ponadto wolne kwasy 

t∏uszczowe, enzymy oraz niemal kom-

pletny zestaw witamin, g∏ównie z grupy 

B, wÊród których na szczególnà uwag´ 

zas∏uguje kwas pantotenowy, obecny 

we wszystkich ˝ywych tkankach. 

Stwierdzono, ˝e kwas ten wyst´puje  

w mleczku pszczelim w niespotykanej 

w przyrodzie koncentracji, czym 

t∏umaczono fakt, ˝e ˝ywiona nim królo-

wa ula do˝ywa nawet siedmiu lat, pod-

czas gdy pszczo∏a-robotnica ˝yje 

zaledwie miesiàc. Wykryte póêniej  

w mleczku pszczelim kwasy nukleino-

we potwierdzi∏y t´ teori´, gdy˝ jak  

wiadomo, one tak˝e wp∏ywajà na 

przed∏u˝enie ˝ycia. U osób regularnie 

korzystajàcych z tego wspania∏ego 

daru Natury poprawia si´ stan ogólny, 

roÊnie odpornoÊç i powraca zdolnoÊç 

do wysi∏ku fizycznego i intelektualnego. 

Polepsza si´ widzenie, pami´ç oraz 

ogólny zasób si∏ ˝yciowych. Istniejà 

wiarygodne doniesienia, ˝e mleczko 

pszczele potrafi dzia∏aç nawet antyde-

presyjnie, ratujàc wiele osób od 

uzale˝nienia od tak zwanych trankwili-

zatorów, czyli Êrodków uspokajajàcych 

pochodzenia chemicznego. 

Nie do przecenienia jest równie˝ 

fakt, ˝e po pewnym czasie za˝ywania 

mleczka pszczelego ulega znacznemu 

polepszeniu odpornoÊç na choroby 

zakaêne, a tak˝e wyglàd, gdy˝ zawarte 

w mleczku sk∏adniki dzia∏ajà na skór´ 

regenerujàco niejako „od podstaw“. 

Aby uzyskaç jeszcze lepsze efekty, 

dobrze jest popijaç Mleczko Pszczele 

Forever naturalnie stabilizowanym 

Mià˝szem Aloe Vera, gdy˝ w dzia∏aniu 

obie te naturalne substancje Êwietnie 

si´ uzupe∏niajà, a czasami nawet 

pot´gujà swój wp∏yw na organizm.

G¸ÓWNE SK¸ADNIKI:

Mleczko pszczele, naturalny aromat 

pomaraƒczowy, fruktoza.

OPAKOWANIE: 60 tabletek

Kod: 36

Mleczko Pszczele Forever

•  Poprawia kondycj´ fizycznà  
i psychicznà

•  O˝ywia pami´ç i sprawnoÊç 
intelektualnà

•  Wspiera uk∏ad 
odpornoÊciowy

•  Dodaje blasku skórze  
(w staro˝ytnych Chinach 
uwa˝ane za eliksir m∏odoÊci)

•  Nie zawiera konserwantów, 
sztucznych barwników ani 
aromatów


