PROPOLIS
Propolis is een soort balsem, ook wel kithars genoemd, die door de bijen wordt
verzameld van knoppen van bomen en bladeren van verschillende planten. De bijen
mengen de verzamelde hars met bestanddelen van stuifmeel en bijenwas en voegen
er verschillende soorten buitengewoon werkzame enzymen en fermenten aan toe.
Zelf gebruiken bijen propolis voor verschillende doeleinden;
- een klein gedeelte wordt gebruikt om in hun wasraten te verwerken,
- losse onderdelen in de bijenkorf worden met propolis vastgekit en
- alvorens de koningin een eitje in de cel legt, wordt deze eerst grondig met
propolis gepoetst, waardoor de larven, zodra ze uitkomen, beschermd worden
tegen ziekten.
Propolis wordt door veel imkers verzameld. In ons laboratorium wordt deze propolis
gereinigd waarna ze verwerkt kan worden in o.a. capsules, tabletten en zalf.
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PROPOLIS ALS GENEZEND MIDDEL

Het is gebleken dat Propolis zeer selectief schimmels en virussen bestrijdt die ook
mensen bedreigen. Een bijkomend voordeel bij gebruik van Propolis is dat de
normale bacteriën die bijvoorbeeld zo’n belangrijke functie hebben in de darmflora,
niet aangetast worden.
Behalve in enkele gevallen van allergie heeft Propolis geen schadelijke bijwerkingen.
Men kan Propolis bij infecties telkens opnieuw gebruiken, dit in tegenstelling tot
penicilline–soorten. Bij gebruik van Propolis zal men merken dat verkoudheden veel
minder of in geringere hevigheid optreden. Men voelt zich beter en infectieziekten
krijgen minder kans.
De eigenschappen van Propolis kan men als volgt samenvatten:
- propolis is een natuurlijk antibioticum
- heeft een anti-bacteriële werking
- werkt ontstekingremmend
- verbeterd de bloedsomloop
- verlaagt de bloeddruk
- geeft meer weerstand
Wanneer u besloten heeft Propolis te gaan gebruiken, is het belangrijk te weten welk
Propolis–product hiervoor van toepassing is.
Voor inwendig gebruik kunt u kiezen uit: Propolis- capsules, tinctuur, siroop.
Voor uitwendig gebruik kunt u kiezen uit: Propolis- tinctuur en zalf
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PROPOLIS CAPSULES
Propolis Capsules helpen o.a. tegen:
– aften
– beursitis
– parkinson
– galstenen
– tennisarm
– griep
– hooikoorts
– herpes
– astma
– gordelroos
– galblaasaandoeningen
– darmklachten
– prostaatproblemen
– gewrichtsontstekingen
– virusinfecties
Propolis capsules verbeteren de bloedcirculatie, hebben een antivirale werking en
immuniseren tegen o.a. influenza, aften en andere virusziekten. Propolis capsules
werken goed tegen aambeien en spataderen en verminderen bij reumatische
aandoeningen de pijn en inwendige ontstekingen.
Het wordt ook doeltreffend gebruikt bij inwendige ontstekingen, vooral in de
organen: maag, darmen, pancreas, lever, nieren, oren, mond en keel, neus en
voorhoofdholten, maar ook bij ontstekingen als bijvoorbeeld een tennisarm.

PROPOLIS TINCTUUR 20 % IN 70% ALCOLHOL
Propolis Tinctuur kan inwendig gebruikt worden tegen allerlei ontstekingen.
Dit is een zeer krachtige Propolis-oplossing op basis van alcohol. Bij behandeling
van open wonden dient er vanwege de alcohol rekening te worden gehouden met
een brandend gevoel op de te behandelende plek, net als
jodium.
Propolis tinctuur is uitermate geschikt voor behandeling van
wondjes. De tinctuur vormt na het aanbrengen een
vernisachtig elastisch huidje waardoor een verband vaak niet
nodig is.
De weefselgroei wordt er zeer door bevorderd (er blijven
praktisch geen littekens achter), bloedingen worden snel
gestelpt en de pijn verzacht.
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PROPOLIS ZALF
INDICATIE:
Propolis Zalf kan vooral dienen tegen acne, eczeem, schimmels en aambeien. De
zalf kan tevens snel bloedingen stelpen, is pijnverdrijvend, stimuleert in hoge mate
de groei van nieuw weefsel en is desinfecterend.
Tegen Virale Herpes: genitale (aan de geslachtsdelen) en labiele Herpes (aan de
monddelen, zgn. koortsuitslag).
Ook bij Herpes Zoster (gordelroos) heeft Propolis Zalf een goede werking.
De Propolis Zalf kan tevens dienen tegen spataderen, kneuzingen, blauwe plekken,
eelt, eksterogen en likdoorns.
De Propolis Zalf kan o.a. bij psoriasis ter ondersteuning van de Propolis Capsules
dienen.

DOSIS:
De zalf in een dun laagje opbrengen en licht inwrijven.
Bij wonden kan de zalf op een pleister of gaasje worden aangebracht, zodat ze met
de wond in aanraking komt.
Bij pijnaanvallen door aambeien wordt aanbevolen Propolis Zalf voorzichtig rond en
in de anus aan te brengen.

WERKING:
Anti Herpes, ook tegen terugkerende vormen.
Werking tegen jeuk, brandend gevoel en pijn.
Heelt wonden sneller, voorkomt vorming van littekens en heeft een bloedstelpende
en adstringerende (samentrekkende) werking.

VERPAKKING:
In tubes. In de zalf zijn alle oplosbare bestanddelen van Propolis verwerkt.
Bovendien is er bijenwas, honing en terbinthia larincina (een zuivere harssoort) aan
toegevoegd.
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WAT IS KONINGINNEGELEI?
Koninginnegelei, ook wel Gelée Royale of Royal Jelly genoemd, is een witachtige
substantie die afgescheiden wordt door de klieren
van werkbijen van een bepaalde leeftijd.
De koninginnelarven krijgen deze hoogwaardige
stof gedurende hun gehele ontwikkelingsperiode,
tot zij gaan verpoppen.
Dit in tegenstelling tot de werkbijen die het slechts
de eerste drie dagen van het larfstadium (na de
geboorte uit het eitje) ontvangen.
Na deze drie dagen wordt bepaald of de larve een
gewone werkbij of een koningin zal worden.
Dat koninginnegelei een hoogwaardig product is,
blijkt uit het volgende:
Gedurende de drie dagen dat ook de werkbijenlarven de koninginnegelei
krijgen toegediend, ondergaan ze een stormachtige groeiperiode. In deze drie
dagen worden ze 250 x zwaarder dan het oorspronkelijke eitje. De
koninginnelarf die in haar gehele groeiperiode van koninginnegelei wordt
voorzien, wordt zelfs 5 dagen eerder geboren en is dan 2 x zo zwaar als een
werkbij. Haar gehele leven krijgt ze dit speciale voedsel toegediend en kan
daardoor 5 jaar oud worden (werkbijen krijgen dit speciale voedsel niet zij
leven maximaal 6 maanden). In de meest intensieve broedperiode legt zij
2.000 eitjes per etmaal, hetgeen aanmerkelijk meer is dan haar eigen gewicht.
Koninginnegelei is een zeer effectief biologisch product dat geen schadelijke
nevenverschijnselen kent. Het kan door iedereen gebruikt worden.

ANALYSE:
De volgende stoffen komen in koninginnegelei voor: PANTOTHEENZUUR
B3) 110 - 320 µg/g
THIAMINE
(vit. B1)
1,2 – 18
ROBOFLAVINE
(vit. B2)
6 – 128
NICOTAMINE
(vit. B5)
48 – 125
PYRODOXINE
(vit. B6)
2,2 – 50 I
NOSITOL
(vit. B7)
78 – 150
BIOTINE
(vit. B8)
1,6 – 4,1
FOLISCH ZUUR
(vit. B9)
0,16 – 0,5
COBALAMINE
(vit. B12)

(vit.

VITAMINE C, NATRIUM, IJZER, KALIUM, CHROOM, MANGAAN, NIKKEL,
CALCIUM, KOPER, FOSFOR, en SILICIUM en 30 aminozuren,( waarvan Arginine).
Verder bevat koninginnegelei 2,8 % nog niet geïdentificeerde stoffen.
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INDICATIE:
Koninginnegelei wordt aanbevolen bij/ voor:
-

tekorten in het lichaam van vitaminen, aminozuren en mineralen (bij bv
chemotherapie en vermageringsdieet)
a.s. moeders (vooral in de eerste maanden van de zwangerschap)
tijdelijke (over)vermoeidheid
zware geestelijke of lichamelijke inspanning
sportieve prestaties
maag-, lever- en spijsverteringsstoringen
storingen in de luchtwegen
stress, slapeloosheid, depressies
bestrijding van ouderdomsverschijnselen en –bezwaren
plotselinge haaruitval

En verder:
- stimuleert het de eetlust
- regelt het gewicht
- versnelt het de stofwisseling
- is het een antibiotisch middel
- beschermt het tegen ziektes en infecties
- normaliseert het de seksuele functies
- bevordert het gezond weefsel, een gezonde huid en de haargroei
Koninginnegelei wordt verder aanbevolen in
alle gevallen waarbij de rijke variatie van de
versterkende stoffen van dit produkt voor
de gezondheid van de mens van belang
zijn.

DOSIS:
Koninginnegelei puur :
Koninginnegelei in acaciahoning :
Koninginnegelei tabletten :
Koninginnegelei capsules :

per dag ½ à 1 theelepel
per dag 1 à 3 theelepels
per dag 2 à 4 tabletten
per dag 1 à 2 capsules

VERPAKKING:
Doosje met capsules
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STUIFMEEL
INDICATIE:
Stuifmeel wordt gebruikt tegen:
- astmatische aandoeningen
- keelontstekingen en verkoudheid
- ouderdomskwalen
- bloedsomloop- en doorbloedingsstoornissen
- neerslachtigheid
- leermoeilijkheden
- groeistoornissen
- menopauzeklachten
- prostaatvergroting
- apathie
- lusteloosheid
- angsten en depressies
Atleten gebruiken stuifmeel als voedingssupplement, terwijl hooikoorts sterk kan
verminderen bij gebruik van een theelepeltje stuifmeel per dag.
Voor zover bekend heeft het gebruik van stuifmeel geen nadelige gevolgen of
bijwerkingen.

DOSIS:
Bij voorkeur op nuchtere maag innemen.
Voor gebruik als versterkend middel kan men volstaan met 1 à 2 volle dessert- lepels
per dag.
Bij een kuur gebruikt men gedurende drie weken 2 volle eetlepels per dag.
Men kan stuifmeel rechtstreeks innemen of in bv melk, vla, kwark, enz.
Bij dagelijks gebruik in geval van hooikoorts dient men reeds in januari / februari met
kleine hoeveelheden te beginnen en de dosis langzaam opvoeren tot een eierlepeltje
per dag.

Verpakking:
Stuifmeel van ons is verpakt in zakjes van 500 gram.
Ook hebben wij capsules waarin stuifmeel verwerkt is.
Onze honing van eigen bijen zit natuurlijk ook boordevol voor het blote oog
onzichtbare pollen. Daarnaast is in ons assortiment een honingvariant waaraan extra
pollen toegevoegd zijn.
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AMBROSIA HONINGDRANKEN

AMBROSIA HONING/KRUIDENWIJN ROOD
Deze is gemaakt uit een volle wijn en verrijkt met Lindehoning en Propolis.
Daarnaast zijn kruidenextracten toegevoegd van o.a.:
Rozemarijn, Meidoorn, Salie, Passiebloem, Zilverschoon, Melisse, Engelwortel,
Fenegriek en Guldenroede. Bovendien wordt aan deze wijn nog een
apothekersextract met versterkende middelen toegevoegd.
De wijn heeft een gunstige invloed op de eetlust en een gunstige werking tegen
slapeloosheid. Speciaal aanbevolen voor het verkrijgen van meer weerstand tegen
verkoudheid. Door toevoeging van honing, propolis, kruiden e.d., verbetert het
bovendien de algehele constitutie. Alc. 12% vol.
Verkrijgbaar in 75cl. (doos à 12 fl.), 37,5 cl. (doos à 12 fl

AMBROSIA HONING/KRUIDENWIJN WIT
Deze is gemaakt op basis van een heerlijke witte wijn en verrijkt met lindehoning.
De toevoeging van een uitgebreid assortiment kruiden en specerijen als Koriander,
Zoethout, Vanille, Kruidnagel, Kaneel, Anijs, Cacao, Hysop, Tijm en Zoete Sinas
zorgt voor de zoete kruidige en verfijnde smaak.
Alc. 12% vol.
Verkrijgbaar in 75cl. (doos à 12 fl.), 37,5 cl. (doos à 12 fl.),
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AMBROSIA HONING/GEMBERWIJN
Deze is gemaakt op basis van heerlijke witte wijn waaraan honing en gember is
toegevoegd. Het is deze combinatie die de wijn een heerlijke frisse smaak geeft.
Ambrosia Honing/Gemberwijn is zowel geschikt als aperitief of als dessertwijn. Koel
serveren. Alc. 12% vol.
Verkrijgbaar in 75cl. (doos à 12 fl.)

AMBROSIA MEDE
Mede is een der oudste bekende dranken. In de Griekse mythologie was Mede
(Ambrozijn) de godendrank. In Egyptische piramides heeft men amforen met Mede
gevonden.
Ambrosia Mede wordt gemaakt door vergisting van een mengsel honing en sappen.
Daarna rijpt de Mede gedurende 18 maanden op eikenhouten fust alvorens te
worden gebotteld. Een drankje met een uniek karakter en specifieke smaak. Alc.
12% vol.
Verkrijgbaar in 75cl. (doos à 12 fl

AMBROSIA HONING/KRUIDENLIKEUR
Deze is bereid uit op alcohol getrokken en afgestookte kruiden en verrijkt met honing
en fijne suiker. Net als bij de productie van Ambrosia Honing/kruidenwijnen staat dit
kruidenmengsel wat geur en smaak betreft op eenzaam hoog niveau. De
ambachtelijke productiewijze geeft Ambrosia honing/kruidenlikeur haar eigen prettige
zoete smaak. Alc. 24% vol.
Verkrijgbaar in 50cl. (doos à 12 fl.)

HOUDBAARHEID:
Ongeopend:
Vanwege de uitstekende kwaliteit en natuurlijke conservering door honing
garanderen wij een minimale houdbaarheid van 12 maanden. Bij voorkeur donker en
koel bewaren.

Geopend:
Mits na gebruik goed gesloten, blijven deze wijnen minstens nog enige weken goed
houdbaar.
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