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,
eczeem, eksterogen en likdoorns. De propolis zalf kan o.a. bij psoriasis ter ondersteuning
van de propolis tinctuur 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.

Waarschuwing:
Wel is een waarschuwing op zijn plaats: de praktijk heeft uitgewezen dat ongeveer één op de 2000 mensen
allergisch kan reageren op propolis. Ze krijgen een jeukerig gevoel op de huid bij uitwendig gebruik, of een
onaangenaam gevoel in de keel bij inwendig gebruik. Het is dus aan te bevelen propolis eerst even te testen door
een druppel in de elleboogholte aan te brengen. Wordt deze plek rood en branderig, dan is gebruik af te raden.
Propolis kan vlekken op uw kleding maken bij uitwendig gebruik. Doe een verband om de behandelde plek, of
gebruik een oud T-shirt of een oud kussensloop. Reinigen is beperkt mogelijk met behulp van alcohol (bijv.
spiritus).
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