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produse apicole
Află ce produse apicole
îţi recomandăm să consumi
în funcţie de sezon!

stup@apiland.ro

www.apiland.ro

0371 780 078

IANUARIE
Întâmpină noul an
cu energie și vitalitate!
CURA DETOX
PĂSTURĂ ȘI PĂSTURĂ ÎN MIERE
Având o valoare nutritivă remarcabilă, pâinea albinelor
este un conglomerat de nutrienţi care sprijină procesul de
detoxifiere al organismului.

POLEN CRUD DE PĂPĂDIE ȘI SALCIE
Folosit cu regularitate, polenul crud de păpădie și salcie
susţine buna funcţionare a ficatului. Acest polen este
recunoscut ca hepatoprotector natural și este aliatul
perfect în curele de detoxifiere ale organismului.

POLEN CRUD DE PRUN
Preluând toate beneficiile plantei sursă, polenul crud de
prun este un diuretic natural care contribuie activ la
reglarea sistemului digestiv și a tranzitului intestinal.
Consumă-l direct din borcan sau adaugă-l într-un smoothie.

TONIC REGAL
Acest mix optim de vitamine și minerale, concentrat în fiole
practice și ușor de consumat este doza de energie zilnică
de care ai nevoie. Recunoscut ca panaceu universal,
ginsengul amplifică valoarea terapeutică a lăptișorului de
matcă din compoziţia tonicului.

FEBRUARIE
Ocolește răceala și gripa
REȚETĂ DE IMUNIZARE
MIERE DE MANUKA
Recunoscută pentru proprietăţile sale antivirale, mierea de
Manuka cu MGO 100+ contribuie la prevenirea şi ameliorarea
simptomelor de gripă și răceală. Două linguriţe pe zi sunt
suficiente pentru a resimţi efectele emoliente ale mierii.

LĂPTIȘOR DE MATCĂ PUR
Cel mai apreciat produs al stupului trebuie inclus în
schema de îngrijire a organismului în luna februarie.
Lăptișorul de matcă pur este o sursă naturală de
antioxidanţi necesari în lupta contra virusurilor sezoniere.

TINCTURĂ DE PROPOLIS
Pentru albine, propolisul este un scut natural împotriva
infecţiilor virale, bacteriene și micotice. Pentru om,
propolisul este unul dintre cele mai puternice antibiotice
naturale care înfruntă cu succes gripa și răceala.

MIERE DE TEI
Teiul este calmantul sistemului nervos din moși-strămoși.
Mierea crudă de tei are aceleași proprietăţi antiinflamatoare
și antiseptice. O poţi consuma atât pentru ameliorarea
tusei, cât și pentru calmarea sistemului nervos.

MARTIE
Primăvară
cu sănătate și energie
ENERGIZEAZĂ-ȚI
CORPUL ȘI MINTEA
LĂPTIȘOR DE MATCĂ PUR
Vitalizează-ţi organismul și oferă-i un plus de energie. Cu
un gram de lăptișor de matcă pe zi îţi îmbunătăţești atât
aportul de vitamine din organism cât și calitatea vieţii.

POLEN CRUD DE TRANDAFIR SĂLBATIC
Un excelent tonifiant și fortifiant, polenul crud de trandafir
sălbatic contribuie la restabilirea echilibrului interior, combate
oboseala cronică și crește nivelul de energie în organism. Toate
acestea se datorează vitaminelor prezente în compoziţia lui.

MIERE DE MANUKA
Mierea de Manuka este considerată un super aliment
datorită valorilor sale terapeutice însemnate. În funcţie de
nivelul de MGO, aceasta poate fi folosită atât ca supliment
alimentar care aduce un plus de energie în organism, cât și
ca tratament în ameliorarea unor infecţii provocate de
bacterii precum Helicobacterul Pylori sau stafilococul auriu.

TONICUL APICULTOR
Fiind o combinaţie perfectă a celor mai active produse ale
stupului, tonicul apicultorului reinstalează confortul în
organism fiind un bun aliat împotriva stresului și a oboselii.

Biluţe imunizante cu polen crud
Ingrediente:
3 lg fulgi secară sau ovăz
15 curmale mici spre medii
1/2 banană
3 lg caju crud
2 lg făină sau seminţe
cânepă
4 lg de polen crud

Mod de preparare:
Mărunţește fulgii de secară sau ovăz și nucile de
caju în robotul de bucătărie, apoi adaugă
curmalele şi omogenizează totul. În cazul în care
ai curmalele foarte uscate, hidratează-le în apă
călduţă cu jumătate de oră înainte de a începe
procesul.
Peste toate cele de mai sus adaugă 1/2 banană,
făină de cânepă sau seminţele de cânepă, și
mixează-le din nou. Va rezulta un aluat lipicios pe
care îl rotești între palme pentru a construi
biluţele care vor fi tapetate cu polen crud.
Învârte-le bine în polen astfel încât să acoperi bine
toată suprafaţa acestora.

APRILIE
Fără astenie și
probleme de sănătate
RESTABILEȘTE-ȚI
ECHILIBRUL INTERIOR
LĂPTIȘOR DE MATCĂ
Astenia de primăvară vine la pachet cu oboseala și epuizarea
fizică. Lăptișorul de matcă pur poate fi aliatul perfect în această
perioadă. Întărește-ţi sistemul imunitar cu acest super aliment!

TONIC REGAL
Mixul de produse apicole și ginseng este combinaţia perfectă
în lupta împotriva virozelor. Tonicul regal are doza potrivită de
lăptișor de matcă de care organismul nostru are nevoie.
În plus, are un gust delicios.

POLEN CRUD POLIFLOR
Având un conţinut bogat în vitamine de tip B, proteine și minerale, polenul crud poliflor completează cu succes carenţele
alimentare și contribuie la întărirea sistemului imunitar.

MIERE CRUDĂ
Acest lichid dulce, siropos, de culoare aurie înlocuiește cu
succes zahărul din alimentaţia ta. Consumă-l după bunul
plac: cu linguriţa direct din borcan, adăugat într-un smoothie,
în ceai, în iaurt. Îndulcește tot ce vrei cu
mierea crudă ApiLand.

MAI
Să vină vara
cu energie și vitalitate
RĂSFAȚĂ-ȚI SIMȚURILE
MIERE DE SALCÂM
Un gust delicios, o culoare clară, aurie, textură fină,
compoziţie lichidă, un excelent tonic potrivit oricărei vârste
- mierea de salcâm este de departe cea mai apreciată
miere din stup. Asimilată foarte ușor de organism, oferă
energie și întărește sistemul imunitar.

POLEN CRUD DE CIREȘ
Fiind o sursă naturală de antioxidanţi, polenul crud de
cireș menţine sănătatea vaselor de sânge, contribuie la
producerea colagenului și are rolul de a lupta împotriva
procesului de îmbătrânire al organismului.

POLEN CRUD DE SALCIE ȘI MĂR
Aici se intâlnesc toate beneficiile mărului cu cele ale salciei
și rezultă un amestec optim de vitamine și minerale care
fortifică și energizează organismul.

TONICUL APICULTORULUI
Este un amestec preparat din cele mai bune produse ale
stupului, acţionează benefic asupra sistemului nervos și redă
vitalitatea organismului. 1-2 fiole pe zi, timp de 6 săptămâni
sunt suficiente pentru diminuarea
stărilor de oboseală și
înlăturarea stresului.

IUNIE
Echilibru, dinamism,
memorie și concentrare maximă
LA MULȚI ANI, COPILE!
TONIC JUNIOR
Un cocktail de vitamine și minerale, 100% natural, special creat
pentru a răspunde nevoilor copiilor, a căror organism este în
creștere. Tonicul junior ajută la îmbunătăţirea performanţelor
școlare, a capacităţii de învăţare, concentrare și memorare.

PĂSTURĂ ÎN MIERE
O mână de ajutor pentru mămici, păstura în miere are un rol
important în dezvoltarea optimă a organismului. Este un ajutor
real în prevenirea și tratarea anemiilor, un hepatoprotector
natural. Compus din 70% miere și 30% păstură, acest produs
are o consistenţă cremoasă pe care copiii o adoră.

POLEN CRUD
DE TRANDAFIR SĂLBATIC ȘI MĂR
E polenul copiilor. Cu un gust dulceag și proaspăt, polenul
crud de trandafir sălbatic și măr facilitează absorbţia de
calciu, menţine o stare de echilibru și asigură buna
funcţionare a organismului.

LĂPTIȘOR DE MATCĂ PUR
Este singura sursă naturală de acid
10HDA și, de asemenea, o sursă naturală
de acetilcolină, ceea ce îl recomandă
pentru îmbunătăţirea capacităţilor de
memorare și concentrare.

Smoothie energizant

Smoothie imunizant

Ingrediente:
2
mere
1
banană
1
avocado
100g baby spanac
1 lgţ miere
15g polen crud

Ingrediente:
1
mango
2
portocale
1/2 lămâie
1
avocado
1 lgţ miere
15g polen crud

Mod de preparare:
Amestecă mierea cu fructele și legumele tăiate bucăţi, apoi blenduiește-le timp de un minut și
smoothie-ul sănătos e gata. Pune-l în pahar și decorează-l cu polen crud. Pentru a limita
efectele secundare ale cofeinei, poţi înlocui cafeaua cu un smoothie gustos și hrănitor care îţi
va asigura și energia necesară în dimineţile solicitante.

IULIE
Ai grijă de frumuseţea ta
cu produse apicole
REȚETĂ DE FRUMUSEȚE
LĂPTIȘOR DE MATCĂ PUR
Regenerarea celulară este unul dintre aspectele cele mai
importante pentru menţinerea frumuseţii. Lăptișorul de
matcă pur are proprietăţi regeneratoare și, în plus,
hrănește tenul și favorizează menţinerea unui aspect
sănătos și frumos al pielii.

MIERE DE MANUKA
Poate fi inclusă în ritualurile de frumuseţe ca produs
cosmetic ce hidratează tenul și ajută la regenerarea
celulelor. Substanţa activă a mierii susţine elasticitatea și
fermitatea pielii.

POLEN CRUD DE CIREȘ
Florile de cireș sunt surse de acizi grași bogate în
antioxidanţi care ajută la curăţarea și repararea tenului,
contribuind din plin la aspectul catifelat și suplu al epidermei.

POLEN CRUD DE FLORI DE MUNTE
Părul sănătos și mătăsos amplifică frumuseţea fiecărei
femei. Zincul și seleniul din compoziţia polenului crud de
flori de munte susţin sănătatea podoabei capilare,
întăresc firul de păr și diminuează căderea acestuia. Zincul
și seleniul îmbunătăţesc, de asemenea, și funcţiile glandei
tiroide.

AUGUST
Fără probleme de sănătate
în vacanţă
VOIE BUNĂ
POLEN CRUD DE PĂDUCEL
Este polenul cu cel mai mare conţinut de proteine din gama
ApiLand, fiind cel mai potrivit pentru combaterea dezechilibrului
alimentar. Păducelul are și o acţiune benefică asupra aparatului
cardiovascular, contribuind la reducerea depunerilor de
grăsime de pe pereţii arterelor sau din alte ţesuturi.

MIERE POLIFLORĂ
O asociere de gusturi fine extrase din nectarul florilor din
regiunile deluroase ale Transilvaniei, mierea polifloră este
un aliment înzestrat cu proprietăţi curative și cosmetice
deosebite. Este recomandată în special pentru proprietăţile
ei energizante și antiinflamatoare.

TONICUL APICULTOR
Fiecare fiolă din Tonicul Apicultorului îţi dă energia
necesară pentru îndeplinirea activităţilor solicitante. Fie că
urci pe munte sau te relaxezi la mare, asigură-te că ai
Tonicul Apicultorului la îndemână, în bagajul tău de vacanţă.

TINCTURĂ DE PROPOLIS
Tinctura de propolis sub formă de spray este
remediul perfect pentru arsurile solare,
tratarea rănilor ușoare, a înţepăturilor sau
vindecarea zgârieturilor. Ia-o cu tine în
vacanţă.

SEPTEMBRIE
Începe școala! Pregătește-te!
MINTE SĂNĂTOASĂ
ÎN CORP SĂNĂTOS
TONIC JUNIOR
Un adevărat deliciu pentru copii și o sursă perfectă de sănătate
pentru dezvoltarea adecvată a organismului lor aflat în creștere.
Fiecare fiolă de Tonic Junior este concentraţia ideală de lăptișor
de matcă pur, miere crudă, extract propolis și de polen crud.

PĂSTURĂ ȘI PĂSTURĂ ÎN MIERE
Complexul de vitamine, minerale, lacto-fermenţi, aminoacizi şi
enzime ce se găsesc în păstură fac din aceasta o importantă
sursă naturală de energie, vitalitate şi bunăstare generală
care ajută și la întărirea sistemului imunitar.

POLEN CRUD POLIFLOR
Acţiunea sa fortifiantă își are originea în proprietăţile fiecărei
flori din care a fost recoltat. Tabloul său nutritiv îl recomandă
pentru o cură de revitalizare blândă a organismului.
Contracarează o dietă dezechilibrată, săracă în proteine, și
susţine bunăstarea intestinală.

LĂPTIȘOR DE MATCĂ PUR
Calitatea somnului, capacitatea de memorare și concentrare
sunt esenţiale în procesul de sedimentare a informaţiei
învăţate la școală. Lăptișorul de matcă, super aliment din stup,
acţionează pe toate cele trei planuri și susţine sistemul
nervos central.

Salată de fructe cu polen crud
Ingrediente:
1
măr golden
1
măr roşu
1
banană
1 lg polen crud
1 lgţ miere de salcâm

Mod de preparare:
Taie fructele în bucăţi şi
amestecă-le cu mierea de salcâm.
Decorează cu polen crud și
servește această gustare
delicioasă cel puţin de două ori pe
săptămână.

OCTOMBRIE
O toamnă liniștită
fără gripă și răceală
PRIMA BOGĂȚIE A OMULUI
ESTE SĂNĂTATEA
TONIC REGAL
Lăptișorul de matcă, mierea crudă și ginsengul contribuie
activ la întărirea sistemul imunitar. Fiolele de Tonic Regal
oferă energie și te ajută să reduci semnificativ stresul și
oboseala în acest sezon.

MIERE CRUDĂ POLIFLORĂ
În starea ei naturală, crudă și neprocesată, mierea polifloră
este produsul cu vibraţia energetică cea mai înaltă de pe
Pământ. O sursă naturală de minerale, enzime și probiotice,
numai bună de inclus în alimentaţia zilnică.

TINCTURĂ DE PROPOLIS
Tinctura de propolis acţionează ca un scut protector
împotriva agenţilor patogeni, fiind un antibiotic natural
esenţial în ameliorarea simptomelor de gripă și răceală.

POLEN DE AMORFĂ
Este bogat în vitamina C, B2, B3, în minerale precum
potasiu, calciu și magneziu. Susţine sănătatea articulaţiilor,
a oaselor, previne inflamaţiile și contribuie la sănătatea
generală a întregului organism, fiind o sursă de sănătate și
de bioenergie.

NOIEMBRIE
Pregătește-ţi organismul
pentru sezonul rece
IMUNITATE DE FIER
LĂPTIȘOR DE MATCĂ PUR
Cu iarna la ușă, sistemul imunitar poate avea nevoie de întăriri.
Un gram de Lăptișor de Matcă Pur, administrat sublingual,
dimineaţa, cu 20 - 30 minute înainte de masă este gestul pe
care poţi să îl faci zilnic pentru menţinerea sănătăţii tale.
Copii : 0,5-1g/zi Adulţi : 1-2 g/zi

TONICUL APICULTORULUI
Lăptișorul de matcă pur, mierea crudă polifloră, extractul de propolis și polenul crud sunt ingredientele folosite pentru fabricarea
Tonicului Apicultorului. Cele 4 produse sunt complementare, își
potenţează efectele reciproc și oferă organismului tău protecţia
de care are nevoie împotriva virusurilor de sezon.

MIERE CRUDĂ DE SALCÂM
Mai mult decât un produs care înlocuiește zahărul, Mierea
de Salcâm este un produs care susţine sistemul nervos și
întărește sistemul imunitar dacă e consumat cu
regularitate.

POLEN CRUD POLIFLOR
Consumul de polen crud poliflor ajută sistemul imunitar să
ţină piept infecţiilor virale, hrănește organismul cu
vitamine, lactofermenţi, proteine și carotenoide.

DECEMBRIE
Bucură-te din plin
de sărbătorile de iarnă!
SĂNĂTATE ÎN DAR
MIERE CU FULGI DE AUR
Un produs exclusivist, cu totul deosebit, ce surprinde prin
gustul, aspectul şi proprietăţile sale. Fulgii de aur alimentar
de 23 kt potenţează efectul antioxidant al mierii, ajută la
regenerarea celulelor şi contribuie la reducerea stresului.
Un cadou perfect!

PACHET CU MIERE DE MANUKA MGO 400+
ȘI POLEN CRUD DE FLORI DE MUNTE
Frumuseţea interioară și exterioară se întreţine cu succes
cu aceste două produse apicole, care au proprietăţi
regeneratoare ce previn îmbătrânirea pielii, favorizează
reînnoirea ţesuturilor și contribuie la formarea colagenului.

PACHET DE PĂSTURĂ
Bogată în probiotice, vitamine, minerale și enzime naturale,
păstura are capacitatea de a hrăni organismul și de a întări
sistemul imunitar. Prin măcinarea păsturii și dizolvarea ei în
miere se obţine amestecul mult iubit de către cei mici păstura în miere.

PACHET DE LĂPTIȘOR DE MATCĂ PUR
Unul dintre primele efecte remarcate de cei care iau în mod
sistematic lăptişor de matcă pur este faptul că starea pielii,
a unghiilor şi a părului lor se îmbunătăţeşte simţitor.

Salată vitaminizantă
Ingrediente:
1
avocado
150g baby spanac
1/2 castravete
1/2 măr
50g merișoare
1/2 mango

2lgţ
1lgţ
1/2lg
15g

oţet balsamic
miere
seminţe dovleac
polen crud
piper negru
sare

Mod de preparare:
Încearcă această delicioasă salată ori de câte ori vrei să te răsfeţi și să te
vitaminizezi. Adaugă într-un bol toate ingredientele, amestecă-le, decorează
salata după bunul plac și savureaz-o.

DE CE SĂ CONSUMI
PRODUSE APICOLE
Efectele imediate ale consumului de polen
crud, lăptișor de matcă sau păstură se vor
simţi în nivelul crescut de energie și vitalitate.
Dacă ești obosit, 15g de polen vor fi
suficiente pentru a te reîncărca.
Dacă ești supărat, 1g-2g de lăptișor de
matcă pur vor fi suficiente pentru
a-ţi ridica moralul.
După câteva săptămâni de consum regulat de
lăptișor de matcă, păstură și polen crud,
gradat, începe regenerarea celulară.
Organele interioare ale corpului au nevoie de
timp ca să se regenereze complet.
Tocmai de aceea, atunci când începi să
consumi produse apicole, trebuie să ai în
vedere o cură de durată și începerea
unui stil de viaţă sănătos.

Sănătatea vine
din stup!
ALBINELE HRĂNESC,
VINDECĂ ȘI
ÎNFRUMUSEȚEAZĂ.

