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ApiLand îţi pune la dispoziţie cea mai variată gamă de pro-
duse apicole, exact aşa cum se găsesc în stup. Toate aceste 
produse apicole au beneficii uimitoare pentru sănătatea 
noastră.

Apiterapia este modul prin care albinele au grijă de noi, 
astfel, produsele apicole ApiLand ne întăresc imunitatea, 
ne ajută să ne regăsim energia şi starea de bine, îmbunătă-
ţesc capacitatea de concentrare şi favorizează eliminarea 
stresului.

Toate produsele ecologice ApiLand 
sunt certificate de Ecoinspect şi ates-
tate de către Bio-România.



CINE SUNTEM?

În cei peste 17 ani de experienţă în domeniul apicol, am 
studiat şi cercetat beneficiile şi complexitatea produselor 
apicole.

De la 3 angajaţi, am crescut la o echipă profesionistă ce nu-
mără peste 35 de persoane; de la câteva produse am deve-
nit compania cu cea mai variată gamă de produse apicole 
din România, toate acestea pentru ca tu să te poţi bucura 
de efectele terapeutice extraordinare ale acestor produse.

Valorile pe care le urmărim şi le susţinem în munca noastră 
sunt:

Furnizarea de produse sigure privind  siguranța alimentului
Promovarea unui stil de viaţă sănătos
Obţinerea unui grad ridicat de satisfacţie a clienţilor

Descoperă produsele apicole ApiLand în acest catalog sau 
online pe www.apiland.ro.
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7Lăptişor de matcă pur

Lăptişor de matcă pur

10 X 1 g       10 g       25 g       100 g

Lăptişor de matcă pur

Lăptişorul de matcă pur este o veritabilă curiozitate biolo-
gică. Proprietăţile sale excepţionale prelungesc durata de 

viaţă a fiinţei care se hrăneşte cu acesta în mod sistematic. În 
general, este hrana albinei regine (matca), aceasta având o 
durată de viaţă de până la 50 de ori mai mare decât albinele 
lucrătoare. Beneficiile consumului de lăptişor de matcă sunt 
extraordinare pentru sănătatea şi vitalitatea organismului.
Lăptișorul de matcă pur îl găsești în variantă convențională 
și ecologică.

Lăptişorul de matcă pur este ideal şi ca ingredient în pre-
pararea tratamentelor cosmetice pentru ten sau pentru păr.

BENEFICII:

Creşte imunitatea şi rezistenţa la efort fizic şi intelectual, 
acţionează benefic asupra sistemului nervos, îmbunătă-
ţeşte nivelul energetic general, ajută la reducerea coleste-
rolului din sânge, la prevenţia cazurilor de răceală şi gripă, 
întârzie procesul de îmbătrânire.
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98 Lăptişor de matcă pur

COMPOZIŢIE:
• Acetilcolina - compus cu rol în transmiterea influxului nervos 
• 10 HDA - acid care se regăseşte doar în lăptişorul de matcă 
• Aminoacizi
• Minerale şi oligoelemente 
• Lipide şi acizi graşi esenţiali
• Complexul de vitamine B - B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9
• 3% din compoziţia lăptişorului de matcă este încă neidenti-
ficată, ceea ce arată complexitatea acestui produs

Lăptişorul de matcă pur ApiLand se regăseşte în starea în care a 
fost recoltat din stup şi nu  conţine niciun adaos.
ADMINISTRARE: Se recomandă consumul în cure de 6 săptă-
mâni pentru beneficii maxime.
Pur: Se administrează sublingual până  la dizolvare totală, di- 
mineaţa, cu 20-30 de minute înainte de masă.
Omogenizat în miere 2%: Exemplu: 10 g lăptişor de matcă pur 
în 500g miere crudă.

Pur Omogenizat în miere 2%
Copii: 0.5 - 1 g/zi
Adulţi: 1-2 g/zi

Copii : 1-2 linguriţe/zi
Adulţi: 1-2 linguri/zi

Lăptişor de matcă pur

CUTIE IZOTERMĂ
Păstrează lăptişorul de matcă pur la temperatura optimă pe 
perioada transportului.

Se păstrează la frigider la temperaturi cuprinse între 2̊ C şi 6̊ C.
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Tonic regal

Tonic regal Tonic regal

Tonicul regal ApiLand este un produs apicol inedit ce com-
bină lăptişor de matcă pur, miere crudă şi ginseng, ingre-

diente recunoscute ca elixire regale. Tonicul regal ApiLand 
este un energizant natural cu efecte imediate în organism.

Tonicul regal îl găsești în variantă convențională și ecologică.

COMPOZIŢIE: lăptişor de matcă pur, miere crudă, ginseng

ADMINISTRARE: Copii - 1 fiolă/zi; Adulţi - 1-2 fiole/zi 
Se recomandă cure de minimum 6 săptămâni.

BENEFICII:

Crește nivelul de energie și vitalitate al organismului
Întărește sistemul imunitar
Stimulează activitatea cerebrală
Combate stresul, oboseala și insomniile
Îmbunătățește memoria
Stimulează procesul de învățare

10 x 12 g / 10 ml           20 x 12 g / 10 ml
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Tonicul apicultorului

Tonicul apicultorului Tonicul apicultorului

Tonicul apicultorului este un mix optim de vitamine, mi-
nerale, antioxidanţi şi substanţe antivirale şi antimicrobi-

ene. Fiecare fiolă conţine un amestec perfect de lăptişor de 
matcă pur, miere crudă, propolis şi polen crud.

Tonicul apicultorului îl găsești în variantă convențională și 
ecologică.

COMPOZIŢIE: lăptişor de matcă pur, miere crudă, propolis, po-
len crud

ADMINISTRARE: Copii - 1 fiolă/zi; Adulţi -1-2 fiole/zi 
Se recomandă cure de minimum 6 săptămâni.

BENEFICII:

Întărește sistemul imunitar
Protejează organismul de viroze și infecții
Combate stresul și oboseala
Ajută la tratarea nevrozei, depresiei, neurasteniei
Îmbunătățește memoria și procesul de învățare

10 x 12 g / 10 ml           20 x 12 g / 10 ml
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Tonic junior

Tonic junior Tonic junior

Tonicul junior este un cocktail natural de vitamine şi mine-
rale, un supliment alimentar 100% natural, special creat 

pentru a răspunde nevoilor organismului copiilor, aflat în 
creştere.

Tonicul junior îl găsești în variantă convențională și ecologică.

COMPOZIŢIE: lăptişor de matcă pur, miere crudă, propolis, po-
len crud, suc de portocale

ADMINISTRARE: Copii - 1 fiolă/ zi; Adulţi - 1-2 fiole/zi 
Se recomandă cure de minimum 6 săptămâni.
Tonicul junior nu este recomandat copiilor mai mici de doi ani .

BENEFICII:

Întărește sistemul imunitar al copiilor
Protejează organismul de viroze și infecții
Îmbunătățește performanțele fizice și intelectuale
Crește nivelul de vitalitate al organismului
Stimulează dezvoltarea neuropsihică a copiilor

10 x 12 g / 10 ml           20 x 12 g / 10 ml
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Polenuri crude

Polenuri crude

Polenul crud ApiLand este un produs de nelipsit din  alimen-
taţia zilnică. Prin conţinutul său de aminoacizi, vitamine, mi-

nerale şi lactofermenţi, acesta este un deliciu pentru organism.

Polenul crud se păstrează la congelator. Datorită conţinutului 
scăzut de apă, polenul crud nu îngheaţă, ceea ce permite con-
sumul imediat după scoaterea din congelator.

ApiLand îţi pune la dispoziţie 14 sortimente de polenuri crude. 
Fiecare tip de polen are proprietăţi unice care ajută la prevenirea 
sau ameliorarea unor afecţiuni.

ADMINISTRARE: Copii - 1 linguriţă (5 g)/zi; Adulţi - 1lingură (15 g)/zi 
Se recomandă consumul în cure de minimum 7 săptămâni (cca 
750g), de două ori pe an, primăvara şi toamna. Poate fi consumat 
tot timpul anului fără restricţii.

PĂSTRARE: Polenul crud se păstrează în mod obligatoriu în 
congelator la temperaturi cuprinse între -5̊ C şi - 18̊ C. Acesta 
rezistă în afara congelatorului până la 5 zile în ambalajul original 
şi până la 10 zile în frigider după desigilare, fără să îşi piardă din 
proprietăţi.

14 sortimente de polenuri crude, 
toate în varianta convențională 

și ecologică



1918 Polen crud de salcie

BENEFICII:

Protejează conjunctiva corneea și previne cataracta sau 
degenerescența maculară legată de vârstă
Ajută la suportarea tratamentelor clasice aplicate în cazul 
bolilor de prostată
Întărește imunitatea și încetinește procesul de îmbătrânire
Îmbunătățește fertilitatea și protejează embrionul în tim-
pul sarcinii

Are un conținut ridicat de xantofile (luteină și zeaxantină), 
vitamine precum B, C, E, acizi grași polinesaturați, antio-

xidanți, polifenoli, minerale și oligoelemente.

130 g 230 g 500 g

Polen crud de 

Salcie

BENEFICII:

Echilibrează sistemul digestiv
Stimulează buna funcționare a stomacului, bilei și ficatului
Crește capacitatea de concentrare
Ajută la întreținerea frumuseții tenului
Îmbunătățește forma fizică și rezistența la efort

Polen crud de prun

Polenul crud de prun conţine nutrienți cu acţiuni benefice 
asupra stomacului, bilei şi ficatului. Acesta se produce în 

cantităţi mici, deoarece perioada de înflorire maximă este 
foarte scurtă.

130 g 230 g 500 g

Prun

Polen crud de 
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BENEFICII:

Tonifiază, fortifică și energizează organismul
Acționează benefic prin curățarea rinichilor și a vezicii urinare
Ajută la menținerea unui aspect tânăr și sănătos al pielii, 
părului și unghiilor

Polen crud de cireș

Polenul crud de cireş este o sursă bogată de vitamina C 
şi bioflavonoide (vitamina P), astfel ajută la protejarea 

sistemului imunitar şi luptă împotriva procesului de îmbă-
trânire.  Acesta este o sursă naturală de energie şi vitalitate 
pentru organism, fiind benefic în combaterea oboselii zilnice, 
a stresului sau a asteniei.

130 g 230 g 500 g

Cireș

Polen crud de 

BENEFICII:

Asigură o bună funcționare a ficatului
Ameliorează afecțiunile hepatice
Ajută în procesul de detoxifiere a ficatului și rinichilor 
întărește sistemul imunitar

Polen crud de păpădie și salcie

Consumat cu regularitate, polenul crud de păpădie şi sal-
cie asigură o bună funcţionare a ficatului şi ameliorează 

afecţiunile hepatice. Acesta este un bun aliat în curele de 
detoxifiere pentru ficat şi rinichi, intensificând arderea grăsi-
milor. Are un conţinut bogat de vitamine A, C, D, B, minerale, 
potasiu, zinc şi fosfor.

130 g 230 g 500 g

Păpădie
și salcie

Polen crud de 
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BENEFICII:

Protejează împotriva infecțiilor microbiene
Întărește și protejează miocardul
Îmbunătățește metabolismul general
Ajută la creșterea nivelului de energie

Polen crud de măr

Polenul crud de măr este o veritabilă sursă de energie şi un 
aliat al metabolismului general prin nutrimentele pe care 

le conţine. Acest tip de polen e disponibil în cantităţi limitate 
datorită perioadei foarte scurte de înflorire a merilor. 

130 g 230 g 500 g

Măr

Polen crud de 

BENEFICII:

Tonifiază, fortifică și energizează organismul
Protejează retina și cristalinul
Întărește sistemul imunitar
Reglează flora intestinală și metabolismul

Polen crud de salcie și măr

Polenul crud de salcie şi măr aduce o stare de energie şi 
vitalitate în organism prin aportul de vitamine, minerale şi 

nutrienţi. Este bogat în luteină şi zeaxantină, astfel protejează 
retina şi cristalinul. Are o puternică acţiune antioxidantă şi de 
combatere a radicalilor liberi.

130 g 230 g 500 g

Salcie 
și măr

Polen crud de 
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BENEFICII:

Ajută la scăderea nivelului de colesterol
Reduce tensiunea arterială
Calmează sistemul nervos
Înlătură insomniile, stările de anxietate, iritabilitatea, 
depresia

Polen crud de păducel

Prin conţinutul său, polenul crud de păducel ajută la re-
ducerea depunerilor de grăsime de pe pereţii arterelor. 

Totodată, este un excelent adjuvant pe perioada curelor de 
slăbire.

130 g 230 g 500 g

Polen crud de 

Păducel

BENEFICII:

Ajută la creșterea nivelului de energie
Diminuează stările de oboseală cronică
Întărește sistemul imunitar
Contribuie la regenerarea florei intestinale
Previne osteoporoza

Polen crud poliflor

Polenul crud poliflor are un conţinut bogat în gama de vita-
mine de tip B, proteine şi minerale, suplinind astfel cu suc-

ces carenţele alimentare. Acesta aduce un surplus  de energie 
în organism, este un excelent antianemic şi vitaminizant.

130 g 230 g 500 g

Polen crud 

Poliflor
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BENEFICII:

Reglează tranzitul intestinal 
Previne inflamarea colonului
Facilitează absorbția de calciu
Tonifiază, fortifică și energizează organismul
Combate oboseala cronică.

Polen crud de trandafir sălbatic

Polenul crud de trandafir sălbatic conține carotenoide si 
lactofermenţi aflaţi într-o sinergie puternică. Dinamizând  

atât mucoasa, cât şi flora intestinală, acesta ajută la reglarea 
tranzitului intestinal şi la prevenirea inflamaţiilor colonului. 
În plus, aduce un flux de energie în organism. 

130 g 230 g 500 g

Trandafir 
sălbatic

Polen crud de 

BENEFICII:

Protejează organismul de infecții microbiene
Susține și întărește sistemul imunitar
Facilitează absorbția de calciu în organism 
Reglează tranzitul intestinal 
Îmbunătățește metabolismul general

Polen crud de trandafir sălbatic și măr

Are un conţinut bogat de vitamine C, A, fosfor, minerale, oli-
goelemente, antioxidanţi, potasiu, fier şi flavonoide care 

facilitează absorbţia de calciu. Este şi un foarte bun antianemic, 
reglează tranzitul intestinal şi combate constipaţia, menţinând 
o stare de echilibru în organism. 

130 g 230 g 500 g

Trandafir 
sălbatic și măr

Polen crud de 



2928

BENEFICII:

Menține un nivel înalt de vitalitate și energie zilnică 
Ajută la eliminarea stresului și oboselii
Protejează ficatul, colonul și stomacul 
Previne şi ameliorează simptomele osteoarticulare
Este un bun antiinflamator
Reglează tranzitul intestinal

Polen crud de amorfă

Polenul crud de amorfă susține activitatea sportivilor fiind 
o sursa importantă de vitamine, minerale, proteine, glu-

cide și antioxidanți. Este un important adjuvant în protejarea 
organelor interne susținând buna funcționare a acestora.

130 g 230 g 500 g

Polen crud de 

Amorfă

Este foarte bogat în polifenoli, substanţe cu proprietăţi an-
tioxidante. 15-20 g din acest tip de polen reprezintă echi-

valentul a 900 g de legume sau 6 căni de ceai verde. Fiind cel 
mai dulce tip de polen, este agreat şi de copii.

BENEFICII:

Stimulează circulația sanguină 
Acționează benefic asupra venelor și vaselor capilare 
Previne demineralizarea
Echilibrează sistemul nervos
Înlătură anxietatea și depresiile minore 
Ameliorează simptomele menopauzei

Polen crud de castan dulce și mur

130 g 230 g 500 g

Castan dulce
și mur

Polen crud de 
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BENEFICII:

Previne și ameliorează simptomele reumatismului, artritei, 
și parodontozei
Contribuie la aportul de vitamine și minerale în organism
Întărește sistemul imunitar
Conferă vitalitate pielii, părului și unghiilor

Polen crud de flori de munte

Polenul crud de flori de munte este cules de către albine din 
florile din zonele montane ale Transilvaniei: scai vânăt, cre-

țușcă, anghinare, zburătoare și iarbă neagră, etc. Fiecare floare 
are propriile beneficii iar datorită sinergiei acestora, polenul 
crud dobândește proprietăți curative.

130 g 230 g 500 g

Flori de
munte

Polen crud de 

BENEFICII:

Stimulează buna funcționare a rinichilor
Ajută la detoxifierea organismului
Îmbunătățește capacitatea de memorare
Ajută la tratarea hemoroizilor și varicelor
Acționează benefic asupra tiroidei

Polen crud de iarbă neagră

Polenul crud de iarbă neagră are un conţinut bogat de fla-
vonoide (cea mai prezentă fiind rutina), fibre şi potasiu. 

15 g din acest tip de polen reprezintă echivalentul mai multor 
kg de hrişcă sau ceapă.

130 g 230 g 500 g

Iarbă
neagră

Polen crud de 



3332 Păstură

Păstura, denumită popular „Pâinea albinelor”, este polenul   
fermentat de către albine în condiţiile naturale ale stupului. 

Polenul este  adus în stup şi  introdus în celula fagurelui împre-
ună cu mierea şi enzimele proprii ale albinelor. Aici, sub influ-
enţa substanţelor adăugate de albine, a microorganismelor, a 
temperaturii şi umidităţii ridicate din stup, polenul trece prin-
tr-o serie de transformări biochimice şi modificări structurale, 
transformându-se astfel, după 3 luni de fermentare, în păstură.
Păstura o găsești în variantă convențională și ecologică. 

COMPOZIŢIE: păstură 100% naturală

Deşi are o  compoziţie  asemănătoare  polenului, păstura are 
proprietăţi chiar mai valoroase decât acesta, datorită conţi-
nutului ridicat de zaharuri simple, vitamine A,  B, C, E şi K, acid 
lactic, enzime şi minerale (sodiu, potasiu, fosfor, zinc, mag-
neziu, calciu, fier, seleniu), aminoacizi esenţiali. Complexul 
de vitamine, minerale, lacto-fermenţi, aminoacizi şi enzime 
ce se găsesc în păstură fac din aceasta o importantă sursă de 
energie, vitalitate şi bunăstare generală.

ADMINISTRARE: Copii - 3 g/zi; Adulţi - 5-10 g/zi

BENEFICII:

Ajută la detoxifierea organismului
Protejează ficatul și tubul digestiv
Reduce colesterolul din sânge
Previne și tratează anemiile
Întărește sistemul imunitar

Păstură

Păstură

100 g 300 g 500 g



3534 Păstură în miere Miere crudă

Cu o concentraţie de 30% păstură, acest produs are un gust 
dulce şi plăcut, care este agreat şi de către copii. Păstura 

de albine în miere este un produs obţinut prin măcinarea păs-
turii şi amestecarea acesteia cu miere crudă polifloră. Păstura 
în miere o găsești în variantă convențională și ecologică.

COMPOZIŢIE: păstură 30%, miere crudă polifloră

Mierea ApiLand este extrasă la rece şi ambalată în starea ei 
naturală, fără a fi încălzită, păstrându-şi astfel toate propri-

etăţile benefice. O găsești în variantă convențională și ecologică.

Păstură în miere Miere crudă

COMPOZIŢIE: miere 100% naturală

BENEFICII:

Mierea crudă are proprietăți curative și cosmetice extraor-
dinare, fiind folosită încă din timpuri străvechi. Este o sursă 
de sănătate pentru organism.  A nu se încălzi peste nivelul 
de 40°C, altfel aceasta își pierde din proprietăți.

VARIETĂȚI: castan, polifloră, salcâm, tei.

Păstura în miere are aceleași beneficii ca păstura simplă.

200 g 500 g

300 g 500 g 1 kg



3736 Miere de Manuka MGO™

Albinele culeg nectarul din florile  cu parfum  proaspăt ale 
arbustului de Manuka (Leptospermum scoparium), origi-

nar din Noua Zeelandă, iar din acest nectar prepară o miere 
de un portocaliu opac cu gust uşor caramelizat de eucalypt. 
Proprietăţile antibacteriene cu totul neobişnuite o califică 
pentru a fi folosită în scop medical.

ADMINISTRARE: Recomandăm consumul unei linguriţe (5 g) de 
3 ori pe zi, cu 30 de minute înainte de masă. Doza poate fi crescu-
tă, dacă este necesar. Nerecomandat copiilor mai mici de 12 luni!

BENEFICII:

Mierea de Manuka MGO™ este ideală pentru febră, bronşită 
cronică, sinuzită cronică, arsuri la stomac, dureri de gât, ri-
nită, gastroenterită, gingivită, afecţiuni parodontale, astm, 
astenie. Aceasta distruge şi bacteria Helicobacter Pylori, res-
ponsabilă de majoritatea ulcerelor stomacale. Are efect an-
ticarii şi elimină placa dentară. Mai mult, aceasta potenţea-
ză acţiunea radioterapiei în tratarea unor forme de cancer.

Miere Manuka MGO™

Miere Manuka MGO™
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MGO™ (metilglioxal), factorul unic al mierii de Manuka este o 
componentă terapeutică care are rolul de a indica puterea 
antibacteriană a acestui produs apicol. Astfel avem:

Mierea MGO™ 100+ Nivel de întreţinere
- Indicată pentru susţinerea sistemului imunitar în afecţiuni 
uşoare şi de scurtă durată (răceli, dureri de gât etc.).
Mierea MGO™ 250+ Nivel util
- Indicată pentru tratarea infecţiilor cu microorganisme bac-
teriene şi fungice.
Mierea MGO™ 400+ Nivel superior cu activitate foarte ridicată 
- Indicată în cazul afecţiunilor acute sau cronice, care nu au fost 
tratate anterior şi care au o rezistenţă sporită la tratamente.
Mierea MGO™ 550+ Nivel maxim de activitate
- Se recomandă în cazurile unor infecţii foarte rezistente.

MIERE MANUKA OFERITĂ DE APILAND:
MGO™ 100+ MGO™ 400+  
MGO™ 250+  MGO™ 550+
 

Miere Manuka MGO™

PRODUSE MANUKA HEALTH OFERITE DE APILAND:

• Pliculeţe cu miere de Manuka MGO™100+ 
• Balsam de buze Manuka Honey
• Spray oral cu miere de Manuka MGO™ 400+ şi Propolis BIO30™
• Sirop pentru copii cu Miere Manuka MGO™ 250+ 
• Pastă de dinţi cu Miere Manuka MGO™ 400+, Propolis BIO30™ 
şi ulei de arbore de ceai 
• Pastă de dinţi cu Miere Manuka MGO™ 400+, Propolis BIO30™ 
şi ulei de Manuka

Gama Manuka Health
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PRODUSE MANUKA HEALTH OFERITE DE APILAND:

Bomboane cu Miere de Manuka MGO™ 400+ şi propolis 
Bomboane cu Miere de Manuka MGO™ 400+ şi lămâie 
Bomboane cu Miere de Manuka MGO™ 400+ şi coacăze 
Bomboane cu Miere de Manuka MGO™ 400+ ghimbir şi lămâie

ApiLand este importator şi distribuitor exclusiv  
al produselor din gama Manuka Health.

Gama Manuka Health

Propolisul este o substanţă preparată de albine din răşina 
culeasă de pe mugurii şi ramurile tinere ale anumitor co-

paci, la care adaugă ceară şi secreţii proprii.

Propolis

BENEFICII:

Propolisul este antiseptic, antifungic și cicatrizant. Este 
benefic în tratarea și ameliorarea aftelor, gingivitelor, abce-
selor dentare, parodontozei, laringitei, traheitei, sinuzitei, 
rinitei, gripei, bronșitei, pneumoniei, ulcerului gastric și 
duodenal, gastritei, colitei, cistitei, nefritei.

Propolis purificat 95%
Tinctură de propolis purificat 95%
Tinctură de propolis purificat 95% spray

Propolis

10 g
50 ml30 ml

30 ml
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Polen uscat poliflor

COMPOZIŢIE: Polenul uscat poliflor se prezintă sub formă de 
granule multicolore, atent selecţionate din zonele de deal şi 
de munte din Transilvania.
ADMINISTRARE:
Copii - 1-2 linguriţe/zi (5 g)
Adulţi - 1-2 linguri/zi (15 g)

BENEFICII:

Tonifiază și fortifică organismul, combate oboseala cronică 
și ajută la creșterea nivelului de energie.

Polenul uscat poliflor se încadrează perfect în alimentaţia 
de zi cu zi pentru un stil de viaţă sănătos şi echilibrat. 

Acesta conţine 22 aminoacizi, 18 vitamine (provitamina A, 
vitamina A, vitaminele B1, B2, B3, B5, B6, B12 şi vitaminele 
C, D, E, F, H, K, PP şi altele) şi 25 de minerale (calciu, fosfor, 
potasiu, magneziu, fier, sodiu , cupru, iod, zinc, sulf, siliciu, 
clor, molibden şi altele). Polenul uscat poliflor îl găsești în 
variantă convențională și ecologică.

Polen uscat poliflorPolen uscat poliflor

130 g 230 g
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Săpunurile cu miere Apiland sunt antiseptice şi antibacterie-
ne, totodată acestea curăţă, hidratează şi catifelează pielea. Bomboanele cu miere au un gust delicios şi se îmbină per-

fect cu aroma şi beneficiile produselor apicole de cea mai 
bună calitate. Copiii le adoră şi adulţii le consumă pe ascuns.

Săpunuri cu miere Bomboane cu miere

VARIETĂŢI:

miere şi ulei de măsline
miere şi propolis
miere de cimbrişor
miere şi ceară
miere şi lăptişor de matcă 

miere şi ciocolată
miere, mentă şi lămâie 
miere şi polen
miere şi lavandă

VARIETĂŢI:
miere şi mix de fructe 
miere şi propolis 
miere şi lavandă
miere şi anason 
propolis

miere şi pin miere şi eucalipt
perniţe cu miere şi mentă 
perniţe cu miere şi lămâie 
perniţe cu miere şi pin

Săpunuri cu miere Bomboane cu miere



SALVAŢI ALBINELE!

Peste tot în lume, miliarde de albine mor, iar întregul lanţ 
alimentar este în pericol. Consumând produse apicole, spri-
jinim îngrijirea şi bunăstarea familiilor de albine care fac po-
lenizare.

Albinele nu produc doar miere, ele sunt o mare forţă invizi-
bilă, care polenizează 75% din plantele pe care le cultivăm.

În această idee, pe www.avaaz.org a fost iniţiată o petiţie on-
line pentru salvarea albinelor în Statele Unite. Prin adoptarea 
acestei petiţii se speră într-un efect de domino asupra legis-
laţiei UE. Noi, ApiLand, am semnat această petiţie.

SUNTEM ACTIVI PE REŢELELE DE SOCIALIZARE!

Descoperă beneficiile produselor apicole, promoţii şi multe 
alte informaţii utile pentru sănătatea ta pe:

@apiland.ro

apilandromania

@apiland.ro

Apiland

Primeşte ştiri din #HapiLand!
Abonează-te la newsletter pe www.apiland.ro.
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