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Forever Royal Jelly
Пчелно млечице

Код: 036
60 таблетки

ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА
Пчелното млечице се отделя от
фаринксовите жлези на пчелата. Тази
„супер храна“ на пчелите се смесва с
ензими и се дава на онези от тях, които
ще стават пчели-майки. Пчелата-майка
се храни предимно с нея през целия си
високопродуктивен живот, благодарение
на което снася до 3000 яйца на ден през
следващите 6 години. Пчелите-работнички,
които поглъщат обикновен мед, живеят
само четири-шест седмици.
Пчелното млечице е превъзходна храна, даряваща здраве. Съдържа витамини
А, С, D и Е, както и богати естествени
запаси от витамините от В комплекс.
Основна съставка е витамин В 5 (пантотенова киселина), който е особено важен
за човешкия организъм и по-специално
за синтеза и обмена на протеини, мазнини, въглехидрати и няколко хормона.
Недостигът му може да причини умора,
главоболие, горни дихателни инфекции,
чувствителност към инсулина, безсъние,
гадене и нервни разстройства. Пчелното
млечице съдържа всичките осем основни
аминокиселини, десет второстепенни

аминокиселини, значителни количества от минералите калций, мед, желязо,
фосфор, калий, силиций и сяра, както и
нуклеинова киселина.
Пчелното млечице подобрява обмяната
на веществата, което обяснява силната
енергия и бързото възстановяване след
умора при употребата му. Помага за
възстановяване на клетките, въздейства
благоприятно върху кожата и засилва
издръжливостта на организма към болести. Пчелното млечице е подходящо
за намаляване на стреса и напрежението
преди менструация. Доказано е също, че
намалява нивото на холестерола.
Пчелното млечице е богато на протеини
и се синтезира по време на смилането на
прашец. Съдържа ацетихолин, който играе
важна роля за функционирането на целия
организъм, тъй като провокира отделянето
на адреналин.
Форевър Ливинг Продъктс използва пчелно млечице, събрано от отдалечени от
цивилизацията високопланински, пустинни
области, които са идеална обстановка за
нашите кошери. Веднага след изваждането
му от кошера, то се замразява – процес,
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при който се премахва единствено излишната вода от продукта, а витамините,
минералите, ензимите и коензимите се
запазват.
Методът за проверка на чистотата
и ефикасността на пчелното млечице
се състои в измерване на съдържаното
количество 10-хидрокси-2-деценоинова киселина (HDА). Пчелното млечице
на Форевър съдържа 6%+ HDА, което
е далеч по-високо от стандарта. Всяка
партида, излязла от складовете ни, се изследва поотделно и получава съответния
сертификат.
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Пчелното млечице е действително
основна и изключително благодатна за
здравето добавка.
СЪСТАВКИ
Пчелно млечице на прах 250 мг
Сорбитол, фруктоза, лимонена киселина,
натурален аромат от портокал, стеаринова
киселина, магнезиев стеарат и силициев
двуокис.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА
По една таблетка два пъти на ден.
Препоръчително е да се смуче.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Жизненоважна хранителна добавка за добро здраве.
Богата на витамини и минерали.
Съдържа всички незаменими аминокиселини.
Помага за облекчаване на симптомите при стрес.
Висококачествен, напълно чист и изсушен чрез замразяване продукт.
Има благодатно въздействие върху кожата.

