
Včelí mateří kašička je výměšek žlázového systé-
mu včely medonosné. Tato „super potrava“ včel 
je smíchaná s enzymy a je jí krmena každá včela, 
která se má stát královnou. Je to exkluzivní potra-
va včelí královny, která jí umožňuje během jejího 
šestiletého období života naklást až 3000 vajíček 
za den. Včely dělnice, které mateří kašičkou nej-
sou krmeny, žijí pouze čtyři až šest týdnů. 

Royal Jelly obsahuje vitamíny A, C, D a E a 
je také přírodním zdrojem komplexu vitaminu 
B. Hlavní složkou je vitamin B5 (kyselina pan-
totenová), jedna z nejdůležitějších látek v těle, 
důležitá pro syntézu a metabolizmus proteinů, 
tuků, sacharidů a některých hormonů. Royal 
Jelly obsahuje všech osm esenciálních aminoky-
selin, rovněž i deset neesenciálních aminokyselin, 
množství minerálních látek, jako je vápník, měď, 
železo, fosfor, draslík, křemík a síra. Také obsa-
huje nukleové kyseliny, které napomáhají doko-
nalé buněčné replikaci (buňky se rozmnožují bez 
projevů stárnutí nebo poruch). 

Včelí mateří kašička obsahuje i množství proteinů 
a včely ji syntetizují během trávení pylu. Včelí 
mateří kašička, kterou používá společnost Forever 
Living Products, je sbírána v suchých, odlehlých, 
vysoko položených pouštních oblastech, kde 

téměř netknuté životní prostředí vytváří pro 
včely ideální podmínky. Po extrahování z plástů 
je okamžitě vysušena zmrazením – tento proces 
odstraňuje z produktu jen nadbytečnou vodu, 
uchovává v něm ale všechny vitaminy, minerální 
látky, enzymy a koenzymy.

SLOŽENÍ:
včelí mateří kašička, fruktóza, sorbitol, přírodní 
pomerančová chuť, kyselina citrónová, kyselina 
stearová, magnéziumstearát, oxid křemičitý

OBSAH:
60 tablet 

DÁVKOVÁNÍ:
Užívat dvakrát denně 1 tabletu.

Včelí produkty
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Forever Royal Jelly®

• jeden z komplexních výživových doplňků

• lehce vstřebatelný a stravitelný

• bez umělých konzervačních přísad, barviv         
a příchutí

PRODUKT #36

Účelem těchto výrobků není diagnostikovat, zmírňovat, léčit, uzdravovat nebo předcházet specifickým chorobám nebo skupinám onemocnění. Pokud máte zdravotní problém, konzultujte ho 
se svým lékařem.

Ú D A J E  O  D O P L Ň K U
Dávka: 1 tableta
Množství na dávku  
včelí kašička, prášek                       250 mg*
* Doporučená denní dávka nebyla stanovena.


