
ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEΛΙΣΣΑΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΛΑΙΜΟ, ΤΟΝ ΒΗΧΑ & ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Από το αρχαιότερο φαρμακευτικό
εργαστήρι της φύσης!
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Η κυψέλη των µελισσών αποτελεί, αναµφισβήτητα, το αρχαιότερο φαρµακευτικό εργαστήρι της φύσης. Για αµέτρητα 
χρόνια τα ακούραστα αυτά έντοµα παράγουν ουσίες που προσφέρουν στον άνθρωπο δύναµη, υγεία, ευεξία και οµορφιά. 

Η ανεκτίµητη εµπειρική γνώση πολλών αιώνων για τις θρεπτικές, τονωτικές, θεραπευτικές και καλλυντικές ιδιότητες 
των παραγώγων της µέλισσας έχει πλέον ενταχθεί σε ένα σύνολο επιστηµονικών δραστηριοτήτων, που ονοµάζεται 

ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (APITHERAPY) και µελετά συστηµατικά τις άπειρες δυνατότητες συµβολής τους στη διατροφή και 
στην υγεία του ανθρώπου.

Η µελισσοθεραπεία αξιολογεί τις ευεργετικές ιδιότητες του µελιού, της πρόπολης, της γύρης, του βασιλικού πολτού, 
του δηλητηρίου και του εκχυλίσµατος προνύµφης κηφήνα και τις αξιοποιεί αυτούσιες ή σε συνδυασµό είτε µεταξύ τους 
είτε µε άλλες, ανάλογης αξίας φυσικές ουσίες, όπως τα αιθέρια έλαια των φυτών. Έχει αναρίθµητες εφαρµογές, επειδή, 

εκτός των άλλων, αντιµετωπίζει τον άνθρωπο σαν ολοκληρωµένη ψυχοσωµατική οντότητα. 
Η ολιστική αυτή προσέγγιση εξυπηρετεί απόλυτα τον σύγχρονο διευρυµένο επιστηµονικό ορισµό της υγείας, 

κατά τον οποίο ως υγεία του ανθρώπινου όντος ορίζεται όχι µόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας. 
Προστίθεται απαραίτητα η ύπαρξη πλήρους σωµατικής και πνευµατικής ευεξίας, αλλά και κοινωνικής ισορροπίας.
Τα παράγωγα της µέλισσας δεν είναι φάρµακα, ούτε υποκαθιστούν τα ειδικά φάρµακα της κλασικής ή της 

οµοιοπαθητικής ιατρικής. Λειτουργούν παράλληλα µε αυτά και η ορθολογική χρήση τους µπορεί να βελτιώσει την 
αποτελεσµατικότητα των φαρµάκων και να περιορίσει ενδεχόµενες παρενέργειές τους.

Σειρά προϊόντων MACROVITA APITHERAPY
Βασικά κίνητρα για τη δηµιουργία της MACROVITA το 1984 υπήρξαν τα σοφά διδάγµατα της µελισσοθεραπείας και της 

οµοιοπαθητικής ιατρικής. Το πρώτο προϊόν που τυποποιήθηκε και διατέθηκε στην αγορά ήταν ο φυσικός βασιλικός πολτός. 
Τα επόµενα χρόνια, εξυπηρετώντας τις ανάγκες κάθε εποχής, η σειρά εµπλουτίστηκε µε περισσότερα αυτούσια παράγωγα 

της µέλισσας αλλά και µε εκλεπτυσµένα προϊόντα που συνδυάζουν το µέλι και την πρόπολη µε ευεργετικά εκχυλίσµατα 
βοτάνων και αιθέρια έλαια, που χρησιµοποιούνται παραδοσιακά για την αντιµετώπιση των συµπτωµάτων του κοινού 

κρυολογήµατος και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος του ανθρώπινου οργανισµού. 

Από το αρχαιότερο
φαρμακευτικό εργαστήρι της φύσης!
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Τα αρχέγονα δώρα
της µέλισσας
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Έχει ελαφρά κίτρινο χρώµα και γεύ-
ση υπόξινη και καυστική. Αλλοιώνε-
ται από την υψηλή θερµοκρασία, την 
επαφή µε µεταλλικά αντικείµενα και 
την έκθεση σε φως και αέρα. Στη σύν-
θεσή του περιλαµβάνονται πολυά-
ριθµες βιταµίνες (κυρίως του συ-
µπλέγµατος Β), ανόργανα στοιχεία, 
σάκχαρα, λιπίδια και αµινοξέα.
Ο βασιλικός πολτός είναι προϊόν 
υψηλής βιολογικής αξίας για τον αν-
θρώπινο οργανισµό, µε εξαιρετικά 

θετική επίδραση στον µεταβολισµό, 
στην ανάπτυξη, στην ψυχοσωµατι-
κή υγεία και στη µακροζωία. Ανα-
νεώνει τις σωµατικές και πνευµατικές 
δυνάµεις, τονώνει τη µνήµη, αυξάνει 
την αντοχή και τη σεξουαλική δραστη-
ριότητα, ευνοεί τη γονιµότητα, βοηθά 
στην ανάπτυξη των παιδιών, βελτιώνει 
τη φυσική κατάσταση των αθλουµέ-
νων και αναζωογονεί τους καταπονη-
µένους και ταλαιπωρηµένους οργανι-
σµούς, καθώς και τους ηλικιωµένους. 

Εξαιρετικά αποτελέσµατα εµφανίζει 
επίσης απέναντι στο άγχος, στις νευρο-
λογικές διαταραχές και στα συµπτώ-
µατα της εµµηνόπαυσης.
Επιπλέον, σύµφωνα µε τη διεθνή επι-
στηµονική βιβλιογραφία, έχει διαπι-
στωθεί ότι ο βασιλικός πολτός µπορεί 
να προσφέρει σηµαντική βοήθεια και 
σε αρκετές παθολογικές καταστάσεις. 
Το γεγονός αυτό αποδίδεται στη γενι-
κή εξισορρόπηση των λειτουργιών του 
οργανισµού που δηµιουργεί, καθώς 
και στην ενίσχυση της φυσικής αντί-
στασής του ενάντια στις εξωτερικές 
προσβολές και στις εσωτερικές ανω-
µαλίες. Όσο πιο φρέσκος και καλύτερα 
συντηρηµένος είναι ο βασιλικός πολ-
τός, τόσο περισσότερο ακέραιες διατη-
ρούνται οι ευεργετικές ιδιότητές του.

ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΣ: 10 g, 20 g & 30 g

Βασιλικός πολτός
Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΑΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ.

Μην υπερβαίνετε τη συνιστώµενη ηµερήσια δόση. Η 
υπερβολική δόση είναι δυνατό να προκαλέσει ταχυ-
παλµία ή υπερδιέγερση. Αν υποφέρετε από σοβαρά 
αναπνευστικά προβλήµατα, συµβουλευτείτε τον γιατρό 
σας πριν τον καταναλώσετε.

Με το δοσοµετρικό κουταλάκι χωρητι-
κότητας µισού (½) γραµµαρίου (κοφτό) 
παίρνετε τη σωστή ποσότητα βασιλικού 
πολτού κάθε µέρα, 10 λεπτά πριν από 
το πρωινό. Καταπίνεται µε λίγο νερό ή, 
για ταχύτερη απορρόφηση, τοποθετείται 
κάτω από τη γλώσσα. Αν η γεύση του σας 
ενοχλεί, µπορείτε να τον αναµείξετε µε 
λίγο µέλι. Μετά από κάθε χρήση, ξεπλέ-
νετε και σκουπίζετε το δοσοµετρικό κου-
ταλάκι και κλείνετε καλά το φιαλίδιο. Φυ-
λάσσεται στο ψυγείο (όχι στην κατάψυξη). 
Παιδιά: ½ g Ενήλικες: ½ έως 1 g  
Αθλητές: 1 έως 2 g

H μέλισσα λέει πως:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 31501 ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 31603
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Ανάλογα µε την κύρια βοτανική του 
προέλευση, το µέλι παίρνει το ειδικό 
του όνοµα (θυµαριού, ελάτου, πεύ-
κου, ανθέων κ.λπ.).
Το µέλι περιέχει υδατάνθρακες 
(φρουκτόζη, δεξτρόζη, σακχαρό-
ζη), οργανικά οξέα, πρωτεΐνες, 
αµινοξέα, µεταλλικά άλατα, ένζυ-
µα, χρωστικές ουσίες, αρωµατι-
κές ενώσεις και βιταµίνες. Είναι 
ζωντανή τροφή µε πολλαπλή βιοε-
νέργεια, γι’ αυτό η συµβολή του τό-
σο στη διατροφή όσο και στην υγεία 
του ανθρώπου είναι ασύγκριτη. Σαν 
τροφή ικανοποιεί άµεσα ενεργειακές 

(αλλά και γευστικές) ανάγκες, χά-
ρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε 
σάκχαρα που αφοµοιώνονται ταχύτα-
τα από τον οργανισµό και βοηθούν ά-
τοµα υπερβολικά καταπονηµένα α-
πό σωµατική και πνευµατική εργασία, 
παιδιά, ηλικιωµένους, ασθενείς στην 
περίοδο της ανάρρωσης, εγκυµονού-
σες κ.ά. Σαν φυσικό φάρµακο, χάρη 
στο χαµηλό pH και στην υψηλή περι-
εκτικότητά του σε υπεροξείδιο υδρο-
γόνου, αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά 
ένα ευρύ φάσµα παθολογικών µικρο-
οργανισµών, συµβάλλοντας έτσι ση-
µαντικά στην πρόληψη αλλά και στη 
θεραπεία πολλών ασθενειών. ∆ιαθέ-
τει, επίσης, εξαιρετικές αντιοξειδωτι-

κές, θρεπτικές, µαλακτικές και επου-
λωτικές ιδιότητες, πολύτιµες για την 
υγεία του δέρµατος. Βεβαίως, 
αξιοσηµείωτη είναι και η συµβολή του 
στην υγεία του αναπνευστικού, του 
µυϊκού και του πεπτικού συστήµατος.
Το µέλι MACROVITA προέρχεται 
κυρίως από την Άρτα, την Αρκαδία και 
την Κρήτη. Παράγεται από συνεργάτες 
µελισσοκόµους µε τις παραδοσιακές 
µεθόδους, σύµφωνα µε αυστηρές 
προδιαγραφές παραγωγής, συλλογής 
και ποιότητας. ∆εν υφίσταται καµία 
απολύτως επεξεργασία, εκτός από 
µηχανικό καθαρισµό και συσκευασία, 
ώστε να διατηρούνται ακέραιες όλες οι 
ευεργετικές ιδιότητές του. Περιλαµβά-
νει τις βασικές ποικιλίες του ελληνικού 
µελιού (θυµαριού, ανθέων, ελάτου, 
πορτοκαλιάς, θυµαριού-ανθέων και 
πεύκου). Κάποιες εποχές, εφόσον 
οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, 
µπορεί να υπάρχει ακόµη µέλι καστα-
νιάς-ελάτου και ανθέων-ρεικιού.

ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΑ ΒΑΖΑ: 400 g & 750 g

Μέλι
ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ ΤΟ ΝΕΚΤΑΡ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΑΚ-
ΧΑΡΟΥΧΟΥΣ ΧΥΜΟΥΣ (ΜΕΛΙΤΩΜΑΤΑ) ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΣΕ ΜΕΛΙ.

Για πολλούς αιώνες το µέλι υπήρξε για 
τον άνθρωπο η πιο γνωστή και αγαπη-
µένη πηγή της τόσο επιθυµητής γλυκιάς 
γεύσης. Στις µέρες µας όµως, που χάρη 
στην πρόοδο της επιστήµης οι πηγές 
γλυκύτητας έχουν σηµαντικά αυξηθεί, 
το µέλι εξακολουθεί να είναι η πιο γλυκιά 
αλλά, κυρίως, η πλέον ασφαλής γλυκα-
ντική ουσία!

H μέλισσα λέει πως:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 31702 ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 31727
ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 31703
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Η µεγάλη ποικιλία των φυτών από τα 
οποία προέρχεται καθιστά τη γύρη 
εξαιρετικά πλούσια πηγή δραστικών 
θρεπτικών ουσιών. Περιέχει πρωτε-
ΐνες, βιταµίνες, ελεύθερα αµινοξέα, 
λιπίδια, σάκχαρα, µεταλλικά άλατα, 
φλαβονοειδή, ανόργανα στοιχεία, 
ένζυµα και συνένζυµα. 
Λόγω της συνύπαρξης, σε πυκνή συ-
γκέντρωση, όλων αυτών των ουσι-
ών, η γύρη είναι το πληρέστερο δια-
τροφικό συµπλήρωµα και παράλληλα 
µια σπουδαία πηγή αντιοξειδωτικών, 
πρεβιοτικών και προβιοτικών µε αξι-
όλογες ευεργετικές επιδράσεις στον 
ανθρώπινο οργανισµό: πηγή ενέρ-
γειας, παράγοντας ρύθµισης των λει-

τουργιών του οργανισµού, παράγο-
ντας αναζωογόνησης και ισχυρό όπλο 
ενάντια στη γήρανση. Ενισχύει άµεσα 
τόσο τις σωµατικές όσο και τις πνευ-
µατικές δυνάµεις. 
Η κατανάλωσή της από µαθητές, 
αθλητές και ηλικιωµένους βελτιώνει 
θεαµατικά την αντοχή, τις επιδόσεις 
και τη γενική κατάσταση της υγείας 
τους. Βοηθά, επίσης, σηµαντικά στην 
αντιµετώπιση ειδικών προβληµάτων 
υγείας, όπως έλκος δωδεκαδακτύλου, 
υπερτροφία προστάτη, αναιµία, εντε-
ρικές διαταραχές, υπέρταση, αρτηριο-

σκλήρυνση, νευρική ανορεξία.
Η φυσική µορφή της επεξεργασµένης 
από τις µέλισσες γύρης είναι κοκκώ-
δης. Περιλαµβάνει συνήθως κόκκους 
διαφόρων χρωµάτων, µεγεθών και 
γεύσεων, ανάλογα µε τα είδη των φυ-
τών από τα οποία προέρχεται. Η µέση 
γεύση της είναι βασικά υπόγλυκη, 
αλλά πολλές φορές έχει και κάποιους 
πικρούς τόνους.

ΝΩΠΗ: 125 g  ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗ: 200 g & 500 g

Γύρη μελισσών
ΓΥΡΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ. ΟΙ 
ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΤΗ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΑΝΘΕΩΝ, ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΝ ΝΕΚΤΑΡ ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ 
ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ.

Nωπή γύρηNωπή γύρη

Aποξηραμένη γύρηAποξηραμένη γύρη

Η γύρη διατηρείται στο ψυγείο (συντήρη-
ση). Καταναλώστε την αυτούσια ή προσθέ-
στε τη σε γιαούρτι, µέλι, γάλα ή φρουτοχυ-
µό, µισή ώρα πριν από το κύριο φαγητό της 
ηµέρας. Λαµβάνεται καθηµερινά σαν δι-
ατροφικό συµπλήρωµα για τουλάχιστον 
τέσσερις µήνες ή για όσο χρόνο απαιτεί-
ται, ανάλογα µε τις ανάγκες σας. Χρησιµο-
ποιήστε για δοσοµετρικό µέσο ένα κουτα-
λάκι του γλυκού (περίπου 7 g). 
Παιδιά: 1-2 κ.γ. Ενήλικες: 2-4 κ.γ. 

H μέλισσα λέει πως:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 31507 ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 31504

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 31505
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Η πρόπολη δεν επιτρέπει την πρό-
κληση δυσοσµιών και την ανάπτυξη 
µικροβίων. Περιέχει ρητίνες, βάλ-
σαµα, κερί, αιθέρια έλαια, γύρη, 
φλαβονοειδή, φαινολικές – αρω-
µατικές ουσίες και ιχνοστοιχεία. Οι 
αναλογίες των συστατικών της δια-

φοροποιούνται ανάλογα µε τη χλω-
ρίδα της περιοχής όπου βρίσκονται 
τα σµήνη, περιέχει ωστόσο περισ-
σότερες από 300 διαφορετικές ουσί-
ες που προσδίδουν στην πρόπολη τις 
αξιόλογες αντιβιοτικές, αντιφλεγµο-
νώδεις, αντιµυκητιασικές και αναλ-

γητικές ιδιότητές της, χάρη στις οποί-
ες έχει βρει πλήθος εφαρµογών 
στη σύγχρονη υγιεινή, θεραπευτι-
κή και κοσµητολογία. Η αντιβακτη-
ριδιακή δράση της είναι ισοδύναµη 
µε των αντιβιοτικών. Παρεµποδί-
ζει τη σήψη και δηµιουργεί ήπια το-
πική αναισθησία. Επιταχύνει τη δια-
δικασία επούλωσης ερεθισµών του 
δέρµατος και ενισχύει την ανάπλα-
ση των ιστών. Είναι αποτελεσµατική 
για την υγιεινή της στοµατικής κοιλό-
τητας και βοηθά στη θεραπεία κρυο-
λογηµάτων, πονόλαιµου, χρόνιας φα-
ρυγγίτιδας, αφθών, γαστρεντερίτιδας 
και κολίτιδας.

30%ΠρόποληΠρόπολη

● Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την ακατέργαστη πρόπολη, για να παρασκευάσετε διαλύµα-
τα, αλοιφές ή άλλα ιδιοσκευάσµατα (θα βρείτε πλήθος συνταγών στο διαδίκτυο) ή να µασήσε-
τε αργά, σαν µαστίχα, µικρή ποσότητα µεγέθους φακής, µέχρι να αρχίσει να τρίβεται και έπει-
τα να την καταπιείτε. Ενδείκνυται για πονόλαιµο, συνάχι και φλεγµονές της στοµατοφαρυγγικής 
κοιλότητας, όπως άφθες, ουλίτιδα κ.ά. Η χρήση της 2-3 φορές την ηµέρα για τρεις ηµέρες εί-
ναι συνήθως επαρκής, για να υποχωρήσουν τα συµπτώµατα.
● Μπορείτε να ρίξετε 10-15 σταγόνες από το βάµµα καθαρής πρόπολης σε νερό, τσάι, γάλα 
ή οποιοδήποτε ρόφηµα (ακόµη και σε οινοπνευµατώδες ποτό) και να το πιείτε, 2-3 φορές την 
ηµέρα, µισή ώρα πριν το φαγητό. Αν βρίσκετε τη γεύση δυσάρεστη, µπορείτε να προσθέσε-
τε λίγο µέλι. Είναι σκόπιµο να το χρησιµοποιείτε προληπτικά τους µήνες που οι ιώσεις είναι σε 
έξαρση, καταναλώνοντας 10-15 σταγόνες µία φορά την ηµέρα για µία εβδοµάδα κάθε µήνα. Σε 
παιδιά 3-12 ετών µπορείτε να δίνετε τη µισή δόση. Για χρήση σε βρέφη, εγκύους ή θηλάζου-
σες µητέρες, συµβουλευτείτε τον γιατρό σας.

H μέλισσα λέει πως:

20%ΠρόποληΠρόπολη

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ: 10 g 
ΒΑΜΜΑ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΡΟΠΟΛΗΣ 20% ή 30%: 30 ml

Πρόπολη µελισσών
ΠΡΟΠΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΣΑΜΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΦΛΟΙΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ. ΤA ΑΝΑΜΕΙΓΝΥΟΥΝ ΜΕ 
ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΚΕΡΙ, ΤA ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΜΕ ΕΝΖΥΜΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤA ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙ-
ΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΠΟ ΖΩΑ, ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΗΡΗΘΡΑΣ.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 31506
ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 31605
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Το ΣΠΡΕΪ ΠΡΟΠΟΛΗΣ MACROVITA 
συµβάλλει στην αντιµετώπιση των συ-
µπτωµάτων του κοινού κρυολογήµα-
τος, ενώ ταυτόχρονα µαλακώνει τον 
ξηρό και ερεθισµένο λαιµό και κατα-
πραΰνει τον βήχα.
Η πρόπολη, γνωστή για τις αντιµικρο-
βιακές και αντιοξειδωτικές ιδιότητές 
της, συνδυάζεται άριστα µε µέλι, θυ-

µάρι και γλυκάνισο, που χρησιµοποι-
ούνται παραδοσιακά σε περιπτώσεις 
κρυολογήµατος, µε αιθέρια έλαια ευ-
καλύπτου και κισσού, καθώς και µε 
εκχύλισµα αλθαίας, που απελευθε-
ρώνουν την αναπνοή, έχουν αντιση-
πτικές και βλεννολυτικές ιδιότητες και 
προστατεύουν τη στοµατοφαρυγγική 
κοιλότητα. 
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-2
01

8*

Να µη γίνεται υπέρβαση της συνιστώµενης ηµερήσιας 
δόσης. Τα συµπληρώµατα διατροφής δεν πρέπει να 
χρησιµοποιούνται σαν υποκατάστατο µιας ισορροπη-
µένης δίαιτας. Τα προϊόντα αυτά δεν προορίζονται για 
την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. 
Αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρµακευ-
τική αγωγή ή αντιµετωπίζετε προβλήµατα υγείας, συµ-
βουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρήση.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ, ΑΛΑΤΙ, ΓΛΟΥΤΕΝΗ 
ΚΑΙ ΛΑΚΤΟΖΗ  | ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΕΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ | ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΚΡΑ 
ΠΑΙ∆ΙΑ | ∆ΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ 
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΕΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

30 ml

Σπρέι Πρόπολης
ΥΓΡΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΠΡΕΪ ΜΕ ΠΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕΛΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 
ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ. 

 Το ΣΠΡΕΪ ΠΡΟΠΟΛΗΣ και το ΣΙΡΟΠΙ 
ΜΕΛΙΟΥ MACROVITA βασίζονται 

στον συνδυασµό του µελιού και της 
πρόπολης µε εκχυλίσµατα βοτάνων 

και αιθέρια έλαια που χρησιµοποιού-
νται παραδοσιακά για την αντιµετώ-
πιση των συµπτωµάτων του κοινού 

κρυολογήµατος και την ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού συστήµατος.

Τα υγρά συµπληρώµατα διατροφής 
της σειράς προϊόντων MACROVITA 

APITHERAPY είναι εξαιρετικά για 
όλους και ιδανικά για τα παιδιά άνω 

των τριών ετών.

Μπορείτε να λαµβάνετε σαν συµπλήρωµα διατροφής έως 0,6 ml ηµερησίως. Ανακινήστε ελα-
φρά πριν από τη χρήση. Ψεκάστε στο στόµα και στον λαιµό 2-4 φορές την ηµέρα. Κατάλληλο 
και για παιδιά άνω των τριών ετών.

H μέλισσα λέει πως:

*Ο αριθµός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ 
δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 31510
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Το µέλι µαλακώνει τον ξηρό και ερε-
θισµένο λαιµό, καταπραΰνει τον βήχα 
και συµβάλλει στην αντιµετώπιση των 
συµπτωµάτων του κοινού κρυολογή-
µατος. Η βιταµίνη C βοηθά στην ενί-
σχυση του ανοσοποιητικού συστήµα-
τος, προστατεύει τα κύτταρα από το 
οξειδωτικό στρες, προάγει τον φυσιο- 
λογικό σχηµατισµό του απαραίτητου 
για τη λειτουργία των οστών κολλαγό-
νου και συµβάλλει σηµαντικά στη µεί-

ωση της κόπωσης.
Το µέλι και η βιταµίνη C συνδυάζονται 
άριστα µε το αιθέριο έλαιο µάραθου, 
που µε τις αποσυµφορητικές ιδιότη-
τές του βοηθά στη βλεννόλυση και στη 
ρύθµιση των εκκρίσεων, καθώς και 
µε τα αιθέρια έλαια ευκαλύπτου, θυ-
µαριού και γλυκάνισου, που µαλα-
κώνουν τον λαιµό και διευκολύνουν 
την αναπνοή.
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∆ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ, ΑΛΑΤΙ, ΓΛΟΥΤΕΝΗ 
ΚΑΙ ΛΑΚΤΟΖΗ  | ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΕΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ | ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΚΡΑ 
ΠΑΙ∆ΙΑ | ∆ΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ

150 ml

Σιρόπι Μελιού
ΥΓΡΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΗ C ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ 
ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 

Μπορείτε να λαµβάνετε σαν συµπλήρω-
µα διατροφής 5 ml (1 κουταλάκι του γλυ-
κού) έως τρεις φορές την ηµέρα. Ανακινή-
στε ελαφρά πριν από τη χρήση. Κατάλληλο 
και για παιδιά άνω των τριών ετών.

H μέλισσα λέει πως:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 31509
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Καραμέλες
Γεύση πορτοκάλι
Συνδυάζουν την πρόπολη και τη βιταµίνη C 
µε εκχυλίσµατα από τσάι του βουνού, εχι-
νάκεια και φασκόµηλο για τον ερεθισµένο 
λαιµό και την ανακούφιση των συµπτωµάτων 
του κοινού κρυολογήµατος. 

Καραμέλες 
Γεύση ευκάλυπτος
Συνδυάζουν την πρόπολη και τη βιταµίνη C 
µε µέλι και εκχυλίσµατα από µάραθο, ευ-
κάλυπτο και γλυκάνισο για την ανακούφιση 
από τον βήχα, τη διευκόλυνση της αναπνο-
ής και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συ-
στήµατος. 

Με γλυκαντικό φυσικής προέλευσης από το 
φυτό στέβια. Κατάλληλες και για διαβητικούς.

Με φυσικά σάκχαρα.

Με φυσικά σάκχαρα.

Kαραμέλες
Γεύση λεμόνι
 Συνδυάζουν την πρόπολη και τη βιταµίνη C 
µε µέλι και εκχυλίσµατα από χαµοµήλι, λε-
βάντα και ρίγανη για την ανακούφιση του 
ερεθισµένου λαιµού και την ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού συστήµατος.

Η υπερβολική κατανάλωση µπορεί να προκαλέσει υπα-
κτική δράση. ∆εν συνιστώνται σε περίπτωση αλλεργί-
ας σε προϊόντα της µέλισσας και σε παιδιά κάτω των 5 
ετών. Ενδέχεται να περιέχουν ίχνη ξηρών καρπών, σό-
γιας, γάλακτος ή σπόρους σησαµιού. Φυλάσσονται σε 
ξηρό και δροσερό µέρος.

Οι καραµέλες της σειράς προϊόντων MACROVITA APITHERAPY βασίζονται 
στον συνδυασµό της πρόπολης και της βιταµίνης C µε εκχυλίσµατα βοτάνων 
που χρησιµοποιούνται παραδοσιακά για την ανακούφιση του ερεθισµένου λαι-
µού και του βήχα, την αντιµετώπιση των συµπτωµάτων του κοινού κρυολογή-
µατος και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος. ∆ιατίθενται σε τέσσερις 
υπέροχες γεύσεις: Λεµόνι, Πορτοκάλι, Ευκάλυπτος και Βατόµουρο.

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ 
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΕΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

20 τµχ. ≈ 47 g

Καραμέλες με πρόπολη & βιταμίνη C

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 31511

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 31512

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 31513
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Καραμέλες Kids
Γεύση βατόμουρο
Συνδυάζουν την πρόπολη και τη βιταµίνη C 
µε εκχυλίσµατα από θυµάρι, σαµπούκο και 
γλυκύριζα για την ανακούφιση του ερεθι-
σµένου λαιµού, την αντιµετώπιση των συ-
µπτωµάτων του κοινού κρυολογήµατος και 
του βήχα, καθώς και την ενίσχυση του ανο-
σοποιητικού συστήµατος. 

4,8 g

Βάλσαμο χειλιών
Χάρη στην πρόπολη και τη βιταµίνη Ε που περιέχει, ενυδατώνει και τρέφει το δέρµα 
των χειλιών, ενώ παράλληλα συγκρατεί την υγρασία, προσφέροντας στα χείλη µετα-
ξένια υφή και λάµψη. Με δείκτη προστασίας SPF20, προστατεύει από τις επιδράσεις 
του περιβάλλοντος, ενώ µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν βάση πριν από το κραγιόν.

Με γλυκαντικό φυσικής προέλευσης από το φυτό 
στέβια. Κατάλληλες και για διαβητικούς. 

Περιέχει: Πρόπολη  |  Βιταµίνη Ε  |  Βισαβολόλη  |  Καστορέλαιο  |  Κερί 
ηλίανθου  |  Έλαιο µακαντάµια   Σογιέλαιο  |  Κερί ευφορβίας (καντελίλα)  
Κερί καρναούµπα  |  Ηλιέλαιο  |  Βουτυρόσπερµο (καριτέ)  |  Έλαιο 
πορτοκαλιού |  Έλαιο µανταρινιού  |  Έλαιο λεµονόχορτου |  Γιασεµί  
Παιώνια  |  Ανθοκερασιά  |  Νεράντζι  |   Λεβάντα  |  Σαµπούκο 
Έλαιο τριαντάφυλλου  |  Φίλτρο UV

Προϊόντα περιποίησης

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 31514

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 31515



Apitherapy 2022.2

Ανακαλύπτοντας την επιστήµη της φύσης!

MACROVITA S.A. | GREECE
28 Pavlou Mela Str., 14342 N. Philadelphia 
T. +30 210 25 23 380 | F. +30 210 25 11 294 | info@macrovita.gr

MacrovitaOf ficial macrovita.official

ISO 9001: 2015
DESIGNED, DEVELOPED AND PRODUCED IN GREECE

www.macrovita.gr


