
Άµεση 
ανακούφιση για
περισσότερα
χαµόγελα!
Εξαιρετικά για όλες τις ηλικίες, 
ιδανικά για τα παιδιά.

Ανακουφιστείτε από τα ενοχλητικά συµπτώµατα
του κοινού κρυολογήµατος µε τη δύναµη της Φύσης!

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΛΑΙΜΟ,
ΤΟΝ ΒΗΧΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ανακουφιστείτε από τα ενοχλητικά συµπτώµατα
του κοινού κρυολογήµατος µε τη δύναµη της Φύσης!

* Περιέχει βιταµίνη C, που συµβάλλει στη µείωση του οξειδωτικού στρες και στην ενδυνάµωση του ανοσοποιητικού συστήµατος.

Από το αρχαιότερο φαρµακευτικό 
εργαστήρι της φύσης!

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 σαν υγεία του ανθρώπινου όντος ορίζεται όχι µόνο η απουσία ασθένειας ή 
αναπηρίας αλλά η κατάσταση της πλήρους σωµατικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας.

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.

Macrovita Of  f   i cial

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

Ανακαλύπτοντας την επιστήµη της φύσης!

Apitherapy 2020.1

Κάθε χειµώνα αλλά και την άνοιξη απειλούµαστε από ιογενείς λοιµώξεις και οι περισσότεροι υποκύπτουµε, 
µε τα γνωστά δυσάρεστα αποτελέσµατα. Ακόµη και όταν ο πυρετός και οι άλλες ενοχλήσεις αντιµετωπιστούν 
φαρµακευτικά, ο βήχας και ιδιαίτερα ο παιδικός, συνήθως επιµένει. 

Η λύση είναι φυσική, απλή και ακίνδυνη!
Το ΣΠΡΕΪ ΠΡΟΠΟΛΗΣ και το ΣΙΡΟΠΙ ΜΕΛΙΟΥ* MACROVITA δρουν προληπτικά και κατασταλτικά κατά των συµπτω-
µάτων του κοινού κρυολογήµατος και ανακουφίζουν άµεσα από τον παραγωγικό ή τον ξηρό βήχα.
• Κατάλληλα για όλες τις ηλικίες άνω των τριών ετών
• Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, αλάτι, γλουτένη και λακτόζη
• Συµβατά µε οµοιοπαθητικές θεραπείες
• Ιδανικά για τα παιδιά χάρη στην ιδιαίτερα ευχάριστη γεύση τους

Οι ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΜΕ ΠΡΟΠΟΛΗ & ΒΙΤΑΜΙΝΗ C MACROVITA βοηθούν στην ανακούφιση του ερεθισµένου λαιµού, 
στην αντιµετώπιση των συµπτωµάτων του κοινού κρυολογήµατος και του βήχα, καθώς και στην ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού συστήµατος.

Σε τέσσερις υπέροχες γεύσεις: λεµόνι, πορτοκάλι**, ευκάλυπτος και βατόµουρο**
Με γλυκαντικό φυσικής προέλευσης από το φυτό στέβια | Συµβατές µε οµοιοπαθητικές θεραπείες
**Κατάλληλες και για διαβητικούς

ΣΥΜΒΑΤA ΜΕ 
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΕΣ 

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΟΣΗΣ. ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΑΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΜΙΑΣ 
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΙΤΑΣ. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΑ ∆ΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΓΩΓΗ Ή ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΝΟΣΟΥ. ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ, ΘΗΛΑΖΕΤΕ, 
ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΥΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

DO NOT EXCEED THE RECOMMENDED DAILY DOSAGE. FOOD SUPPLEMENTS SHOULD NOT BE USED AS A SUBSTITUTE OF A BALANCED DIET. THESE PRODUCTS ARE NOT INTENDED TO 
PREVENT, TREAT OR CURE ANY HUMAN DISEASE. IF YOU ARE PREGNANT, BREASTFEEDING, UNDERGOING MEDICATION OR HAVING ANY PREEXISTING MEDICAL CONDITION, CONSULT 
YOUR DOCTOR BEFORE USE.

Το µέλι
Είναι µια ζωντανή τροφή µε υψηλή βιοενέργεια, γι’ αυτό η συµβολή του τόσο στη διατροφή όσο και στην υγεία 
του ανθρώπου είναι ασύγκριτη. Σαν τροφή ικανοποιεί άµεσα ενεργειακές (αλλά και γευστικές) ανάγκες του 
οργανισµού, ενώ σαν φυσικό φάρµακο, χάρη στο χαµηλό pH και στην υψηλή περιεκτικότητά του σε υπεροξείδιο 
υδρογόνου αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά ένα ευρύ φάσµα παθολογικών µικροοργανισµών, συµβάλλοντας έτσι 
σηµαντικά στην πρόληψη αλλά και στη θεραπεία πολλών ασθενειών.

ΤΑ ΑΡΧΕΓΟΝΑ ∆ΩΡΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Η πρόπολη
Οι µέλισσες συλλέγουν ρητίνες και βάλσαµα από τα φυτά, τα επεξεργάζονται και τα µετατρέπουν σε πρόπολη, που 
είναι το απόλυτο όπλο για προστασία της κυψέλης από ζώα, έντοµα και µικροοργανισµούς. Η πρόπολη περιέχει 
περισσότερες από 300 διαφορετικές ουσίες που της προσδίδουν αξιόλογες αντιβιοτικές, αντιφλεγµονώδεις, 
αντιµυκητιασικές και αναλγητικές ιδιότητες, χάρη στις οποίες έχει βρει πλήθος εφαρµογών στη σύγχρονη υγιεινή, 
θεραπευτική και κοσµητολογία.

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
NUTRITION FACTS

ΣΟΡΒΙΤΟΛΗ | SORBITOL

∆ΕΞΤΡΟΖΗ | DEXTROSE

ΜΕΛΙ | HONEY

ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ (ΒΙΤΑΜΙΝΗ C)
ASCORBIC ACID (VITAMIN C) 
ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΥ
ANISE ESSENTIAL OIL
ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΜΑΡΑΘΟΥ
FENNEL ESSENTIAL OIL
ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥ
EUCALYPTUS ESSENTIAL OIL
ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΘΥΜΑΡΙΟΥ
THYME ESSENTIAL OIL

Ανά 5 ml
Per 5 ml

 700 mg

 2.20 g

 150 mg

 
34 mg 

 2.50 mg

 
0.10 mg

 
0.005 mg 

 
0.50 mg

Ανά 15 ml
Per 15 ml

 2.1 g

 6.6 g

 450 mg

 
102 mg

 7.5 mg

 
0.3 mg

 
0.015 mg 

 
1.5 mg

[%] Σ.Η.Π.*
[%] of R.D.A.*

 
 

 
 

 
 

 
128

 
 

* Σ.Η.Π.: Συνιστώµενη Ηµερήσια Πρόσληψη
* R.D.A.: Recommended Daily Allowance

Propolis Spray
LIQUID DIETARY SUPPLEMENT IN SPRAY FORM WITH PROPOLIS AND HONEY 
FOR SORE THROAT AND THE TREATMENT OF COMMON COLD SYMPTOMS 

MACROVITA PROPOLIS SPRAY contributes to the treatment of common cold 
symptoms, whereas, at the same time sostens the dry and irritated throat and 
soothes coughing.
Propolis, known for its antimicrobial and antioxidant properties, is perfectly 
blended with honey, thyme and anise that are traditionally used in cases of 
common cold, in addition to eucalyptus and ivy essential oils, as well as 
marshmallow extract, which release breathing, have antiseptic and mucolytic 
properties, and protect the oropharyngeal cavity.

Αρ. Γνωστ/σης ΕΟΦ | Notification Number of NOM (National Organization for Medecines): 96104/21-09-2018*

*Ο αριθµός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας. | *The notification number of NOM is not a marketing authorization.

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

Το µέλι µαλακώνει τον ξηρό και ερεθισµένο λαιµό, καταπραΰνει τον βήχα και 
συµβάλλει στην αντιµετώπιση των συµπτωµάτων του κοινού κρυολογήµατος. 
Η βιταµίνη C βοηθά στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος, 
προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες, προάγει τον φυσιολογικό 
σχηµατισµό του απαραίτητου για τη λειτουργία των οστών κολλαγόνου και 
συµβάλλει σηµαντικά στη µείωση της κόπωσης.
Το µέλι και η βιταµίνη C συνδυάζονται άριστα µε το αιθέριο έλαιο µάραθου, που 
µε τις αποσυµφορητικές ιδιότητές του βοηθά στη βλεννόλυση και στη ρύθµιση 
των εκκρίσεων, καθώς και µε τα αιθέρια έλαια ευκαλύπτου, θυµαριού και 
γλυκάνισου που µαλακώνουν τον λαιµό και διευκολύνουν την αναπνοή.

Honey Syrup
LIQUID DIETARY SUPPLEMENT WITH HONEY AND VITAMIN C 
FOR SORE THROAT AND IMMUNE SYSTEM SUPPORT 

Honey sostens the dry and irritated throat, soothes coughing and contributes to 
the treatment of common cold symptoms. Vitamin C helps to strengthen the 
immune system, protects cells from oxidative stress, promotes the formation 
of collagen essential for the normal functioning of bones, and assists in the 
reduction of fatigue significantly.
Honey and vitamin C blend perfectly with fennel essential oil, which thanks to 
its decongesting properties, facilitates mucolysis and regulates secretions, as 
well as eucalyptus, thyme and anise essential oils, that sosten sore throat and 
release breathing.

150 ml | 5.07 fl oz

Καραµέλες µε πρόπολη & βιταµίνη C
Candies with propolis & vitamin C

∆ΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  
DIETARY ANALYSIS

ΕΝΕΡΓΕΙΑ | ENERGY

ΛΙΠΑΡΑ | FAT
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ
OF WHICH SATURATED

Υ∆ΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | CARBOHYDRATES
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ
OF WHICH SUGARS 

ΠΡΩΤΕΪΝΗ | PROTEIN 

ΑΛΑΤΙ | SALT

ΥΓΡΑΣΙΑ | MOISTURE

ΤΕΦΡΑ ΣΤΟΥΣ 550 ℃ | ASH IN 550 ℃

Ανά 100 g
Per 100 g

1020 Kj | 240 Kcal
<0.6 g

<0.1 g

58.7 g

57.8 g

0.2 g 

0.12 g

60.5 g

0.18 g

Γεύση λεµόνι
Συνδυάζουν την πρόπολη και τη βιταµίνη C µε µέλι και 
εκχυλίσµατα από χαµοµήλι, λεβάντα και ρίγανη για την 
ανακούφιση του ερεθισµένου λαιµού και την ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού συστήµατος.
ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ

Lemon flavor
Combine propolis and vitamin C with honey and extracts 
from camomile, lavender and oregano for sore throat relief 
and strengthening of the immune system.
WITH NATURAL SUGARS

PROPOLIS SPRAY

∆ΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  
DIETARY ANALYSIS

ΕΝΕΡΓΕΙΑ | ENERGY

ΛΙΠΑΡΑ | FAT
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ
OF WHICH SATURATED

Υ∆ΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | CARBOHYDRATES
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ
OF WHICH SUGARS 

ΠΡΩΤΕΪΝΗ | PROTEIN 

ΑΛΑΤΙ | SALT

ΥΓΡΑΣΙΑ | MOISTURE

ΤΕΦΡΑ ΣΤΟΥΣ 550 ℃ | ASH IN 550 ℃

Ανά 100 g
Per 100 g

607 Kj | 143 Kcal
<0.1 g

<0.1 g

35.5 g

7.3 g

0.2 g 

0.05 g

64.2 g

0.9 g

∆εν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, αλάτι, γλουτένη και λακτόζη | Συµβατά µε οποιοπαθητικές θεραπείες | Φυλάσσονται µακριά από τα µικρά παιδιά | ∆ιατηρούνται σε θερµοκρασία δωµατίου 
Do not contain added sugar, salt, gluten and lactose | Compatible with homeopathic treatments | Keep out of the reach of children | Stored at room temperature

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
NUTRITION FACTS

ΜΑΛΤΙΤΟΛΗ | MALTITOL

ΕΡΥΘΡΙΤΟΛΗ | ERYTHRITOL

ΒΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΛΗΣ  
PROPOLIS TINCTURE 
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΛΘΑΙΑΣ
MARSHMALLOW EXTRACT 

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΚΙΣΣΟΥ | IVY EXTRACT

ΜΕΛΙ | HONEY

ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥ
EUCALYPTUS ESSENTIAL OIL 

ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΘΥΜΑΡΙΟΥ
THYME ESSENTIAL OIL

Ανά 0.6 ml
Per 0.6 ml

9 mg

6 mg

12 mg

9 mg 

0.6 mg

30 mg

30 µg 

30 µg

Γεύση βατόµουρο
Συνδυάζουν την πρόπολη και τη βιταµίνη C µε εκχυλίσµατα από 
θυµάρι, σαµπούκο και γλυκύριζα για την ανακούφιση του 
ερεθισµένου λαιµού, την αντιµετώπιση των συµπτωµάτων του 
κοινού κρυολογήµατος και του βήχα, καθώς και την ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού συστήµατος. 
ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΤΟ STEVIA  
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ 

Blackberry flavor
Combine propolis and vitamin C with extracts from thyme, elder 
and licorice for sore throat and cough relief, treatment against 
common cold symptoms and strengthening of the immune 
system.
WITH NATURAL SWEETENER FROM STEVIA PLANT
SUITABLE FOR DIABETICS

KIDS

Γεύση πορτοκάλι
Συνδυάζουν την πρόπολη και τη βιταµίνη C µε εκχυλίσµατα από 
τσάι του βουνού, εχινάκεια και φασκόµηλο για τον ερεθισµένο 
λαιµό και την ανακούφιση των συµπτωµάτων του κοινού 
κρυολογήµατος. 
ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΤΟ STEVIA
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ 

Orange flavor
Combine propolis and vitamin C with extracts from mountain 
tea, echinacea and sage for sore throat and treatment of 
common cold symptoms. 
WITH NATURAL SWEETENER FROM STEVIA PLANT
SUITABLE FOR DIABETICS

Γεύση ευκάλυπτος
Συνδυάζουν την πρόπολη και τη βιταµίνη C µε µέλι και 
εκχυλίσµατα από µάραθο, ευκάλυπτο και γλυκάνισο για την 
ανακούφιση από τον βήχα, τη διευκόλυνση της αναπνοής και 
την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος.
ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ

Eucalyptus flavor
Combine propolis and vitamin C with honey and extracts 
from fennel, eucalyptus and anise to soothe coughing and 
release breathing, while strengthening the immune system.
WITH NATURAL SUGARS

20 τµχ. ≈ 47 g | 20 pcs ≈ 47 g

HONEY SYRUP

Αρ. Γνωστ/σης ΕΟΦ | Notification Number of NOM (National Organization for Medecines): 96103/21-09-2018*

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

Το ΣΠΡΕΪ ΠΡΟΠΟΛΗΣ MACROVITA συµβάλλει στην αντιµετώπιση των 
συµπτωµάτων του κοινού κρυολογήµατος ενώ, ταυτόχρονα, µαλακώνει τον ξηρό 
και ερεθισµένο λαιµό και καταπραΰνει τον βήχα.
Η πρόπολη, γνωστή για τις αντιµικροβιακές και αντιοξειδωτικές ιδιότητές της, 
συνδυάζεται άριστα µε µέλι, θυµάρι και γλυκάνισο που χρησιµοποιούνται 
παραδοσιακά σε περιπτώσεις κρυολογήµατος, µε αιθέρια έλαια ευκαλύπτου και 
κισσού, καθώς και µε εκχύλισµα αλθαίας, που απελευθερώνουν την αναπνοή, 
έχουν αντισηπτικές και βλεννολυτικές ιδιότητες και προστατεύουν τη 
στοµατοφαρυγγική κοιλότητα.

30 ml | 1.01 fl oz

Η υπερβολική κατανάλωση µπορεί να προκαλέσει υπακτική δράση. ∆εν συνιστώνται σε περίπτωση αλλεργίας σε προϊόντα της µέλισσας και σε παιδιά κάτω των 5 ετών. Ενδέχεται να περιέχουν ίχνη ξηρών καρπών, σόγιας, γάλακτος ή σπόρους σησαµιού. Φυλάσσονται σε ξηρό και δροσερό µέρος.  
Excessive consumption may produce laxative effects. Not recommended in case of allergy to bee products and for children under 5 years of age. The products may contain traces of nuts, soybeans, milk or sesame seeds. Store in a dry and cool place.


