
APITERAPIJA

 Apiterapija znanost, ki za krepitev, varovanje in ohranjanje zdravja uporablja čebele in njihove pridelke
kot so med, cvetni prah, vosek, propolis, čebelji strup, aerosoli iz panja, energija čebel.
Je holistična medicina, kar pomeni celovito zdravljenje vse uporabiti, vse zdraviti. Na harmoničen način je
povezana z naravnimi procesi in uporablja druga holistična znanja kot so fitoterapija, akupunktura,
masaže, aromaterapija, feldenkraise, masaže …

V apiterapiji čebelje pridelke uporabljamo na več načinov kot je uživanje surovih, uporaba pripravkov.
Lahko jih uživamo oralno ali v obliki krem, mazil, oblog, inhalacije, kapljic, svečk, injekcij …

 
MED

Najbolj poznana in razširjena je uporaba medu. Poznamo več vrst medu in ga ločimo po izvoru nektarni
(cvetlični) ali manin (gozdni). Med je v glavnem sestavljen iz več vrst sladkorjev (fruktoza 40-42 %, glukoza
34%. Vsebuje pa tudi vitamine, minerale, kisline, aminokisline, hormone, aromatične snovi …
Med se uporablja na mnoge načine in se izkaže kot zdravo sladilo in učinkovito zdravilo.

 
PROPOLIS

Je smola, ki jo čebele nabirajo na brstih in skorjah dreves. Dodajo jim ovojnice cvetnega prahu in izločke
svojih žlez. Propolis ima antibakterijsko, antiglivično in antivirusno delovanje. Je nerezistenten. Lajša
bolečine in krepi imunski sistem. Ima zelo širok spekter delovanja in je učinkovit pri številnih okužbah.

ČEBELJI VOSEK
Vosek pridelujejo čebele same in sicer ga izločajo čebele delavke iz svojih voskovnih žlez.
Ima antiseptično delovanja. Odlično se obnese kot topla obloga pri ledvenih in bolečinah v križu. Iz njega
izdelujemo mazila, svečke, inhalacije …

 
CVETNI PRAH

Cvetni prah so moške spolne celice, ki jih čebele nabirajo na cvetovih rastlin in so koncentriran vir
mešane prehrane: ogljikovi hidrati (57- 81 %), beljakovine (10-40 %), maščobe, vitamini, minerali, encimi
in polifenoli, hormoni. Vsebuje idealno razmerje sestavin, ki jih človek potrebuje za ohranjanje in
izboljšanje zdravja. Učinkovit je pri nenormalno nizki teži, anoreksiji, diabetesu, znižani energetski
presnovi, distrofiji, zastrupitvah, debelosti, podhranjenosti.

 
MATIČNI MLEČEK

Matični mleček je izloček mladih čebel, ki je bogat z aminokislinami, ogljikovimi hidrati, vitamini, minerali…
Zaradi širokega spektra delovanja in njegovih številnih ugodnih vplivih na zdravje ljudi je v apiterapiji zelo
cenjen in uporaben.

 
ČEBELJI STRUP

Čebelji strup je izloček čebele, po svoji učinkovitosti pravi čudež narave. Uspešen je pri zdravljenju
različnih oblih revmatizma, artroze, artritisa in protina. Obnese se tudi pri zdravljenju nevroloških
obolenj.
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