
Forever Bee Propolis 
Posilňujte svoje telo ako včely posilňujúce úľ.

Forever Bee Propolis® je prírodný doplnok vyrobený z látky, ktorú 
včely používajú na posilnenie a ochranu svojho úľa. Včely medonosné 
zhromažďujú listy, púčiky a kôru stromov a vytvárajú propolis, ktorý chráni 
úľ pred vonkajšími hrozbami. Obsahuje tiež prírodné zložky výživy, ktoré 
pomáhajú posilňovať ľudské telo.

Naša receptúra   ukladá všetky výhody propolisu do žuvacej tablety, ktorá je 
ľahko stráviteľná a vstrebateľná.

Výskum ukázal, že látky, ktoré včely používajú na ochranu svojej kolónie, 
môžu tiež podporovať prirodzenú obranyschopnosť tela. Včelí propolis je 
tiež prírodným zdrojom flavonoidov, rovnakej výživy, ktorá sa nachádza  
v ovocí a zelenine.

Ľudia zhromažďujú propolis z úľa už tisíce rokov. Asýrčania a Gréci 
konzumovali propolis na podporu dobrého zdravia.

Forever Bee Propolis vám ponúka kľúčovú výživu priamo z úľa. Používame 
prírodné ingrediencie bez pridania umelých farbív alebo aróm. Keď sa 
užíva s Forever Bee Pollen, môže vám pomôcť nabrať prirodzenú energiu 
potrebnú na podporu zdravého a aktívneho životného štýlu. 

FAKTY
• podporuje obranyschopnosť organizmu 

• obsahuje prírodné zložky výživy 

• dá sa žuvať a je ľahko stráviteľný

OBSAH
60 žuvacích tabliet

DÁVKOVANIE
Žute jednu alebo dve tablety denne.

CERTIFKÁTY
kóšer, halal

INGREDIENTS 
prášok z včelieho propolisu, izolovaný sójový proteín 
[izolovaný sójový proteín, emulgátor (sójový lecitín)], 
prášok z rohovníka obyčajného, sušený medový 
prášok [suchý med, maltodextrín], protispiekavá látka 
(oxid kremičitý, kyselina stearová), aróma (mandľová) 
[stabilizátor (arabská guma), mandľová aróma], 
stabilizátor (sodná soľ kroskarmelózy), extrakt z 
materskej kašičky. 
Alergény sú vyznačené tučným písmom.

Forever Bee Propolis 

#027

bezlepkový         vhodný pre vegetariánov      

VČELIE PRODUKTY

Údaje o doplnku
Dávka: 2 žuvacie tablety

Včelí propolis, prášok 1000 mg*

* Denná dávka nebola stanovená.

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.


