
Forever Bee Propolis® 
Θωρακίστε τον οργανισμό σας, όπως οι μέλισσες την 
κυψέλη τους.

Το Forever Bee Propolis® είναι ένα φυσικό συμπλήρωμα που 
παρασκευάζεται από την ουσία που χρησιμοποιούν οι μέλισσες για την 
ενίσχυση και την προστασία της κυψέλης τους. Οι μέλισσες συλλέγουν 
φύλλα, μπουμπούκια και το φλοιό δέντρων και δημιουργούν την 
πρόπολη για την προστασία της κυψέλης από εξωτερικές απειλές. 
Περιέχει επίσης φυσικές θρεπτικές ενώσεις που βοηθούν στην ενίσχυση 
του ανθρώπινου οργανισμού.

Η σύνθεση μας συνδυάζει όλα τα οφέλη της πρόπολης σε ένα μασώμενο 
δισκίο που είναι εύπεπτο και απορροφάται εύκολα.

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι ουσίες που χρησιμοποιούν οι μέλισσες 
για την προστασία της κυψέλης μπορούν επίσης να υποστηρίξουν τις 
φυσικές άμυνες του οργανισμού. Η πρόπολη μελισσών είναι επίσης μια 
φυσική πηγή φλαβονοειδών, η ίδια θρεπτική ουσία που βρίσκεται στα 
φρούτα και τα λαχανικά.

Οι άνθρωποι συλλέγουν πρόπολη από την κυψέλη εδώ και χιλιάδες 
χρόνια. Οι Ασσύριοι και οι Έλληνες κατανάλωναν πρόπολη για να 
ενισχύσουν την καλή υγεία.

Το Forever Bee Propolis® σας προσφέρει όλα τα οφέλη της διατροφής 
απευθείας από την κυψέλη. Χρησιμοποιούμε φυσικά συστατικά χωρίς 
προσθήκη τεχνητών χρωμάτων ή άλλων πρόσθετων. Όταν λαμβάνεται σε 
συνδυασμό με το Forever Bee Pollen®, μπορεί να σας βοηθήσει να σας 
γεμίσει ενέργεια για να υποστηρίξετε τον δραστηριο τρόπο ζωής σας. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Υποστηρίζει τις άμυνες του οργανισμού 

• Περιέχει φυσικές ενώσεις 

• Μασωμενο δισκίο, εύπεπτο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
60 δισκία

ΟΔΗΓΙΕΣ
Μασήστε 1 δισκίο, 2 φορές ημερησίως.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Kosher, Halal

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Σκόνη πρόπολης μελισσών, απομονωμένη 
πρωτεΐνη σόγιας [απομονωμένη πρωτεΐνη 
σόγιας, λεκιθίνη σόγιας], χαρουπάλευρο, σκόνη 
αφυδατωμένου μελιού [αφυδατωμένο μέλι, 
μαλτοδεξτρίνη], αντισυσσωματωτικό (διοξείδιο 
του πυριτίου, στεατικό οξύ), βελτιωτικό γεύσης 
(αμύγδαλο) [σταθεροποιητής (κόμμι ακακίας), 
βελτιωτικό γεύσης αμύγδαλο], σταθεροποιητής 
(νατριούχος διασταυρούμενη καρμελλόζη), 
εκχύλισμα βασιλικού πολτού. Για αλλεργιογόνα, 
βλέπε συστατικά με έντονους χαρακτήρες.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Χωρίς γλουτένη  Κατάλληλο για χορτοφάγους

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν
ή αναστείλουν μια συγκεκριμένη ασθένεια ή μια κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να

συμβουλεύεστε τον γιατρό σας, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας.


