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Tinctură de propolis
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Propolisul este compus din răşini vegetale, balsam de 
diferite compoziţii, ceară, uleiuri eterice, fier, microelemente - 
cupru, zinc, mangan, cobalt, la care se adaugă polen, 
flavonoide, secreţii ale glandelor salivare ale albinelor. 
Propolisul este folosit ca biostimulator, care măreşte 
rezistenţa fizică şi înlătură oboseala.

Datorită proprietăţilor sale antivirale, antitoxice şi 
antiinflamatorii, propolisul îşi găseşte tot mai multe utilizări.
Este un bun stimulator al refacerii ţesuturilor afectate de răni, 
tăieturi şi mai ales arsuri, degerături. Este foarte util în 
cicatrizarea operaţiilor. Propolisul vindecă mucoasa bucală şi 
este benefic în sângerările gingiilor. Balsamul de propolis 
protejează împotriva radiaţiilor Roentgen şi de altă natură. 

Studiile moderne privitoare la proprietăţile acestui preparat 
natural i-au uimit pe oamenii de ştiinţă: nu mai puţin de 21 de 
bacterii, 9 specii de ciuperci parazite, 30 de tipuri de virusuri 
(incluzând şi varietăţile lor) sunt distruse de către propolis, 
care este cel mai puternic medicament natural antiinfecţios 
cunoscut.

Proprietăţile sale terapeutice nu se opresc aici, eficienţa sa 
fiind fiind demonstrată în nu mai puţin de 200 de afecţiuni. Iată 
de ce ne-am hotărât să cunoaştem mai bine acest produs al 
stupului, una din cele mai puternice arme din arsenalul 
terapiei naturale.

Studiile moderne arată deasemenea acţiunea antitumorală a 
propolisului datorată prezenţei quercitinei, acidului capric şi 
clerodan-diterpenoidului, acesta din urmă dovedind a avea 
efect citostatic selectiv asupra celulor tumorale.

Propolisul poate fi folosit ca tare, ca gumă de mestecat    
(saliva umană fiind una din puţinele substanţele care îl 
solubilizează), sub forma extractului moale de propolis 
înglobat în miere, obţinându-se mierea propolizată şi folosit 
la prepararea diferitelor unguente.

Cea mai eficientă metodă de administrare a propolisului 
ramâne, totuşi, tinctura de propolis.

În urma experienţelor clinice şi de laborator s-a dovedit că

Recomandări ale producătorului



tinctura de propolis este folositoare în vindecarea tuturor 
bolilor interne infecţioase (30 picături/zi, într-un pahar cu apă 
călduţă), combaterea tulburărilor de menopauză (10 
picături/zi, timp de 1 an), vindecarea inflamărilor prostatei (30 
picături/zi), rinichilor şi ficatului (de doua ori pe zi, câte 40 de 
picături; se repetă până la vindecare), în tratarea TBC-ului 
pulmonar (de trei ori/zi câte 30 de picături, completate cu 
inhalaţii la 1/4 litru de apă fierbinte se adaugă 100 picături de 
tinctură de doua ori pe săptămână),
combaterea enteritelor, parazitozelor intestinale, durerilor de 
stomac şi tratarea ulcerului gastro-duodenal (40 picături puse 
în 100 ml lapte cald, remediu consumat zilnic, pe stomacul 
gol).

La toate afecţiunile pielii, în special la bătături şi cheratite, răni 
vechi, arsuri şi micoze, locurile bolnave se pot vindeca sută la 
sută prin tamponarea cu tinctură de propolis, aceasta având 
acţiune cicatrizantă, ajutând la formarea noilor ţesuturi.

Prezentare: Flacon -spray 10,20, 30, 50 ml.

Atenţionări: A nu se utiliza de persoanele care au alergie la 
unul din ingrediente. A nu se lăsa la îndemâna copiilor! Dacă 
apar fenomene neplăcute, consultaţi medicul sau farmacistul.

Termne de valabilitate: A se utiliza înainte de data de 
expirare înscrisă pe ambalaj.

Condiţii de păstrare: Nu necesită condiţii speciale de 
păstrare!

Consultant medical: Medic primar Dr. Dan Virgiliu Hudici - 
specialist în medicină alternativă şi acupunctură.

Centrul Medical Telemedica, tel: 021 327.52.59
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