Koninginnebrij of royal jelly: Koninginnengelei is het afscheidingsproduct
van de speekselklieren van jonge bijen. Het dient tot voedsel van de koninginnenlarven en
van andere larven gedurende de eerste drie dagen. Het is het voedsel van de bijenkoningin
gedurende haar heel leven. Het is een geelachtige groene, troebele substantie met een
scherpe smaak. Dat koninginnengelei zeer krachtig is blijkt uit het feit dat de koningin 5
dagen eerder geboren wordt en tweemaal zo groot is als een werkbij. Doordat de koningin
constant gevoed wordt hiermee krijgt ze een enorme weerstand tegen ziektes en wordt zij
vele jaren ouder dan een werkbij. Koninginnengelei bevat voor de mens hoogwaardige
bouwstoffen. Vanwege de stimulerende, vitaliseren en opbouwende eigenschappen is pure
royal jelly een waardevol natuurproduct voor het opbouwen en handhaven van de algemene
conditie, vitaliteit en gezondheid. Het winnen van koninginnengelei is zeer arbeidsintensief
waardoor het een duur product is. Het product wordt bewaard in gekleurde glazen potjes in
de diepvries, daar het zeer gevoelig is. Het kan ook verwerkt worden in honing of andere
verzorgingsproducten.
Referentie

Afbeelding

202061

Product
koninginnebrij 10 gr

€ 8,00

stuk

€ 25,00

stuk

Bevat een grote dosis eiwitstoffen,
gluciden, mineralen en vitamines.
Wordt gebruikt als versterkend en
opwekkend middel.

202062

koninginnebrij 50 gr
Bevat een grote dosis eiwitstoffen,
gluciden, mineralen en vitamines.
Wordt gebruikt als versterkend en
opwekkend middel.

Justbee > Producten > Koninginnenbrij

justbee.be

202063

Koninginnebrij capsules 283 mg
80 stuks

202064

Ampulen ginseng + jelly royale
20x10 ml

€ 15,00

€ 17,00

stuk

stuk

1 ampul per dag oplossen in 1l
water, hier gedurende de hele dag
van drinken.
Ginseng beïnvloedt de bloeddruk,
de stofwisseling en het
immuunsysteem.
Goed voor een betere stemming,
mentale vermoeidheid, antioxidant,
stabielere bloedsuikerspiegel,
betere hersenfunctie.
Neem dit niet indien u al hormoon
gerelateerde producten gebruikt.
202065

Koninginnebrij versterkt met
ginseng 37,5 cl

€ 18,00

stuk

€ 22,50

stuk

Ginseng beïnvloedt de bloeddruk,
de stofwisseling en het
immuunsysteem.
Goed voor een betere stemming,
mentale vermoeidheid, antioxidant,
stabielere bloedsuikerspiegel,
betere hersenfunctie.
Neem dit niet indien u al hormoon
gerelateerde producten gebruikt.

202066

Wonder bijentonic 500ml
Ingrediënten : Mede, honing,
stuifmeel, koninginnebrij, extract
van meidoorn en ginseng.
Voedingssupplement voor het hart,
immuniteit, versterking bij ziekte.
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202067

Protect junior
20 ampullen van 10ml

€ 19,00

stuk

€ 23,00

stuk

€ 25,00

stuk

Een koninginnebrij product voor
kinderen en adolescenten, ideaal
om de dagelijkse energie op te
heffen.
Voor vitaliteit, energie en
natuurlijke afweer.
Het ondersteunt de normale functie
van het immuunsysteem.

202068

Mega 2000
Een hoog gedoseerd koninginnebrij
product 2gr. Geeft u energie voor
een ganse dag.
1 ampul s ’morgens voor het
ontbijt.

202069

Nobiletil Marnys 20 x 11ml
zou u de hele dag door volledige
prestaties leveren.
Drink 1 x per dag voor het ontbijt
MARNYS® NOBILETIL is een
voedingssupplement dat royaljelly,
nobiletin, pantotheenzuur en
foliumzuur combineert.
Nobiletin is een natuurlijke
citrusstof die, in combinatie met
koninklijke gelei, een hoge
synergetische kracht heeft getoond.
Pantotheenzuur en foliumzuur
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dragen bij aan normale mentale
prestaties en mentale functie als
onderdeel van een gevarieerde en
evenwichtige voeding en een
gezonde levensstijl.*
202070

Propolvit defens 20 x 10ml

€ 26,70

stuk

€ 31,00

stuk

Dit geeft je een beschermend
gevoel. De drinkflesjes bevatten
biest, koninginnebrij, propolis met
reishi, shiitake en vitamine B6.
De paddestoelen reishi en shiitake
worden gebruikt in de traditionele
Chinese geneeskunde en bevatten
verschillende biologisch actieve
polysachariden en binnen dit
product ten minste 20% betaglucan.
Biest, ook wel eerste melk
genoemd, dekt de vereiste
voedingsinname voor pasgeborenen
en verhoogt de overlevingskansen.
202071

Royal provite 5000 20 x 11ml
Een hoge dosis koninginnebrij
(3.850 mg) voor mensen die naar
een volledige prestatie gaan. Zoals
atleten, studenten, enz.
Dit product is speciaal voor
competitieve atleten, mensen die
veel moeten doen en voor mensen
die sneller willen herstellen na en
tijdens een ziekte.
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202072

Senior complex 20 x 11ml

€ 29,00

stuk

€ 16,00

stuk

Dit product met Royal jelly is
speciaal ontworpen voor het welzijn
van ouderen. Naast de Royal jelly,
biedt het de nodige vitaminen en
mineralen.
Marny's Senior Complex zijn flesjes
met co-enzym Q10, koninginnebrij,
vitaminen en mineralen.
Lichaamscellen hebben Q10 nodig
om energie op te wekken. Maar het
co-enzym wordt meer en meer
afgebroken met de leeftijd.

202073

Apibrain forte 50 x 250mg
Op oudere leeftijd nemen de
prestaties niet alleen in de geest af,
maar ook in het algemeen.
Koninginnebrij, het voedsel van de
koningin activeert de stofwisseling
en verhoogt de prestaties. De
lecithine-geactiveerde kurkuma
wordt beter geabsorbeerd. Er zijn
positieve interacties tussen de drie
componenten, koninginnebrij en
kurkuma. Je voelt je fit, actief en
krachtig.
Inname 1 tot 3 per dag
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202074

Apimen 50 x 340mg

€ 33,00

stuk

€ 27,00

stuk

Het lichaam van de actieve man, zij
het bodybuilder of lange afstand
loper, moet speciale zorg en
activering. Onze ApiMen is
vergelijkbaar met onze ApiClimax
gemengd uit ApiDrohn® (Apilarnil),
Jelly royal en Pollen. Dit product
versterkt met name het mannelijke
werkingsprincipe en zorgt voor
balans en duurzaamheid.
Inname 1 tot 3 per dag

202075

Apilmmun 50 x 330mg
In het donkere seizoen, ons
organisme is niet zo goed
overspoeld met licht en ook niet zo
goed voorzien van vitaminen en
verdediging. We hebben
alternatieve energiebronnen nodig.
Propolis in combinatie met Royal
jelly geeft ons lichaam een
ankerpunt, zodat we niet zo snel
kwetsbaar worden, bijvoorbeeld
tijdens het koude seizoen. Onze
energievoorziening en vitale stoffen,
zoals de flavonoïden uit het
stuifmeel, is duurzaam verbeterd.
Inname 1 tot 3 per dag
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202076

Apiclimax 50 x 350mg

€ 28,00

De combinatie van de vrouwelijke
jelly Royal en de mannelijke
ApiDrohn® samen met de
ingrediënten van het stuifmeel, met
name de flavonoïden, ondersteunt
de vrouw die actief wil blijven in het
midden van haar leven en genieten
van het leven.
Inname 1 tot 3 per dag
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stuk

