Propolis producten : Propolis is van het Grieks afgeleid en verwijst naar ‘het
verdedigen van de korf’. Propolis is een harsachtige stof die de bijen verzamelen van
knoppen en schorsen van verschillende planten en bomen. Het bestaat uit een mengsel van
aromatische harsen, was en plantaardige vetten. De bijen gebruiken die hars voor het
dichtmetselen van openingen en kieren en het inkapselen van schadelijke elementen. Imkers
schrapen de propolis van de kast of gebruiken speciale roosters hiervoor en verwerken hem
dan verder.

Referentie

Afbeelding

202021

Product
Propolis tinctuur 20ml

€ 6,00

stuk

Antibioticum van de bijenkast
Goed voor allerlei infecties,
ontstekingen en schimmels.

202022

Propolis keelspray 20 ml

€ 8,00

stuk

Goed bij de eerste tekenen van
keelpijn. 3 maal daags achter in de
keel spuiten.

202023
Propolis neusspray 20 ml

€ 8,00 stuk

Tegen verstopte neus.
3 maal daags in beide neusgaten
spuiten.
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202024

Propolis oordruppels 20ml

€ 8,00 stuk

Verzacht de pijn bij oorontsteking
en tegen eczeem in de oren.

€ 9,00 stuk
202025

Propoliszalf 75 ml
Geschikt voor alle
huidaandoeningen zoals exceem,
schaaf- en brandwonden, kloven in
handen en voeten, schimmels, jeuk
en spierpijn.

€ 10,00 stuk
Propolis poeder
202026

202027

Justbee > Producten > Propolis

Propolis capsulles 60st 340gr

€ 11,50

justbee.be

stuk

202028

Propolis siroop 200ml 20%

€ 7,00 stuk

extractoplossing van propolis met
tijm en eucalyptushoning, te
gebruiken

202029

Bio Bee Propolis junior 30 ml

€ 14,60 stuk

BioBee Propolis Junior geschikt
voor baby's en peuters, want zonder
alcohol.
Voor ondersteunende hydratatie en
verzorging van het mond- en keel
slijmvlies.

202030

Bio Propolis groen 50 capsulles
van 350mg

€ 24,00 stuk

Onze groene propolis komt uit de
Braziliaanse deelstaat Minas Gerais.
Van de boom Baccharis
dracunculifolia krijgen de bijen deze
propolis. Door de enzymen van de
bij wordt het complexe mengsel van
natuurlijke stoffen verder verwerkt
en wordt het effect ervan
verkregen..
€ 14,00 stuk
202031

Justbee > Producten > Propolis

Propolis spray met honing 35ml
Met groene propolis
Het is een milde keelspray. Door de
toevoeging van honing blijft de
propolis langer in de mond en in de
keel. Zo duurt het effect langer.
Voor mond- en keelverzorging:
Spuit meerdere sprays in de keel.

justbee.be

202032

Propolis forte 60 capsulles

Forte

1625 mg

puur

€ 24,00 stuk

Propoliscapsules innemen is de
beste manier om
deze immuunversterkende stof in
uw systeem te brengen. Uw eigen
stofwisseling zorgt voor verspreiding
van de bioflavonoïden (zoals deze in
propolis voorkomen) tot in de fijnste
haarvaten en weefsels.
Dagelijks aanbevolen hoeveelheid:
1-6 capsules verdeeld over de dag
innemen.
202033

Propolis/Cats
Clawtabletten
1875/100 mg Versterkt met 100
mg Cats Claw, in één tablet
Zorgt voor een extra sterk en snel
effect. Het is een natuurlijke
pijnstiller.

€ 30,00 stuk

Cats Claw (Uncaria Tomentosa) is
een klimplant uit het Amazonegebied
die eveneens een versterkend effect
op een deel van het immuunsysteem
heeft. In samenwerking met propolis
bestrijkt
deze
plant
het
hele spectrum en samen zijn ze dus
extra krachtig.
Deze
combinatie
heeft werkelijk een boostereffect op
uw
immuunsysteem.
Dagelijks aanbevolen hoeveelheid:
1-3 tabletten verdeeld over de dag
innemen.

202043

Justbee > Producten > Propolis

Propolis gommetjes honing met
sinaasappel
Keelpastilles bij keelpijn.
Max. 5 per dag op zuigen.
Niet langer dan 1 maand gebruiken.

€ 5,50 stuk

justbee.be

202044

Propolis gommetjes honing met
eucalyptus
Keelpastilles bij keelpijn.
Max. 5 per dag op zuigen.
Niet langer dan 1 maand gebruiken.

€ 5,50 stuk

202083

Propolis gommetjes honing met
eucalyptus
Keelpastilles bij keelpijn.
Max. 5 per dag op zuigen.
Niet langer dan 1 maand gebruiken.

€ 6,00 stuk
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