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Stuifmeel en Bijenbrood : Stuifmeelkorrels zijn de mannelijke zaadcellen die 

voorkomen op de helmknoppen van de meeldraden in de bloemen. De bijen verzamelen het 
stuifmeel in de stuifmeelkorfjes aan de buitenzijde van hun achterste poten. Ze brengen het 
in de vorm van bolletjes in hun nest in een lege cel in de buurt van het broednest. De 
huisbijen nemen het verdere werk over. Zij mengen het stuifmeel met klierafscheidingen en 
honing, kneden alles goed en stampen deze mix in de raatcellen vast. Ter conservering 
worden de cellen vaak met een laagje honing afgesloten. In de raatcellen ondergaat het 
stuifmeel een melkzuurfermentatie en wordt nu “bijenbrood” genoemd. Door dit proces 
wordt de houdbaarheid van de bijenpollen verhoogd, de vertering verbetert en de 
voedingswaarde voor de bijen verhoogd. De op deze wijze opgeslagen stuifmeelkorrels zijn 
ook voor mensen bijzonder waardevol en licht verteerbaar. 

  
 

Referentie  Afbeelding Product Prijs  

202057  
 
 
 
 
 
 
 

           Stuifmeel korrels 200 gr 

           rijk aan minerale stoffen       

           uniek vitaminepreparaat      

           ideaal voor topsporters,     

           studenten, aanstaande   

           moeders, herstellend na 

           ziekte. 

                      € 6,00    stuk 

                    

  

   

 

 

 

 

 

202058  
 
 
 
 
 

 
 

           Stuifmeel korrels 100 gr 

           rijk aan minerale stoffen     

           uniek vitaminepreparaat   

           ideaal voor topsporters,  

           studenten, aanstaande   

           moeders, herstellend na    

           ziekte. 

 

 

 
 

 

                      € 4,00    stuk 
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202059  
 
 
 
 
 
 
 

      Bijenbrood (perga) 100 gr 

 

      Aan het einde van het seizoen     

      wordt Perga uit de bijenkasten   

      gehaald wanneer de stokken  

      voor de winterstop worden  

      ingeperkt en de overbodige   

      honingraten worden  

      omgesmolten. 

      Onze perga is bevrijd van    

      wasresten en voorzichtig  

      gedroogd en verpakt onder  

      beschermend gas met behulp  

      van vriesdrogen. 

                      € 14,00    stuk 

                    

  

202060  
 
 
 
 
 
 
 

      Capsulles voor de vrouw  

      60 capsulles 

 

      Aangewezen 2 per dag 

 

      Een natuurlijke hulp bij de     

      overgang. 

      Deze specifieke    

      samenstelling bestaat nu  

      zo’n 60 jaar en is   

      inmiddels bewezen effectief  

      en zonder bijwerkingen  

      In een empirisch onderzoek     

      gedaan door de Zweedse  

      gynaecologe Dr. Livia Alm  

      bleek dat  

      overgangsverschijnselen  

      duidelijk verminderden na  

      gebruik van deze combinatie   

      van bijenproducten.Zo  

      verminderden de   

      symptomen van opvliegers 

      met 79%, slapeloosheid met   

      74%, 's nachts transpireren  

      met 81%, irritatie met   

      73% en depressiviteit met 

      63%. En allemaal zonder      

      bijwerkingen! 

                      € 33,00    stuk 

                    

  

 


