PROPOLIS I JEGO CUDOWNE WŁAŚCIWOŚCI
Kit pszczeli lub propolis, bo obie nazwy są poprawne to żywiczna, balsamiczna
substancja, w skład której wchodzą: żywice, wosk roślinny i pszczeli, olejki eteryczne, białka i
mikroelementy.
Propolis to substancja stosowana przez pszczoły jako materiał uszczelniający, stąd
właśnie także druga jej nazwa – kit pszczeli. Pszczoły wytwarzają propolis z żywic drzew oraz
z substancji smolistych i balsamicznych pąków niektórych gatunków krzewów i drzew (np.
brzozy, olchy, topoli, świerku, itp.). Owady uszczelniają nim gniazda i pokrywają ściany ula,
ponieważ stanowi doskonałe zabezpieczenie przed bakteriami, wirusami i grzybami. W
zależności od surowca, skład propolisu może się trochę różnić, znajdują się w nim: żywice,
woski (roślinne i pszczele), olejki eteryczne, witaminy, mikroelementy i flawonoidy. Jego
lecznicze właściwości znane były już w starożytnej Grecji.
Propolis jest naturalnym antybiotykiem i wykazuje silne właściwości antyseptyczne,
antybakteryjne, antygrzybiczne i przeciwzapalne. Dlatego właśnie propolisu nie powinno
zabraknąć w domowej apteczce. Jest stosowany w leczeniu egzem, owrzodzeń, oparzeń,
paradontozy, stanów zapalnych, chorób ginekologicznych, chorób układu oddechowego,
grzybic, reumatyzmu, choroby wrzodowej, dolegliwości układu krążenia.

MAŚĆ PROPOLISOWA – JAK JĄ WYTWARZAMY
Maść propolisową wykonujemy, z wielką starannością z: kitu pszczelego, wosku oraz
wazeliny. Kit pszczeli został pozyskany w jednej z naszych pasiek za pomocą plastikowych
krat do zbierania propolisu – bezpośrednio od pszczół, zamrożony, a następnie oczyszczony z
resztek po pszczołach. Kolejnym krokiem było zrobienie nalewki propolisowej na bazie
spirytusu oraz propolisu, co trwało ponad 30 dni (pełny cykl księżyca), aby propolis dokładnie
rozpuścił się w alkoholu. Na koniec zawodowa Pszczelarka Agnieszka połączyła oczyszczony
pszczeli wosk z białą wazeliną apteczną i dodała nalewki propolisowej.

ZASTOSOWANIE MAŚCI
Propolisowa maść ma szerokie zastosowanie. Pomaga w:
 leczeniu oparzeń
 skaleczeniach, ranach
 odmrożeniach
 czyrakach, stanach zapalnych skóry
 odleżynach
 łuszczycy
 grzybicy skóry
 trądziku
 chorobie ust, dziąseł.

DAWKOWANIE MAŚCI Z PROPOLISU
Miejscowo, nakładać niewielką warstwę na chore miejsce, w zależności od potrzeb
od 2 do 3 razy dziennie. Uwaga! NIE przechowywać w lodówce.

