DOMÁCE MEDY/PROPOLIS KH
Cenník balení

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE - DOMÁCI MED
Počet včelých rodín:
Počet včiel:
Náletová oblasť:
Odviečkovanie:
Stáčanie medu:
Objem medu ročne:

25
cca 1 000 000
farmárske polia medzi Wolfsthalom a Hainburgom and der Donau
ručné
ručné, mechanickým medometom
podľa sezóny od 500-750 kg

Med tepelne neupravujeme.

Veľkosti balenia a ceny
Agátovo-lipový med *

Slnečnicovo-pohánkový med **

200 g

5,50 EUR

5,50 EUR

280 g

6,50 EUR

6,50 EUR

500 g

9,90 EUR

9,90 EUR

1100 g

16,90 EUR

16,90 EUR

Pri objednávke nad 50 Eur, vám med v rámci Bratislavy doveziame, alebo pošleme poštou na
dobierku.

* Agátovo-lipový med / Agátový med je svetlo slamovej až zlatožltej farby. Má lahodnú a jemnú chuť. Pravý
med vždy trochu škriabe v krku, avšak agátový najmenej. Niekedy sa stretneme s výrazom "najsladší
med", a naozaj tak aj pôsobí, preto v porovnaní s inými medmi sa agátového dávkuje menej. Má dobré
dezinfekčné účinky. Pri pravidelnom užívaní znižuje krvný tlak. Jeho konzumácia sa odporúča pri kašli, ale
aj pri zažívacích ťažkostiach zapríčinených prekyslením žalúdka. Agátový med sa používa pri
gastrointestinálnych poruchách (problémy s trávením), chorobách obličiek a močových ciest. Vzhľadom k
neprevládajúcej príchuti je obľúbeným sladidlom do nápojov a zákuskov. Obľúbený je predovšetkým u
detí, čo je dôvod, prečo sa odporúča namiesto cukru a to nie iba pre staršie deti ale aj dojčatá.
** Slnečnicovo-pohánkový med / Slnečnicový med sa vyznačuje veľkým obsahom vitamínu A a látok,
ktoré majú baktericídne vlastnosti. Pohánkový med má typickú chuť a nezameniteľne silnú arómu.
Pohánkový med je považovaný za jeden z najzdravších medov, predovšetkým pre obsah dobre
vstrebateľného horčíka a rutínu. Rutín sa osvedčilpri liečbach kŕčových žíl, cievnych chorôb, ochorení
pečene a obličiek, pri anémii.

Karolinenhof Farm GmbH
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE - PROPOLISOVÁ TINKTÚRA
Rok zberu:
Doba lúhovania:
Použité rozpúšťadlo:
Riedenie:
Balenie:

2022
cca 60-80 dní
80%, extra jemný potravinársky lieh
70% alkohol / 30% propolis
tmavé sklené ašky s kvapkadlom (30, 50, 100 ml)

Veľkosti balenia a ceny/ propolisová tinktúra
Propolisová tinktúra*
30 ml

5,90 EUR

50 ml

7,90 EUR

100 ml

12,90 EUR

* Propolisová tinktúra/
Kvalita, chemický obsah, sfarbenie a pôsobenie propolisu na zdravie môžu byť odlišné vzhľadom na
zemepisnú lokalitu, ročné obdobie a konkrétny druh včiel a ich aktivitu. Z veľkej časti si zachováva vláčnu,
mierne lepkavú konzistenciu. Má tmavohnedú farbu. To platí pri bežnej izbovej teplote, no ak je v chlade,
mení sa na drobivú hmotu.
Skladá sa z voskov, balzamov, esenciálnych a éterických olejov, peľu, avonoidov a vitamínov skupiny B.
Z minerálov má dôležité zastúpenie vápnik, mangán, horčík a železo.
Propolis sa najčastejšie používa pre svoje silné antibakteriálne a lokálne anestetické účinky. Zároveň
pôsobí pozitívne pri rýchlejšom hojení rán. Je jedným z najvýznamnejších prírodných antibiotík. Používa sa
na úľavu pri trávení, pri zhoršení dýchania, pri problémoch s krvným tlakom, proti bolesti hlavy a pri
psychickom vypätí.
Propolis dobre účinkuje aj pri kožných problémoch, pri mykóze, zmierňuje popáleniny, prejavy akné, otlaky
a aj preležaniny. V prechodnom období oceníte inhalovať propolisovú tinktúru na zmiernenie kašľa, pri
bolesti hrdla a pri ochorení mandlí. Je skvelou prevenciou proti ústnym chorobám – zmierňuje bolesť zubov,
príznaky áft, paradentózy a herpesov. Má priaznivý vplyv na suchú a popraskanú pokožku.
Podľa konkrétneho problému prispôsobte dávkovanie – všeobecne by ste nemali prekročiť limit 10 – 40 kvapiek 3x
denne.

Objednávky/otázky prosím posielajte na mail: info@karolinenhof.farm
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