A tiszta méhpempő egy különleges anyag
A méhpempőnek az összetétele körülbelül a következő: 66%-ban víz,
15%-ban szénhidrátok, 13-18% között fehérjék, 3-6% között zsírsavak, 1,5% körül ásványok. Ezen túlmenően vitaminokat, acetilkollint
és 10 HDA savat tartalmaz. Ez utóbbi két anyag, szinte csak a méhpempőben fordul elő természetes formában.

Összes tápanyag, amit a méhpempő tartalmaz még:
szénhidrátok, proteinek, peptidek, növesztő tényezők, DNS, aminosavak,
izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilananin, treonin, triptofán, valin, zsírsavak, kalcium, réz, vas, magnézium, foszfor, kálium, szilícium, nátrium,
kén, A-vitamin, C-vitmain, D-vitamin, E-vitamin, az összes B-vitamin,
acetilkolin és 10-HDA sav.

Acetilkolin: a középső és perifériás idegrendszer neurotranszmittere.
Ennek az anyagnak köszönheti a méhpempő az idegrendszerrel kapcsolatos összes betegségre való jótékony hatását.

A tiszta méhpempő itt vásárolható meg:

10-HDA Sav: egy vírusölő és antibakteriális anyag. A 10-HDA sav a
méhpempő biológiai markere, mivel csak benne fordul elő ez az anyag.
A 10-HDA sav egy nagyon sokoldalú immunrendszer szabályozó, a méhpempő főként neki köszönheti minden immungyengeséggel kapcsolatos
pozitív hatását.

Rendelés e-mail: info@mannavita.hu
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B-vitaminok: a méhpempő minden B-vitamint tartalmaz. Legjelentősebb mértékben a B5 vitamint, a pantoténsavat, amelyet
antistressz vitaminnak is neveznek. Főként a magas B5 vitamin
tartalmának köszönheti a méhpempő minden stresszel kapcsolatos
betegséggel szembeni pozitív hatását.

TÁJÉKOZTATÓ

A termék megvásárlásával
magyar munkahelyeket támogat!

www.mehpempo.com

A tiszta méhpempő fogyasztása
Számos tanulmány bizonyítja, hogy a tiszta méhpempő immunstimulátor
és immunomoduláris hatású. Ezeket a hatásokat a méhpempő összetétele miatt tulajdonították a terméknek, mivel adaptogén anyagokat
tartalmaz. Évente 2-3 alkalommal érdemes méhpempő kúrákat tartani
megelőzés céljából, mely időszak alatt az 1-3 gramm/nap fogyasztása
ajánlott, testsúlytól függően.
Az eddigi orvosi kutatások illetve apiterapeuták javaslatai alapján, a következő adagolási javaslatot tesszük, egyes egészségügyi problémákra.
Általános immunerősítés: 1-2 hónapos kúrák ajánlottak napi 1-2 g
méhpempővel immunerősítés céljából, évente 2 alkalommal ősszel és
tavasszal. Erőteljesebb immungyengeség esetén, évi 3-4 kúra is tartható.
Alzheimer: 2 hetes kezelések ajánlottak, amely időtartam alatt az
ajánlott adagolás 4-6 gramm/nap. Évente 6 kezelést ajánlott végrehajtani,
3 hetes szünetekkel a kezelések között.
Antibakteriális hatás: a méhpemő beigazolódótt, hogy elpusztít számos
baktérium törzset. Napi 1-2 gramm ajánlott 4-5 hetes időszakon keresztül.
Csontritkulás: a tiszta méhpempő fogyasztása növeli
az ösztrogén kiválasztást, amely anyag hozzájárul a kalcium feldolgozásához a csontokban. Napi 1-2 gramm
fogyasztása ajánlott, 6-8 hetes időtartam alatt,
megelőzés céljából évente 1-2 alkalommal.
Cukorbetegség: 8 hetes kezelések ajánlottak,
amely időtartam alatt az adagolás 2 gramm/nap.
Hatékonyan csökkenti a glikémia szintet.
Daganatos megbetegedések: a természetben
csak a tiszta méhpempőben fordul elő a 10-HDA sav,
amely vegyület gátolhatja a rákos sejtek kifejlődését.
A méhpempő daganatellenes hatását több kutató is igazolta. Ajánlott napi adagolása 5 gramm 60 napon keresztül,
majd 1 hónapos szünet után a kúrát meg lehet ismételni. Javasolt
a kúra alatt a vegetáriánus étrend betartása.
Depresszió: a tiszta méhpempő fogyasztása javítja a fizikai és mentális tónust. 4 hetes kezelések ajánlottak, az adagolás 2-3 gramm/nap.

Ekcéma: allergikus tünetű akut gyulladások esetén már az első napokban
megmutatkozott a hatása. A méhpempőt külsőleg napi 2-3 alkalommal
alkalmazhatjuk, például krémekben elkeverve.

Parkinson-kór: a tiszta méhpempő késlelteti az öregedést és
az elbutulást. Ajánlott évi 3 darab 60 napos kúra tartása, napi 1-2
gramm fogyasztásával.

Érelmeszesedés, Ateroszklerózis: a tiszta méhpempő fogyasztása a koleszterinszint és a trigliceridek csökkenéséhez vezethet, megakadályozva ezeknek lerakódását a véredényekben. 6-8 hetes kezelések
ajánlottak, amely időtartam alatt az ajánlott adag 1-2 gramm/nap. A kezelést
3 alkalommal ismételjük meg évente, minimum 1 hetes szünetekkel a
kezelések között.

Potencianövelő: a méhpempő impotencia ellenes hatású. Ajánlott napi adag 2-3 gramm, maximum 2-3 hónapig.

Erőnlét növelő, erősítő: a méhpempőből ajánlott napi 1-3
gramm elfogyasztása 1-2 hónapon keresztül, évente 3 alkalommal.
Hajhullás: több kutató is sikeresen alkalmazta a
méhpempőt hajhullás kezeléséhez. Alkalmazhatjuk
a bőrfelületre való felvitellel, bele maszírozással, illetve
párhuzamosan a méhpempő fogyasztásával.
Hepatitisz, májbetegségek: a legjobb eredményeket a méhpempővel a virális hepatitisz során érték
el. Ajánlott napi adagolás 3 gramm 90 napon keresztül.
A kúra után 30-45 napos szüneteket tartsunk, amely
után a tünetek függvényében a kúra újrakezdhető.
A méhpempő mellé hepatitisz esetén, ajánlott a méhkenyér
fogyasztása is, amelyet tőlünk ugyancsak megrendelhet.
Izületi gyulladások, porcbetegségek: a kutatók jó eredményeket értek el reumatikus arthiritisnél és köszvénynél. A méhpempő csökkenti a fájdalmat és felgyorsítja a gyógyulást. Serkenti a gyulladásgátló
kortizol hormon termelődését a mellékvesékben. A méhpemőben található kollagén is. Ajánlott adagolása 1-3 gramm 30-60 napig.

Reuma: 4-6 hetes kezelések ajánlottak. Az adagolás 1-3 gramm/nap.
Rövidlátás: kutatók igazolták a méhpempő rövidlátásra gyakorolt
pozitív hatásait. 60-90 napos kúrát tartsunk, napi 1-2 gramm méhpempővel.
Szklerózis Multiplex: napi 8-10 gramm bevitele
ajánlott 7 napon keresztül, majd 4 hetes szünet tartása után a kúra újbóli megismétlése javasolt. Egyes
kutatók 83%-os eredményességet értek el a betegség méhpempős kezelése során.
Szülés után: a szülés utáni méhpempő adagolással fokozza a tejképződést. Tejképzéshez napi
1-2 gramm fogyasztása ajánlott.
Terhesség, áldott állapot: a méhpempő a magzat
fejlődéséhez a legfontosabb elemeket tartalmazza.
A terhesség első 60-80 napjában ajánlott a méhpempő fogyasztása, reggelente 1 gramm. A vörösvérsejtek és a
hemoglobin állapotán javít. A koraszülés megelőzésében is fontos
szerepet játszik. Hatásos lehet a terhesség második felében a toxikózisok
eseteiben is.
Termékenységi zavarok férfiaknál: a tiszta méhpempő fogyasztása megnöveli a tesztoszteronszintet. 10-12 hetes kezelések
ajánlottak, amely időtartam alatt az ajánlott adagolás 2 gramm/nap.

Krónikus fáradtság, álmatlanság: a tiszta méhpempő vitalizáló
hatása miatt ajánlott ezekben az esetekben. Évente 2 kezelés ajánlott,
3 hónapos időtartammal. Az ajánlott adagolás 1-3 gramm/nap.

Termékenységi zavarok nőknél: a tiszta méhpempő fogyasztása 4 hetes kezelési idő alatt ajánlott, 4-6 alkalommal évente. Adagolás
2 gramm/nap. 4 hetes szünet után a kezelés megismételhető.

L égutak kezelése: idült asztma vagy hörghurut
esetén is eredményesnek bizonyult a méhpempő hatása. Napi javasolt adagolása 2x1 gramm 60 napon keresztül, majd 30 nap szünet és a kúrat meg lehet ismételni amennyiben a tünetek továbbra is jelentkeznek.

Vérszegénység: a tiszta méhpempő egyik hatását az anémia esetén
mutatta. 4 hetes kúrák tartása javasolt, napi 2-4 gramm fogyasztásával,
mely adagot napi 1-2 alkalommal vigyünk be a szervezetbe.

Menopauza: a végrehajtott tanulmányok alapján
megállapították, hogy a tiszta méhpempő ösztrogén
aktivitású vegyületeket tartalmaz, amely azt bizonyítja,
hogy pozitív hatása lehet a menstruációs zavarokra, így
biztosítva a hormonális egyensúlyt a menopauza periódusában lévő nőknek. 6-9 hetes kezelések ajánlottak, napi
1 gramm adaggal.

A tiszta méhpempő étrend kiegészítő és nem helyettesíti a vegyes
változatos étrendet vagy az egészséges életmódot, illetve a szakorvos
által felírt gyógyszeres kezelést. Azoknál a személyeknél, akik allergiások a méhészeti termékekre, allergiás tünetek jelentkezhetnek a
tiszta méhpempő fogyasztásakor, így szükséges az előzetes szakorvosi tanácsadás.

Méregtelenítés: a méhpempő méregteleníti és regenerálja a sejteket.
Az ajánlott napi adagja 2 gramm, 1 hónapon keresztül. Évente 2-3 alkalommal megismételhető a kúra.

A méhpempő tárolása 0-5 °C fok között javasolt hűtőben. A tiszta méhpempőt gyermekektől elzárva távol tartsa. A szavatossági idő lejárta
után ne fogyassza.

Kérem vegyék figyelembe:

Ez a tájékoztató nem minősül szaktanácsadásnak.

