
PRODUKTY PSZCZELE 
Porady Mai Popielarskiej w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”  

www.pomagamypszczolom.pl 
 

user
Pencil

user
Pencil

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKuMtb_slscCFcYW2wodxO0AuA&url=http%3A%2F%2Fwww.portalpszczelarski.pl%2Fartykul%2F80%2Fmarketing_pszczelarski_w_praktyce_-_produkt.html&ei=x5PEVeuMGMat7AbE24PACw&bvm=bv.99804247,d.ZGU&psig=AFQjCNFtwQOt9JmtT3Emj7RplbpxhiBT3Q&ust=1439032514210296


2 

„PSZCZELA APTEKA” 
PRODUKTY PSZCZELE 

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele zawdzięczamy pszczołom. 

Tymczasem warzywa, owoce, bawełna, migdały czy kawa to produkty, które powstają 

dzięki zapylaniu przez pszczołowate - pszczoły miodne oraz licznie występujące w 

Polsce owady dziko żyjące. 

Od wieków wytwory pochodzenia pszczelego, takie jak miód czy propolis, 

wykorzystywane są m.in. w medycynie – w postaci kosmetyków i leków stosowanych 

w różnych dolegliwościach.  
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Miód, dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym i 

przeciwwirusowym, z powodzeniem używany jest w 

leczeniu przeziębienia, grypy, stanów zapalnych, 

uporczywego kaszlu, pozytywnie działa na układ 

krążenia, pokarmowy i moczowy.   

1.764.706 – tyle kwiatów średnio muszą odwiedzić 

pszczoły, żeby wyprodukować zaledwie 0,3 kg miodu. 

Miód jest wolny od skażeń chemicznych. Wrażliwe na 

toksyny pszczoły zginęłyby zbierając zanieczyszczony nektar 

lub spadź. Można więc uznać je za filtratory szkodliwych dla 

człowieka związków. 

Miód jest jedynym produktem, który się nie psuje. 

Najstarszy jaki znaleziono w Gruzji, miał 5500 lat i wciąż 

nadawał się do spożycia. 

PRODUKTY PSZCZELE: 
MIÓD 
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Propolis pszczeli to lepka substancja żywiczna zbierana 

przez pszczoły z pączków, drzew i krzewów. 

Zawiera kilkaset różnorodnych związków chemicznych. 

Pszczoły używają go do uszczelniania ula. Reguluje 

ciśnienie, używany jest też w leczeniu wrzodów.  

 
 

 
 

PRODUKTY PSZCZELE: 
PROPOLIS 
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Mleczko pszczele to kremowa wydzielina z gruczołów 

młodych pszczół robotnic. Zawiera minerały takie jak wapń, 

miedź, żelazo, fosfor, potas, krzem i siarka.  

Mleczko pszczele zawiera witaminy z kompleksu B.  

Ponadto w jego skład wchodzą również liczne minerały oraz 

witamina C . Witaminy te mają pozytywny wpływ m.in. na 

układ nerwowy czy gojenie się ran.  

 
 

 
 

PRODUKTY PSZCZELE: 
MLECZKO 
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Wosk pszczeli to nie tylko budulec plastrów potrzebnych do 

wychowu młodych pszczół czy magazynowania miodu.  

Jest także naturalnym składnikiem świec, past do butów oraz 

wielu kosmetyków, takich jak pomadki czy maści.  

Pszczołom zawdzięczamy również pyłek kwiatowy. Ten mało 

znany produkt jest cennym źródłem składników odżywczych. 

Zawiera więcej witaminy C niż np. jabłka. Pyłek kwiatowy 

bogaty jest również w witaminy B1, B2 oraz PP. 

 

 
 

 
 

PRODUKTY PSZCZELE: 
WOSK i PYŁEK 
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„PSZCZELA APTEKA” 
DLA ZDROWIA I URODY 

DOMOWA NALEWKA Z PROPOLISU 
 

•  10 g propolisu zalewamy 100 ml 
90% spirytusu.  

• Miksturę odstawiamy w ciemne 
miejsce na 7 dni.  

• Po tym czasie przefiltrowujemy ją 
przez gęste sitko.  

• Propolis jeszcze raz płuczemy 
niewielką ilością spirytusu i zlewamy 

wszystko do jednego naczynia. 

PEELING Z MIODEM  
 

Składniki: 
• 4 łyżki oleju rzepakowego 

• 2 łyżki miodu 
• 10 kropli migdałowego olejku eterycznego 

• garść pokruszonych migdałów 
• Pół szklanki cukru 

Przygotowanie: 
W szklanym pojemniku z przykrywką (np. 

słoiku) wymieszaj wszystkie składniki. Potrząsaj 
pojemnikiem, dopóki cała zawartość dokładnie 
się nie wymiesza. Na koniec dodaj pół szklanki 

cukru i jeszcze raz energicznie wstrząśnij. 
Peeling stosuj na oczyszczoną, wilgotną skórę.  
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DZIĘKUJEMY 
www.pomagamypszczolom.pl 
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