
Propolis,bitkisel kaynağa bağlı olarak 150 ila 180 
ayrı bileşiği olan bir arı ürünüdür. Propolisi, doğal 
faydalı bir ürün olmasını sağlayan sinerjik etki 
gösteren içerisinde doğal olarak bulunan 
flavon'lar, flavonoid ler, Terpenler ve terpenoidler 
Aromatik asit ve esterleri, steroidler, aminoasitler 
ve inorganik bileşikler gibi çok çeşitli biyoaktif 
bileşenler içermektedir. Propolisten izole edilen 
bileşenlerin en geniş grubunu flavonoidler 
oluşturmaktadır ve propolisin biyoloj ik 
aktivitesinin önemli bir kısmından sorumludur.

 Doğal bir arı ürünü olan propolisi kimyasal 
maddeler ile ticari  ürün haline getirmek bu 
ürünün niteliğini bozar ve biyo yararlığını azaltır 
şöyleki; Dünyada propolis, alışılmış geleneksel 
yöntemlerle alkol ile çözündürülmektedir, alkol bir 
fermantasyon ürünüdür. fermantasyonun 
başlangıç ve son hali değişkenlikleri itibari ile ph 
da değişkenlik gösterir 6 ila 10 gibi. Propolisi  etkili 
hale getiren kafeik asit, fenilsirlik asit, ferulik asit 
ve fenollerdir. Propolisteki  bu asitlerin ph sı 3.80 
ila 4.40 arasıdır,alkolle çözündürüldüğünde bazik 
hale dönüşür etkisi ortadan kalkar. Propolis kapsül 
olarak kullanıldığında ise, doğal kimyasal bileşiği 
maddeler (balsam reçine, bitki mumu, bitki poleni, 
temel yağlar, organik madde ve mineraller) 
bakımından insan vücudunun emilimine uygun 
değildir, çünkü insan vücut ısısı 36 santigrat 
derecedir. Propolis'in etken maddeleri olan kafeik 
asit fenetil ester (CAPE)in etken maddesi 
firmamızın laboratuvarında bilgi ve teknoloji, 
yenilikçi üretim sistemlerin uygulanması,üretim 
a ş a m a s ı n d a  h i ç  b i r  k i m ya s a l  m a d d e  
kullanılmaması sayesinde, bu doğal ürün içindeki 
etken maddelerin muhafaza edilmesi sağlanmış, 
180'e yakın ayrı bileşene sahip  olan propolisi 
doğru yöntemlerle, hijyenik ortamda sağlıklı bir 
şekilde su bazlı olarak üreterek sinerjik etkisini 
maximum düzeye çıkarmıştır. Her geçen gün yeni, 
olumlu etkileri keşfedilen, yüzyılın buluşu olarak 

adlandırılan propolis, firmamız tarafından çok 
önemli  bir  ürün haline getirilmiştir.

Dünyada ve ülkemizdeki bilimsel çalışmalar, bu 
çalışmaların üretime dönüşme sürecinin 
beraberinde, ülkemizde ve dünyada propolis 
yükselen bir grafikle insanlar tarafından tercih 
edilir bir ürün haline gelmiştir. Bu broşürü 
hazırlamaktaki gayemiz insanları Propolis satın 
alırken veya satın almadan önce doğru 
bilgilendirmek, propolis konusunda bu bilgilerin 
ış ığında doğru ürünü tercih etmelerini  
sağlamaktır. Maximum su bazlı propolis, üretim 
aşamasında herhangi bir kimyasal madde 
kullanılmadan sağlıklı,hijyenik bir ortamda 
üretilmesi sebebi ile her yaştaki insanın rahatlıkla 
kullanabileceği pastörize edilmiş sağlıklı bir 
üründür.

BU ÜRÜN FİRMAMIZIN EN YOĞUN ÜRÜNÜDÜR. 
İlaç değildir 
Propolisle ilgili dünyada bir çok üniversitede 200'e 
yakın bilimsel araştırma yapılmıştır. Bu 
araştırmalar günümüz Türkiyesinde üniversite 
hocalarımızın büyük katkılarıyla yapılmaya 
başlamıştır. Bu konuda İTÜ’de Prof Dr Oğuz 
Öztürk ve ekibi bu konu ile ilgili oldukça mesafeler 
almışlar ve 5 temmuz  2012 tarihinde düzenlenen 
ar ı  ürün ler in in  sağ l ık  üzer ine  etk i le r i  
sempozyumunda propolisin insan hücre 
sisteminde bulunan apoptoz'u çalıştırdığını 
a ç ı k l a m ı ş l a rd ı r.  B i l i m s e l  a ra ş t ı r m a l a r ı  
www.ariterapi.com.tr adlı sitemizin Akademik 
Bilgiler bölümünden inceleyebilirsiniz,veya email 
olarak firmamızdan isteyebilirsiniz.

UYARILAR VE DOZAJ
Arı ürünleri alerjendir ilk defa kullanıyorsanız 
tedbir amacı ile 2 gün 1/2 doz kullanınız.

Dozaj:1 yaş altı çocuklara verilmez.

1-3 yaş arası günlük sabah akşam tok 4 damla

3-5 yaş arası günlük sabah akşam tok 6 damla

5-11 yaş arası günlük sabah akşam tok 8 damla

11-15 yaş arası günlük sabah akşam tok 15 damla

Yetişkinlerde  10kg lık ağırlığa 2 damla yani 70 kg 
lık bir insan günde sabah akşam tok 14 damla

Not: Kış döneminde ağır ihtiyaç halinde 1 güne 
mahsus  evde sıkılmış meyve suyu içerisine 15 
damla damlatarak 2 şer saat arayla 4 defa 
al ınmalıdır.  Daha sonra normal dozaja 
geçebilirsiniz. Çocuklarda 1 güne mahsus kendi 
dozajlarına uygun alımı 2 saat arayla yapabilirler.

Hamilelerde ve emziren annelerde doktora 

Maximum Su Bazlı Propolis
 50 ml

Su Bazlı Propolis
30 ml

Propolis,bitkisel kaynağa bağlı olarak 150 ila 180 
ayrı bileşiği olan bir arı ürünüdür. Propolisi, doğal 
faydalı bir ürün olmasını sağlayan sinerjik etki 
gösteren içerisinde doğal olarak bulunan 
flavon'lar, flavonoid ler, Terpenler ve terpenoidler 
Aromatik asit ve esterleri steroidler, aminoasitler 
ve inorganik bileşikler gibi çok çeşitli biyoaktif 
bileşenler içermektedir. Propolisten izole edilen 
bileşenlerin en geniş grubunu flavonoidler 
oluşturmaktadır ve propolisin biyoloj ik 
aktivitesinin önemli bir kısmından sorumludur.

 Doğal bir arı ürünü olan propolisi kimyasal 
maddeler ile ticari  ürün haline getirmek bu 
ürünün niteliğini bozar ve biyo yararlığını azaltır 
şöyleki; Dünyada propolis, alışılmış geleneksel 
yöntemlerle alkol ile çözündürülmektedir,alkol bir 
fermantasyon ürünüdür. fermantasyonun 

başlangıç ve son hali değişkenlikleri itibari ile ph 
da değişkenlik gösterir 6 ila 10 gibi. Propolisi etkili 
hale getiren kafeik asit, fenilsirlik asit, ferulik asit 
ve fenollerdir. Propolisteki  bu asitlerin ph sı 3.80 
ila 4.40 arasıdır, alkolle çözündürüldüğünde bazik 
hale dönüşür etkisi ortadan kalkar. Propolis kapsül 
olarak kullanıldığında ise, doğal kimyasal bileşiği 
maddeler (balsam reçine,bitki mumu,bitki poleni, 
temel yağlar, organik madde ve mineraller) 
bakımından insan vücudunun emilimine uygun 
değildir, çünkü insan vücut ısısı 36 santigrat 
derecedir. Propolis'in etken maddeleri olan kafeik 
asit fenetil ester (CAPE)in etken maddesi 
firmamızın laboratuvarında bilgi  ve teknoloji, 
yenilikçi üretim sistemlerin uygulanması,üretim 
a ş a m a s ı n d a  h i ç  b i r  k i m ya s a l  m a d d e  
kullanılmaması sayesinde, bu doğal ürün içindeki 
etken maddelerin muhafaza edilmesi sağlanmış, 
180'e yakın ayrı bileşene sahip olan propolisi 
doğru yöntemlerle,hijyenik ortamda sağlıklı bir 
şekilde su bazlı olarak üreterek sinerjik etkisini 
maximum düzeye çıkarmıştır. Her geçen gün 
yeni,olumlu etkileri keşfedilen,yüzyılın buluşu 
olarak adlandırılan propolis, firmamız tarafından 
çok önemli  bir  ürün haline getirilmiştir.

Dünyada ve ülkemizdeki bilimsel çalışmalar, bu 
çalışmaların üretime dönüşme sürecinin 
beraberinde, ülkemizde ve dünyada propolis 
yükselen bir grafikle insanlar  tarafından tercih 
edilir bir ürün haline gelmiştir. Bu broşürü 
hazırlamaktaki gayemiz insanları Propolis satın 
alırken veya satın almadan önce doğru 
bilgilendirmek, propolis konusunda bu bilgilerin 
ış ığında doğru ürünü tercih etmelerini  
sağlamaktır. Maximum su bazlı propolis, üretim 
aşamasında herhangi bir kimyasal madde 
kullanılmadan sağlıklı, hijyenik bir ortamda 
üretilmesi sebebi ile her yaştaki insanın rahatlıkla 
kullanabileceği pastörize edilmiş sağlıklı bir 
üründür.

 

Propolisle ilgili dünyada bir çok üniversitede 200 e 
yakın bilimsel araştırma yapılmıştır. Bu 
araştırmalar günümüz Türkiyesinde üniversite 
hocalarımızın büyük katkılarıyla yapılmaya 
başlamıştır. Bu konuda İTÜ de Prof Dr Oğuz 
Öztürk ve ekibi bu konu ile ilgili oldukça mesafeler 
almışlar ve 5 temmuz  2012 tarihinde düzenlenen 
ar ı  ürün ler in in  sağ l ık  üzer ine  etk i le r i  
sempozyumunda propolisin insan hücre 
sisteminde bulunan apoptoz'u çalıştırdığını 
a ç ı k l a m ı ş l a rd ı r.  B i l i m s e l  a ra ş t ı r m a l a r ı  
www.ariterapi.com.tr adlı sitemizin Akademik 

İlaç değildir 

Bilgiler bölümünden inceleyebilirsiniz, veya email 
olarak firmamızdan isteyebilirsiniz.

Günümüz insanının en büyük riski serbest 
radikallerdir

Radyasyon, baz istasyonları, besinlerdeki katkı 
maddeleri ve ilaç artıkları (pestisitler), güneş ışığı, 
havadaki kimyasal maddeler, egzoz ve baca 
dumanları, çevre toksinleri, stres, virüsler, alkol, 
sigara ve ağır metaller gibi dış kaynaklı etkenlerle 
ortaya çıkarak hücre yapısına ciddi zararlar verir. 
Bu durum yaşlanma etkilerini hızlandırır. Serbest 
radikaller çiftlenmemiş elektron içeren son derece 
reaktif moleküllerdir. Toksik etkileri olan serbest 
radikaller nötralize edilmemeleri halinde lipit, 
protein ve nükleik asitlerle reaksiyona girerek, 
hücreye zarar vermektedirler. 

UYARILAR VE DOZAJ

Arı ürünleri alerjendir ilk defa kullanıyorsanız 
tedbir amacı ile 2 gün 1/2 doz kullanınız.

Dozaj:1 yaş altı çocuklara verilmez.

1-3 yaş arası günlük sabah akşam tok 4 damla

3-5 yaş arası günlük sabah akşam tok 6 damla

5-11 yaş arası günlük sabah akşam tok 8 damla

11-15 yaş arası günlük sabah akşam tok 15 damla

Yetişkinlerde  10kg lık ağırlığa 2 damla yani 70 kg 
lık bir insan günde sabah akşam tok 14 damla

Not: Kış döneminde ağır ihtiyaç halinde 1 güne 
mahsus  evde sıkılmış meyve suyu içerisine 15 
damla damlatarak 2 şer saat arayla 4 defa 
al ınmalıdır.  Daha sonra normal dozaja 
geçebilirsiniz. Çocuklarda 1 güne mahsus kendi 
dozajlarına uygun alımı 2 saat arayla yapabilirler.

Hamilelerde ve emziren annelerde doktora 
danışılmalıdır.

Bu ürünü 1/4 çay bardağı suya,Taze sıkılmış meyve 
suyuna,veya süte damlatarak içebilirsiniz.

Antibiyotik kullanımında propolis kullanımı; 

Propolis antibiyotiğin etkisini 100 kata kadar 
artırdığından

Antibiyotik kullanımına son verilerek sadece 
maximum su bazlı propolis veya su bazlı propolis 
kullanılır

Ya da maximum su bazlı propolis veya su bazlı 
propolis kullanımına son verilerek antibiyotik 
kullanılır.

Antiyotik tedavisi bittiğinde normal dozaj'a 
devam edilir.

ilaç değildir 

''GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER 
YÖNETMELİĞİ GEREĞİ ÜRÜNÜN FAYDALARININ 
YAZILMASI YASAKTIR ''

Propolis, işçi arıların kovan içerisindeki besinleri, 
larvalar ı  ve kendi ler in i  çeş it l i  patojen 
mikroorganizmalardan ve virüslerden korumak 
amacıyla bitkilerin yaprak, gövde tomurcuk vb. 
kısımlardan topladığı reçinemsi maddeleri, 
başlarında yer alan salgı bezlerinden salgılanan 
enzimler ile biyokimyasal değişikliğe uğratarak 
oluşturdukları üründür.

Son zamanlarda yapılan klinik araştırmalar 
göstermiştir ki  propolis yüksek oranda 
antioksidan içeriğe sahip ve flavonaid içeriği 
bakımından zengindir.

 Propolisin kimyasal bileşeni

• Balzam reçine %50-70

• Bitki mumu %30-50

• Bitki polen%5-10 

• Temel yağlar %10 

• Organik maddeler ve minareller %5

Propoliste bulunan minaraller

• Kalsiyum (Ca) • Magnezyum (Mg)

• İyot (I) • Çinko (Zn)

• Potasyum (K) • Mangan (Mn)

• Kobalt (Co) • Bakır (Cu)

• Silika

Propoliste bulunan diğer maddeler

• Asetatin • İzovanilin

• Biotin • Kafeik asit

• İselpinin • Bioflavanoid

• Fenilsirlik asit • Benzlcumenete

• Albumin • Ferulik asit

• Pectolinaus • Fenilakrilik alkol

• Genin • Chenipheride

• Pinobanksin • Chrysin

• Pinocembrin dimethoksi

• Flavanoid • Quercetin

• Galangin • Rhamnocitrin

• Luteolin • Sukaranetn

• Fenol • Tectochrysin

• Arigine • Betulene

• Prolin • Vanilin

danışılmalıdır.

Bu ürünü 1/4 çay bardağı suya,Taze sıkılmış meyve 
suyuna, veya süte damlatarak içebilirsiniz.

Antibiyotik kullanımında propolis kullanımı; 
Propolis antibiyotiğin etkisini 100 kata kadar 
artırdığından Antibiyotik kullanımına son verilerek 
sadece maximum su bazlı propolis veya su bazlı 
propolis kullanılır

Yada maximum su bazlı propolis veya su bazlı 
propolis kullanımına son verilerek antibiyotik 
kullanılır.

Antiyotik tedavisi bittiğinde normal dozaj'a 
devam edilir.

ilaç değildir 
“GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER 
YÖNETMELİĞİ GEREĞİ ÜRÜNÜN FAYDALARININ 
YAZILMASI YASAKTIR “

ARI TERAPI
Doğal Yaşam Ürünleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.ariterapi.com.tr

 e-mail:info@ariterapi.com.tr

Sekiz Eylül Mah. 110/1 Sk.
No:36-A Kemalpaşa-İZMİR

Tel:0232 878 44 22

Ürün Danışma hattı

0 553 11 44 024     

www.subazlipropolis.com



Üzüm çekirdeği ekstraktı antioksidan özelliklere 
sahiptir. Serbest radikalleri etkisiz hale getirme 
gücü bakımından pysnojenol ' ler in ,  E  
vitamininden 50  C vitamininden  20 kat daha 
güçlü olduğu ortaya çıkmıştır.

İçerik;

B1 B2 

B3 B4

B5 C1 vitamini

Resveratrol Catechin

Epicatechin Oleik asit

Linoleik asit Stearik asit

Üzüm çekirdegi  ekstrakt ı  o l igomeric  
proanthocyanidinler dahil bir çok polifenol 
içermesi dolayisiyla çok kuvvetli bir antioksidan 
özelliğine sahiptir. Öyleki pek çok antioksidan 
özelliğinde sırasıyla E - C - Beta karoten den 2 - 3 
misli daha kuvvetli antioksidan özellik gösterir.

Sovyetler birliği devleti çernobil nükleer 
patlamasından sonra Ukrayna ve afet 
bölgelerinde 1 yıl boyunca üzüm çekirdeği 
ekstraktı dağıtmıştır

Dozaj:Yetişkinlerde sabah akşam tok karnına 10 
ml

Çocuklarda sabah akşam tok karnına 5 ml

Hamilelerde ve emziren annelerde doktora 
danışılmalıdır.

“GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER 
Y Ö N E T M E L İ Ğ İ  G E R E Ğ İ  Ü R Ü N Ü N  
FAYDALARININ YAZILMASI YASAKTIR”

İlaç değildir 

Şifa mineral demir ve vitamin deposu

Nar çekirdeği ekstraktı, tüketimi hızla artan çok 
fonksiyonlu bir gıda desteğidir yüksek dozda 
polifenolik bileşikler, tannin ve antisiyoninler 
içerirler ki bu maddeler bilinen en güçlü 
antioksidanlardır. 

Nar çekirdeği ekstraktının diğer önemli 
bileşenleri,linoleik ve oleik asitlerdir.Limon, 
portakal, greyfurt ve kuşburnundan daha 
yüksek doz C vitamini içerir ki artık yüksek doz C 
vitamininin insan yaşamında ne kadar önemli 
olduğu herkes tarafından bilinmektedir.

Nar çekirdeği ekstraktı %100 doğal ve 
içerisinden herhangi bir madde eksiltilmeden 
üretilmiş bir üründür.

İçerik  

B Vitamini C vitamini

Demir Bitkisel Östorojen

Fosfor Sodyum

Potasyum Linoleik asit

Polyhenol Çinko

Magnezyum Oleik asit

Dozaj: Yetişkinlerde sabah akşam tok 10 ml

Çocuklarda sabah akşam tok 5 ml 

Hamilelerde ve emziren annelerde doktora 
danışılmalıdır.

“GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER 
Y Ö N E T M E L İ Ğ İ  G E R E Ğ İ  Ü R Ü N Ü N  
FAYDALARININ YAZILMASI YASAKTIR”

İlaç değildir 

Propolis ağız spreyi, 
kullanıma hazır bir 
ç ö z e l t i d i r .  
A n t i b a k t e r i ya l  b i r  
üründür.

Bu sprey aynı zamanda, 
d i ş  f ı r ç a s ı n ı n  
ulaşamadığı bölgelerin 
(dişlerin ara boşlukları, 
diş boynu ve ortodontik 

tellerin arkasının) temizliği için de önerilir.

Kullanımı:  Düzenli olarak sabah,akşam dişleri 
fırçaladıktan sonra 3 pompa kullanılması önerilir.

“GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER 
YÖNETMELİĞİ GEREĞİ ÜRÜNÜN FAYDALARININ 
YAZILMASI YASAKTIR”

İlaç değildir

Laboratuvarlarımızda çok özel teknik cihazlarla 
elde edilen yoğun saf propolisin bal ile muhteşem 
karışımı.Kısa zamanda vazgeçilmezler arasına 
katılmış bir üründür.

Günümüz insanının en büyük riski serbest 
radikallerdir
Radyasyon, baz istasyonları, besinlerdeki katkı 
maddeleri ve ilaç artıkları(pestisitler), güneş ışığı, 
havadaki kimyasal maddeler, egzoz ve baca 
dumanları, çevre toksinleri, stres, virüsler, alkol, 
sigara ve ağır metaller gibi dış kaynaklı etkenlerle 
ortaya çıkarak hücre yapısına ciddi zararlar verir. 
Bu durum  yaşlanma etkilerini hızlandırır. Serbest 
radikaller çiftlenmemiş elektron içeren son 
derece reaktif moleküllerdir. Toksik etkileri olan 
serbest radikaller nötralize edilmemeleri halinde 
lipit, protein ve nükleik asitlerle reaksiyona 
girerek, hücreye zarar vermektedirler. 

Propolisle ilgili dünyadaki çeşitli üniversitelerde 
200 e yakın bilimsel araştırma yapılmıştır.Bu 
araştırmalar günümüz Türkiyesinde'de üniversite 
hocalarımızın büyük katkılarıyla yapılmaya 
başlamıştır. Bu konuda İTÜ. Deneysel tıp 
araştırma enstitüsünden  Prof Dr Oğuz Öztürk ve 
ekibi bu konu ile ilgili oldukça mesafeler almışlar 
ve 5 temmuz 2012 tarihinde düzenlenen arı 
ü r ü n l e r i n i n  s a ğ l ı k  ü z e r i n e  e t k i l e r i  
sempozyumunda propolisin insan hücre 
sisteminde bulunan apoptoz sistemini  
ça l ı ş t ı rd ığ ın ı  aç ık lamış lard ı r.  B i l imse l  
araştırmaları www.ariterapi.com.tr  adlı 
sitemizin Akademik Bilgiler bölümünden 
inceleyebilirsiniz.

Dozaj: Öğlen yemeğinden sonra tok karnına 1 çay 
kaşığı iyice karıştırılarak yenir.

“GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER 
Y Ö N E T M E L İ Ğ İ  G E R E Ğ İ  Ü R Ü N Ü N  
FAYDALARININ YAZILMASI YASAKTIR “

İlaç değildir

İşçi arılar, 2-3 ay yaşarken, 
içlerinden sadece birisi 40 kat 
fazla; 5-7 sene ve günlük bin dört 
yüz  yumurtalık bir verim ile yaşar. 
Bu arının tek farkı arı sütüyle 
beslenmesidir. İdeal arı sütü 
dozaj larıyla kul lanı ldığında 
insanlarda benzeri verim ve 
yaşam kalitesine yol açar.  
A r ı  s ü t ü  o l a ra k  p i ya s aya  

sunduğumuz ürünler kovanlardan soğuk zincire ve 
hijyene önem verilerek laboratuvar ortamında steril 
olarak üretilir ve müşterilerimize ulaştırılır.Bu sayede arı 
sütünden alınacak olan maksimum fayda sağlanmış 
olur.Her üründe gösterilen özen arı sütünde maximum 
düzeye ulaşır.
A, D, E, K, H ve B-Kompleks (9 tane B Vitamini çeşidinin 
hepsini) Vitaminlerini içerir. C vitamini ise eser 
miktardadır
HDA-10 içerir.
22 farklı esansiyel aminoasit içerir. 
Dozaj: Günde 2 defa 1/4 çay kaşığı yani toplamda 1/2 çay 
kaşığı kullanılabilir .Kaşık metal olursa arı sütünün 
etkinliğini bozar .Bu yüzden kaşık ağaç veya plastik kaşık 
olmalıdır.Güneş ışığı görmemelidir.10 yaş altı çocuklara 
verilmez çocuğun gelişiminin normal seyrini bozar 
.Buzdolabında muhafaza edilir.
Ergenlik dönemine girmemiş küçük çocukların  bu 
ürünü kullanabilmeleri için lütfen doktorunuza 
danışınız!.
İlaç değildir

Akdeniz iklimine mahsus bazı çam ağacı 
türlerinin gövdesinde yaşayan bir aracı böceğin 
salgısını kullanarak ürettiği, müstesna bir baldır. 
Dünyada sadece Türkiye ve Yunanistan'da 
bulunur.

Ballarımız ege bölgesinin yüksek rakımlı 
bölgelerinden temin edilmiş ballardır.

Polen çiçekli bitkilerin anterlerinde meydana gelen 
ve döllenmede rol bulunan erkek üreme birimidir. 
Polen 6–200 mm çapında farklı renklerde, 
biçimlerde ve yapıdadır. Polen protein, vitamin, 
mineral madde ve enzimler bakımından çok zengin 
bir besin maddesidir. Arılar kovanın protein ihtiyacını 
karşılamak, yavruları beslemek için polen toplarlar 
ve bunları kovana taşıyarak petek gözlerinde 
depolarlar.
Çok sağlıklı bir gıda olan polen ege bölgesinin 
yüksek rakımlı yaylalarından arıcılığı bilinçli bir 
şekilde yapan üreticilerden tedarik edilerek 
laboratuvar ortamında hijyenik olarak saklanır ve 
piyasaya sunulur.
Polenin bileşimi;
Polenin içeriğinde tahmini olarak %10 su, %20 ham 
protein, %28-35 karbonhidratlar, %3-4 kül ve 
flavonoidler, karotenoidler, vitaminler (C, E, B 
kompleksi), mineraller, bütün serbest aminoasitler, 
nukleik asit ve nukleositler, enzimler ( 100den çok ) 
bulunmaktadır.
 Polendeki mineraller
Arı poleni 22 çeşit amino asit, C vitamini, B-kompleks 
ve folik asit, doymamış yağ asitleri, enzimler ve 
karotinle, günümüze kadar hemen hemen hepsi 
keşfedilmiş olan ana anti oksidanları içerir.
Bunlara ilaveten, arı poleninde  belli başlı mineraller 
demir, çinko, sodyum,fosfor,nikel, bakır, kalsiyum, 
magnezyum, potasyumdur. 
Polendeki vitaminler
• Tiamin (vitaminB1) • Riboflavin (vitamin B2)
• Pridoksin (vitamin B6) • Niasin (vitamin B3)
• Pantotenik asit (vitamin B5)
• Biotin (vitamin H) • Folik asit (vitamin B9)
• Askorbik asit (C vitamini)
• E vitamini • Karoten (A vitamini)
Kullanım:Günde  1 defa 1 çay kaşığı 

“GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER 
YÖNETMELİĞİ GEREĞİ ÜRÜNÜN FAYDALARININ 
YAZILMASI YASAKTIR “'

İlaç değildir

Özel teknoloji ile üretilmiş soğuk 
sıkım organik zeytinyağı Asitlik 
oranı 0,30 ila 0,80 arasındadır.

Salatalarda, kahvaltıda vs.soğuk 
olarak tüketilmesi tavsiye edilir.

Kızartmalarda,yemek yaparken vs. 
sıcak olarak tüketilmemelidir.

 Zeytin Yaprağı Ekstraktı
250 ml

OLEUROPEİN
Zeytin yaprağında, tam olarak, ismi koyulmuş, 
101 değişik bitkisel kimyasal vardır. Bunlardan 13 
tanesini sinerjik (birlikte artan etkiye sahip) 
antioksidan polifenoller oluşturur.  Bu 
polifenollerin en önemlisi ve en iyi bilineni 
oleuropeindir.

Oleuropein, zeytin ağacının kabuklarında, 
gövdesinde, meyvesinde, yağında ve en yüksek 
oranda da (yağına göre 40 kat fazla) 
yapraklarında bulunur. Oleuropein, zeytin 
yaprağının antioksidan özelliklerinden sorumlu 
olan başlıca moleküldür.

İÇERİK
• Oleuropein • Kafeik asit

• Vanilik asit • Hidroksitirosol

•  Verbaskozit • Tirosol

• Luteolin • Rutin

• Diosmetin • Vanilin

• Kateşindir         • Apigenin-7-glukozit

• Luteolin-7-glukozit

• Diosmetin-7-glukozit

• Potasyum sorbat

• Sodyum benzoat

Dozaj: Yetişkinlerde sabah öğle akşam aç 
karnına 3 ml tüketilir

3 yaş ve üzeri çocuklarda sabah öğle akşam aç 
karnına 1.5 ml tüketilir.

3 yaş altı çocukların kullanımı ile ilgili çalışma 
yoktur.

Hamilelerde ve emziren annelerde doktora 
danışılmalıdır.

“GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER 
Y Ö N E T M E L İ Ğ İ  G E R E Ğ İ  Ü R Ü N Ü N  
FAYDALARININ YAZILMASI YASAKTIR “

İlaç değildir

 Üzüm Çekirdeği Ekstraktı
250 ml

Nar Çekirdeği Ekstraktı Propolis Ağız Spreyi Yoğunlaştırılmış Ballı Propolis Polen Çam Balı
250 ml 15 ml 220 gr 100 gr 850 gr

Toz Arı Sütü
30 & 50 gr

ULAŞIM

Organik Soğuk Sıkım Zeytinyağı
0,5 Litre & 1 Litre

FİRMAMIZ AYRICA HER ÇEŞİT
ARI ÜRÜNÜ İLE  BALLI KARIŞIMLARI 
SİPARİŞ ÜZERİNE MÜŞTERİLERİMİZ

İÇİN ÜRETMEKTEDİR 

KEMALPAŞA
KÜÇÜK SANAYİ

FE
R
SA

N

KEMALPAŞA ŞEHİR MERKEZİNE GİDEN YOL

KEMALPAŞA
SPOR
KOMPLEKSİ
HAVUZLARI

KEMALPAŞA
DEVLET HASTANESİ

YEŞİL ALAN
PARK

KEMALPAŞA
VERGİ
DAİRESİ

ECZANELER

ARI
TERAPİ

Çevre Yolu

Çevre Yolu
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