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- Curs -

Proiectul „APITERAPIE” a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, având numărul de referinţă: 2014-1-RO01-KA204-002705.
Broşura de faţă reflectă doar opiniile autorului, Comisia neasumându-şi nici o responsabilitate cu privire la utilizarea informaţiilor
prezentate în cuprinsul acestei publicaţii.

Prezentarea cursului de apiterapie

Structurat în 8 capitole, cursul de Apiterapie poate fi parcurs gradual de cursanţi, încadrându-se
totodată în liniile directoare prescrise de Cadrul european al calificărilor. Pe lângă informaţii generale
despre Apiterapie şi prezentarea nu doar a produselor apicole folosite în medicina alternativă ci şi a
proprietăţilor, indicaţiilor de utilizare şi modul de administrare a acestora, acest curs cuprinde de
asemenea o serie de Linkuri utile către diverse pagini web care conţin numeroase articole şi imagini,
enunţă contraindicaţiile de utilizare şi totodată pune la dispoziţia cursanţilor un glosar care evidenţiază
definiţiile cuvintelor cheie utilizate în cuprinsul celor 8 capitole de faţă.
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Rezultatele studierii apiterapiei

La finalul cursului, cursantul va avea cunoştinţe solide despre: ce este apiterapia; cum
funcţionează; modalităţile de punere în practică; beneficiile utilizării produselor apicole în apiterapie;
proprietăţile, indicaţiile şi administrarea produselor apicole, ca de exemplu mierea, propolisul, polenul de
albine, ceara de albine, lăptişorul de matcă şi veninul medicinal;
La finalul cursului, cursantul îşi va fi dezvoltat abilităţile necesare pentru: a selecta şi pune în
aplicare metodele, instrumentele, materialele şi informaţiile din domeniul apiterapiei;
La finalul cursului, cursantul va putea: să înţeleagă proprietăţile curative ale produselor apicole şi să
aplice recomandările care vizează gama adecvată de utilizare a produselor apicole în tratarea diverselor
afecţiuni; să îşi adapteze propria conduită la situaţiile care impun identificarea celor mai bune soluţii în
sectorul apiterapiei.
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Introducere

Albinele fac parte din ordinul Himenopterelor, una dintre cele mai avansate şi complexe grupe de
insecte, caracterizată prin viaţă socială şi organizarea indivizilor în familii. Familia de albine
funcţionează ca un „supra-organism” în care funcţiile de respiraţie, nutriţie, reproducere şi apărare se
regăsesc atât la nivel individual cât şi social.
Principalele caracteristici ale familiei de albine constau în diviziunea muncii între membrii săi,
desfăşurarea în comun a activităţilor legate de adunarea şi prelucrarea hranei, îngrijirea urmaşilor,
reglarea temperaturii pe timpul iernii, etc.
Pentru un stupărit prosper, este absolut obligatoriu ca apicultorul să privească şi să perceapă albinele
ca pe o colonie, ca pe o familie care adună între 30.000 şi 50.000 indivizi. Trei componente sunt
primordiale pentru ca o colonie de albine să funcţioneze normal şi fără probleme timp îndelungat:
matca, un număr de trântori şi o „armată” de albine lucrătoare. Toate acestea au capacitatea de a
asigura reproducerea puietului. Trântorii lipsesc iarna. Cele trei componente se completează reciproc
pentru o susţinere optimă a funcţionalităţii coloniei. Pe parcursul anului, fiecărui membru îi revine o
anumită sarcină care este absolut esenţială pentru asigurarea continuităţii coloniei.
Familia de albine este compusă din: matcă, trântori şi albinele lucrătoare, aşa cum se arată mai jos.
Albina meliferă

Albina lucrătoare
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Matca

Trântorul
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Matca este singura femelă din stup care îndeplineşte funcţia de reproducere, împerechindu-se cu
trântorii (de regulă se împerechează cu până la 10 trântori) şi depunând ouăle fecundate (din care vor
ieşi mătci sau albine lucrătoare) sau nefecundate (din care vor ieşi trântori). Se deosebeşte uşor de
celelalte albine prin formă şi mărime, având corpul mai lung, capul mai mic şi abdomenul foarte
dezvoltat şi acoperit până la jumătate cu aripi.
Albinele lucrătoare sunt, ca dimensiune, indivizii cei mai mici ai familiei de albine, femele cu ovarele
nedezvoltate, incapabile de reproducere. Excepţii fac acele colonii fără matcă şi deci, fără şanse de a
obţine una din larvele existente. În acest caz, o parte din albinele lucrătoare depun ouă nefecundate din
care vor apărea doar trântori. Capul albinei lucrătoare are o formă triunghiulară iar abdomenul este egal
în lungime cu aripile.
Trântorii reprezintă masculii familiei de albine, fiind indivizi eclozionaţi din ouă nefecundate. Corpul lor
este mai mare decât cel al albinelor lucrătoare şi al mătcii. În coloniile de albine, trântorii îndeplinesc
rolul principal de a se împerechea cu mătcile, asigurând astfel perpetuarea speciei.
Întrucât trântorii nu contribuie la activităţile stupului, albinele lucrătoare îi izgonesc începând cu luna
iulie. Pe perioada iernii sunt consideraţi inutili şi de aceea sunt împiedicaţi să mai aibă acces la hrană,
fiind alungaţi treptat din colonie de restul membrilor.
Ca urmare a particularităţilor biologice cu care sunt înzestrate, albinele se diferenţiază de toate celelalte
vietăţi crescute şi exploatate de om prin faptul că acestea convieţuiesc în familii constituite dintr-un
număr mare de indivizi care, prin modul excepţional de organizare, pot menţine unitatea cuibului.
Asigurarea unui mediu sănătos atrage după sine obligaţia conservării resurselor naturale. Albinele pot fi
considerate resurse biologice de importanţă vitală. Prin polenizarea plantelor cultivate şi spontane
(proces de fertilizare care are ca rezultat formarea seminţelor, fructelor şi legumelor), albinele joacă un
rol esenţial în perpetuarea şi respectiv răspândirea a sute de mii de specii care alcătuiesc vegetaţia
Terrei.
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CAPITOLUL 1: Ce este apiterapia?
Apiterapia este terapia tradiţională care foloseşte mierea, polenul, ceara, lăptişorul de matcă, propolisul, veninul
albinelor şi alte produse ce ţin de complexa alchimie a stupului pentru tratarea şi menţinerea sănătăţii corpului
uman.
Efectele beneficie ale acestor produse sunt cunoscute încă din antichitate. În cea mai veche carte din India, Rig
Veda, scrisă între anii 3000-2000 I.H., atât mierea cât şi albinele sunt amintite de mai multe ori. Trecând la o altă
civilizaţie antică, la cea egipteană, încă din timpul primei dinastii care a domnit în anul 3200 I.H., albina
reprezenta simbolul regelui. Mierea apare şi în operele literare ale Greciei antice, ca de exemplu Iliada si
Odiseea.
Produsele albinei s-au înscris încă de la începutul preistoriei în rândul elementelor naturale utilizate pentru
suplimentarea şi îmbunătăţirea hranei şi apoi pentru combaterea şi prevenirea durerilor şi afecţiunilor umane.
Apiterapia, ca practică tradiţională, datează din vremurile imemoriale ale istoriei omului.
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În sectorul sănătăţii, un rol deosebit de important este atribuit combinaţiilor de miere, polen şi lăptişor de
matcă dozate în mod corespunzător. Aceste combinaţii sunt folosite pentru îngrijirea mamei şi copilului
dar şi pentru menţinerea sănătăţii adulţilor, în convalescenţe, avitominoze, pentru diverse afecţiuni ale
tractului digestiv şi ficatului, în afecţiuni ale căilor respiratorii, nevroze, astenii, senilitate. Recomandările
în actul terapeutic trebuie să se bazeze în principal pe diagnosticul medical precis, dar şi pe analize de
laborator, teste radiologice şi alte investigaţii necesare.
Totuşi, dintre toate produsele apicole, veninul de albină este cunoscut ca fiind cel mai vechi şi mai
eficient remediu terapeutic în special în tratarea durerilor reumatice şi de articulaţii, a afecţiunilor
inflamatorii cronice (tendinită, bursită) şi a sclerozei multiple.
Studiile efectuate la nivel mondial la începutul anilor ’50 au avut ca rezultat o înţelegere mai profundă a
calităţilor tradiţional atribuite mierii şi propolisului. În plus, acestea au evidenţiat o serie de beneficii,
necunoscute până atunci, ale polenului şi lăptişorului de matcă.
Substanţele pe care albinele le secretă sau le
produc se obţin prin colectarea, procesarea şi
înmagazinarea substanţelor naturale pe care
apicultorul le poate colecta din stup sau direct de
la albine (veninul). Mierea, de exemplu, conţine
peste 70 de substanţe active şi poate fi folosită nu
doar ca produs medicinal ci şi ca hrană. Aceste
produse apicole miraculoase şi-au dovedit de
asemenea eficienţa în numeroase tratamente
cosmetice.
Cosmeticele pe bază de produse apicole influenţează în mod pozitiv funcţiile fiziologice ale celulelor
pielii: astfel că regenerează, protejează pielea de radicalii liberi, de influenţele dăunătoare ale mediului
înconjurător, reglează metabolismul, stimulează producerea de colagen, întârzie modificările
degenerative şi măresc puterea de apărare a organismului.
Produsele apicole sunt alimente naturale care conţin substanţe indispensabile vieţii. Practic, în
produsele apicole se regăsesc toţi aminoacizii esenţiali atât de necesari metabolismului, dar şi vitamine,
minerale, proteine, glucide direct asimilate de corpul uman fără nici o altă prelucrare, lipide, enzime,
coenzime, acizi organici, etc.
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Trebuie amintit faptul că dintre toate alimentele existente pe Pământ, mierea de albine are cea mai
apropiată formulă chimică de cea a sângelui uman. Mai mult, nici un alt aliment nu este mai complet,
mai bine tolerat şi mai uşor asimilabil de organismul uman.
Prin urmare, dacă s-ar face o clasificare completă a alimentelor biologice, produsele apicole ar ocupa
primul loc nu doar datorită conţinutului lor (un adevărat combustibil pentru organism) ci şi ca urmare a
faptului că pot fi valorificate de organismul uman fără nici un efort, cu rezonanţă la nivel celular, fiind
cele mai bune regeneratoare ale celulelor.
Produsele apicol oferă substanţele necesare pentru reconstrucţia pielii; acestea îmbunătăţesc vizibil
structura, elasticitatea, culoarea, fermitatea şi fineţea pielii. Cosmeticele pe bază de produse apicole
sunt ideale pentru prevenirea fenomenului de îmbătrânire a pielii. Mierea, ceara de albine şi propolisul
sunt utilizate ca agenţi de tratare şi îngrijire într-o serie de produse de întreţinere corporală, incluzând
aici săpunuri, balsam de buze, creme, unguente şi loţiuni.

De ce este necesară apiterapia?
Încă din vremurile de mult apuse ale istoriei, apiterapia foloseşte produsele stupului (mierea, polenul,
ceara, propolisul, lăptişorul de matcă, etc.) în tratarea unei game largi de afecţiuni care vizează întreg
corpul uman.
Beneficiile tratamentelor bazate pe materiile colectate şi prelucrate de albine au depăşit graniţele
medicinei empirice fiind acceptate pe scară largă de medicina ştiinţifică, graţie contribuţiei indiscutabile
pe care produsele apicole o au în vindecarea unui număr considerabil de afecţiuni şi boli.
Produsele stupului prezintă numeroase beneficii pentru utilizatori, ca de exemplu:
 prevenirea afecţiunilor, dacă sunt consumate în mod regulat;
 spre deosebire de tratamentele bazate pe substanţe chimice, produsele apicole nu prezintă
efecte adverse dacă sunt utilizate în mod corect;
 sunt extrem de bogate în substanţe nutritive şi compuşi activi care sunt în măsură să protejeze
organismul împotriva unul număr semnificativ de boli.
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CAPITOLUL 2:
MIEREA – Proprietăţi, indicaţii şi administrare
Mierea de albine are ca surse potenţiale peste 2000 de flori; în consecinţă, caracteristicile ei sunt
extrem de variabile. De aceea, ajutat de propriile simţuri, terapeutul trebuie să aibă capacitatea de a
stabili calitatea generală a mierii şi/sau calităţile terapeutice ale acesteia.
În toată lumea mierea este cunoscută în
principal ca aliment şi mai puţin ca
medicament. Probabil că din această
cauză preţul mierii este mult prea mic
pentru a permite apicultorilor să obţină
beneficii satisfăcătoare de pe urma
colectării acesteia. În prezent s-a
reevaluat importanţa mierii pentru
sănătatea oamenilor şi animalelor.
Mulţi specialişti din ţări ca: Noua Zeelandă, Franţa, India etc. au demonstrat că mierea este de
asemenea un produs medicamentos dacă este obţinută şi folosită în anumite condiţii.
Mierea crudă (care nu a fost filtrată, prelucrată sau supusă unor tratamente prin încălzire) reprezintă un
remediu natural eficient, indiferent dacă este administrată intern sau local. Graţie compoziţiei sale
chimice, mierea poate să fie digerată mult mai uşor decât zahărul fără a exista riscul de stimulare a
secreţiei de insulină, aşa cum se întâmplă în cazul zahărului.
Spre deosebire de zahăr, mierea protejează creierul uman şi dezvoltă inteligenţa. Pentru a-şi menţine şi
exercita funcţiile, creierul are nevoie de glucoză, aceasta fiind de fapt singurul său aliment. Se ştie că
mierea, cu foarte mici diferenţe, conţine circa 32% glucoză, aceasta făcând parte din categoria
monozaharidelor direct asimilabile.
Deseori apare întrebarea: ”Câte miere ar trebui să consumăm zilnic?”. Cele mai frecvente recomandări
apreciază că un consum de 1-3g de miere / kg corporal este normal şi sănătos.
Glucoza din miere, spre deosebire de lipide care acţionează mai lent, este cel mai rapid energizant fizic
şi intelectual, care poate restabili aproape instantaneu capacitatea de efort (înlocuieşte rapid glucoza
consumată în timpul efortului).
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Pentru a-şi păstra calităţile, mierea
trebuie ferită de acţiunea directă a
razele soarelui. Produsă în întunericul
stupului, deşi nectarul este adus din
florile răsfăţate de soare, mierea este
fotosensibilă.
Capacitatea organismului de a
absorbi aproape întreaga cantitate de
miere ingerată depăşeşte gradul de
asimilare a oricărui alt aliment. La un
1 kg de miere consumată, gradul de
asimilare este de 98% (astfel că, din
1000g de miere, doar 20g se
transformă în reziduuri care sunt apoi
eliminate).
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Nici un alt aliment nu este la fel de steril ca mierea. Chiar şi mierea în care s-au cultivat cele mai
periculoase bacterii devine în scurt timp sterilă. Explicaţia este simplă: bacteriile nu pot trăi fără apă;
mierea, fiind puternic hidrofilă, extrage apa conţinută de bacterii iar acestea sunt astfel eliminate.
Mierea poate fi folosită cu succes în prevenirea şi tratarea ulcerelor gastro-duodenale (mierea este
considerată ca fiind un pansament gastric natural), dar şi în tratamentul arsurilor sau pentru vindecarea
rănilor, dat fiind puternicul său efect antiinflamator şi antibacterian.
Principalele proprietăţi terapeutice şi curative ale mierii:
Mierea are un efect antibacterian:
- Mierea conţine cantităţi mici de apă, grăsimi şi proteine; are un pH relativ scăzut; prezintă o
osmolaritate ridicată care se traduce prin „condiţii vitrege de viaţă” pentru bacterii;
- Bioflavonoidele din miere au un efect antibacterian direct;
- Multe din enzimele prezente în miere sunt antibacteriene.
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Mierea are un efect antibiotic:
- spectrul proprietăţilor anti-microbiene ale mierii este destul de amplu.
Mierea are un efect anti-oxidant in alimentaţie:
- Mierea are capacităţi anti-oxidative; oxidarea scăzută în alimente se traduce printr-o nutriţie mult mai
bună, care, la rândul său, înseamnă o sănătate mai bună.
Mierea este un produs apicol cu efect anti-carii:
- În general, mierea este o substanţă antibacteriană;
- Mierea hrăneşte gingiile, ajutând implicit la o hrănire mai bună a dinţilor.
Mierea are un efect anti-inflamator:
- Mierea este un excelent antioxidant;
- Aceasta conţine bioflavonoide cu proprietăţi anti-inflamatorii;
- Mierea poate absorbi mult "foc" din zona inflamată, potrivit Medicinei tradiţionale chineze.
Mierea are un efect biostimulator:
- Mierea este un "aliment viu" care înmagazinează o cantitate semnificativă de bioenergie;
- Mierea furnizează energia optimă pentru celulele vii.
Mierea are un efect depurativ:
- Ajută mecanismele de detoxifiere a organismului; mierea conţine multă fructoză (în special mierea de
salcâm) care ajută în mod direct mecanismele energetice ale ficatului; un ficat sănătos înseamnă o mai
bună detoxifiere biochimică.
Mierea înseamnă energie:
- Carbohidraţii din miere ard uşor şi cel mai adesea (când este prezent suficient oxigen), complet, până
la apă şi CO2, astfel că nu rămân reziduuri care să reducă sau să afecteze calitatea energiei rezultate;
- Fructoza conţinută în miere creşte nivelul energiei din corpul uman.
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Mierea are un efect laxativ:
- Mierea este higroscopică (atrage apa);
- Reglează flora intestinală;
- Ajută pancreasul şi ficatul să funcţioneze mai bine; prin urmare, aceste organe vor produce o cantitate
mai mare de sucuri digestive.
Mierea are un efect nutritiv:
- Carbohidraţii din miere ajută la construirea şi consolidarea ţesutului conjunctiv;
- Mierea reprezintă o sursă naturală excelentă de energie pentru toţi muşchii corpului, inclusiv pentru
inimă (principala „pompă musculară” a organismului).
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Se observă deci că există numeroase proprietăţi care vin în susţinerea faptului că mierea poate fi
considerată un veritabil medicament natural. Graţie proprietăţilor sale, mierea poate vindeca arsuri, răni,
infecţii bacteriene şi chiar insuficienţa cardiacă, iar în acest sens stau mărturiile a mii de oameni din
întreaga lume.
Indicaţii privind folosirea mierii:
-

Afecţiuni cu efect asupra întregului organism: anorexie, convalescenţă (mierea furnizează
energia necesară organismului după intervenţii chirurgicale sau boli istovitoare), febră (mierea
furnizează energie leucocitelor care pot elimina astfel mult mai uşor cauzele febrei: bacterii,
viruşi, celule moarte, etc.);

-

Afecţiuni ale gurii şi buzelor: ulceraţii (mierea este un agent antibacterian şi totodată un agent
regenerativ natural), carii (mierea hrăneşte gingiile care la rândul lor hrănesc dinţii), gingivită;

-

Otorinolaringologie: faringite şi gâtul dureros (mierea are o acţiune anti-inflamatoare,
antibacteriană şi regenerativă);

-

Afecţiuni ale aparatului respirator: astm (mierea este o sursă de energie pentru musculatura
bronhială), tuse (mierea este un agent antibacterian şi un emolient excelent), răceli (mierea
ajută sistemul imunitar);

-

Afecţiuni cardiovasculare: boli cardiace (mierea este cea mai bună sursă de energie pentru
celulele cardiace; ajută circulaţia sângelui şi reduce tensiunea arterială, când aceasta este prea
ridicată; îmbunătăţeşte structura vaselor sanguine);

-

Afecţiuni ale sistemului nervos: astenii (mierea furnizează energie tuturor celulelor
organismului); insomnii (în special mierea de tei este un excelent sedativ atunci când este
consumată înainte de culcare), neurastenii (este o sursă de energie excelentă pentru sistemul
nervos; cel puţin 30% din miere este glucoză care poate trece cu multă uşurinţă bariera sânge creier);

-

Afecţiuni hepatice: ciroza hepatică (mierea, în special mierea de salcâm, conţine cantităţi mari
de fructoză, aceasta fiind deosebit de importantă pentru creşterea nivelului de glicogen din
ficat);

-

Afecţiuni ale sângelui: anemii (mierea îmbunătăţeşte apetitul, ajută la absorbţia fierului,
furnizează energie pentru măduva osoasă, ficat şi splină).
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Clasificarea mierii:
Dincolo de efectele generale ale mierii, există anumite proprietăți ale acesteia, în funcție de originea sa:
-

Mierea de tei – are cea mai plăcută și cea mai puternică aromă dintre toate tipurile de miere.
Are calități calmante și antiseptice, recomandate pentru tratamentul unor boli, precum: tulburări
ale sistemului nervos, insomnie, febră, dureri de stomac, prevenirea migrenelor, prevenirea
pneumoniei, astmului, tuberculozei.

-

Mierea de floarea-soarelui – are proprietăți tonice, este de asemenea un afrodiziac, și
stimulează imunitatea.

-

Mierea de mana (miere de pădure) – acest tip de miere are cele mai puternice proprietăți
laxative, mai puternice decât orice alt tip de miere; are, de asemenea, efecte antiinflamatorii
asupra tractului digestiv, și ajută la eliminarea toxinelor.

-

Mierea de salcâm – este transparentă imediat după recoltare, dar culoarea sa va depinde de
fagurii în care a fost făcută. Astfel, poate avea nuanțe de galben pal sau galben deschis. Mierea
de salcâm are un gust plăcut, este un lichid vâscos, și nu dă nici un semn de cristalizare când
este în stare proaspătă. Are un effect calmant asupra tusei, are proprietăți antiseptic, este utilă
în combaterea oboselii și în tratamentul nevrozelor.

-

Mierea de coriandru – are o culoare roșiatică, o aromă și un miros puternice. Are efecte
benefice în tratarea ulcerului și gastritei hiperacide. Mierea de coriandru protejează ficatul și
ajută la tratarea constipației, balonării și indigestiei.

-

Mierea de conifere – are proprietăți excepționale asupra plămânilor și sistemului respirator,
beneficiind de proprietățile anti-infecțioase și antitusive.

-

Mierea de mentă – este folosită ca antitusiv, analgesic, antispastic. Ușurează digestia și
combate balonarea.

-

Miere polifloră – deoarece conține nectar de la zeci sau sute de plante, mierea polifloră
împrumută proprietățile terapeutice ale acestora, fiind astfel una dintre cele mai complexe tipuri
de miere, luând în considerare acțiunile sale terapeutice. Principalele proprietăți ale acestui tip
de miere sunt: dezinfectantă, antiseptică, sedative, diuretică, laxativă.
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CAPITOLUL 3:
PROPOLISUL – Proprietăţi, indicaţii şi administrare
Dintre toate produsele apicole, propolisul este probabil cel mai "medicinal" produs al stupului.
Compoziţia sa este un subiect fascinant, proprietăţile sale farmacologice şi indicaţiile fiind studiate de
mii de cercetători. Se poate vorbi despre un număr mare de compuşi care au fost identificaţi în
componenţa propolisului.

Din punct de vedere cantitativ, propolisul conţine:
-

55% răşini (răşina este un termen folosit pentru substanţe care sunt în mod obişnuit lipicioase şi
insolubile, sau foarte puţin solubile în apă sau în solvenţi organici; datorită acestei insolubilităţi,
par să fie importante numai pentru proprietăţile lor structurale) şi balsamuri (balsamurile sunt
substanţe naturale, în formă lichidă sau semi-lichidă, obţinute de regulă din scoarţa copacilor
prin metode speciale - Opriş, 1990);
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-

între 7.5 şi 35% ceară (potrivit studiilor lui Ushkalova şi Topalova (1978), ceara este un element
indispensabil al propolisului, deşi proporţia sa depinde de regiunea de unde a fost extrasă de
albine, de metoda de colectare dar şi de alţi factori);

-

10% uleiuri volatile (uleiurile volatile sunt compuşi ce au în mod uzual mirosuri plăcute);

-

5 % polen;

-

5% acizi graşi;

-

între 4.40 şi 19% impurităţi;

-

terpene, substanţe de tip tanin, secreţii ale glandelor salivare ale albinelor şi componente
accidentale.

Din punct de vedere calitativ, propolisul conţine: flavonoide, acizi alifatici, şi esterii lor, acizi alifatici cu
lanţ lung, uleiuri volatile cu lanţ scurt, esteri ai unor uleiuri cu lanţ scurt, acizi aromatici şi esterii lor, acid
benzoic şi derivaţi, aldehide, alcooli, acid cinamic şi derivaţi, alţi acizi şi derivaţi, cetone, fenoli şi
compuşi aromatici, terpene, alcooli sesquiterpenici şi derivaţii lor, terpenoide şi alţi compuşi,
hidrocarburi aromatice volatile, hidrocarburi alifatice, steroli şi hidrocarburi steroide, zaharuri, lactone,
alfa şi beta - amilaze, aminoacizi, derivaţi ai acizilor nucleici, vitamine, minerale, transhidrogenaze
anaerobe, substanţe H+ donoare, alte substanţe insolubile în apă şi solvenţi organici, poluanţi.
Propolisul este cel mai natural antibiotic folosit vreodată de om. Remarcabil este faptul că această
descoperire a fost făcută cu peste 2000 de ani în urmă. Efectele sale bactericide sunt cunoscute încă
de la apariţia primelor izvoare scrise. În medicina populară, propolisul este foarte cunoscut şi totodată
este folosit pe scară largă.
Grecii, romanii şi egiptenii antici raportează utilizarea propolisului pentru proprietățile sale curative mai
ales asupra unor leziuni ale pielii. În prezent, aceste proprietăţi au fost demonstrate științific. Propolisul
este un antibiotic la fel de eficient ca streptomicina si penicilina, dacă este administrat frecvent.
Propolisul, ca si antibioticele obținute pe cale industrială, acţionează eficient asupra unui număr
semnificativ de germeni ca de exemplu stafilococii, streptococii dar si alte bacterii.
In plus, faţă de alte antibiotice obţinute pe cale industrială, propolisul nu prezintă efecte adverse. Se
consideră ca efectul antibiotic al propolisului se datorează în special conţinutului ridicat de flavonoide
(41 de tipuri). Flavonoidele au un rol deosebit de important în creşterea părului şi totodată stimulează
circulaţia sanguină. De asemenea, propolisul stimulează eliminarea bilei, urinei şi secreţiilor endocrine,
în special la nivelul glandei tiroide, pancreasului, glandelor suprarenale, având un efect benefic asupra
întregului organism.
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Proprietăţile curative şi terapeutice ale propolisului:
Propolisul, produsul "medicinal" al stupului cu peste 70 de proprietăţi farmacologice dovedite, are sute
de indicaţii, fiind utilizat în scopuri terapeutice din cele mai vechi timpuri.
Propolisul, un veritabil "protector al vieţii" a fost folosit cu succes în tratamentul unei palete largi de boli
şi afecţiuni din următoarele paliere medicale:
-

Cavitatea bucală: afte comune recurente cronice, moniliază, parodontopatii periferice cronice,
stomatite survenite după amigdalectomii, stomatite după tonsilectomii, stomatite ulceroase,
stomatite ulceronecrotice;

-

Otorinolaringologie: amigdalită acută, inflamaţia acută a urechii mijlocii, faringite cronice,
faringite post-traumatice, hipoacuzie (auz slab);

-

Oftalmologie: afecţiuni inflamatorii microbiene ale polului anterior al ochiului, arsuri ale anexelor
oculare, leziuni oculare, traumatisme ale anexelor oculare.

-

Boli pulmonare (Pneumologie): astm, bronșectazii, bronşite astmatice;

-

Afecţiuni ale aparatului digestiv: colite subacute şi cronice, constipaţie, gastrite.

Metoda de preparare a tincturii de propolis:
-

la 100 g de alcool de 80°-86°, se adaugă 20g de propolis întărit, ţinut in frigider. Recipientul în
care s-a introdus alcoolul amestecat cu propolis se încălzeşte la o temperatură de 30°C-40°C
şi se agită puternic. Această procedură se repetă de 6-7 ori în decurs de o săptămână. Se lasă
apoi amestecul să se aşeze şi se strecoară lichidul curat.
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CAPITOLUL 4:
POLENUL – Proprietăţi, indicaţii şi administrare
Polenul este una din cele mai bogate surse naturale de seleniu, vitamine (B1, B2, B3, B5, B6, B9, C0)
săruri minerale, oligoelemente şi aminoacizi.
Polenul este deosebit de eficient în combaterea carenţelor nutriţionale, reglează activitatea ficatului,
rinichilor, stomacului, intestinului şi sistemului nervos, combate oboseala intelectuală şi fizică,
nervozitatea, insomniile şi are efecte antivirale şi antibacteriene.

5

Acest minunat produs floral şi apicol, are ca sursă potenţială peste 1000 de flori diferite; prin urmare,
atât compoziţia sa cât şi, desigur, proprietăţile sale sunt foarte variabile. Graţie naturii şi rolului său de
element de polenizare a florilor, polenul are o compoziţie chimică specială şi complexă, care îl
deosebeşte de toate celelalte produse vegetale şi îi conferă un spectru de influenţă surprinzător de larg
asupra multor afecţiuni şi disfuncţii ale organismului uman.

5
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Proprietăţile principale ale polenului sunt legate de bogăţia mare în elemente nutritive (aminoacizi,
vitamine, enzime, etc.).
Datorită complexităţii elementelor sale componente, polenul a fost folosit timp îndelungat ca
"medicament" sau "stimulent de creştere".
Numeroase cercetări efectuate de-a lungul timpului au relevat multiple posibilităţi de aplicare a polenului
poliflor recoltat de albine în profilaxia şi terapeutica umană, obţinându-se rezultate foarte bune în
prevenirea şi combaterea anemiilor, a bolilor sistemului nervos şi endocrin, a unor afecţiuni ale tubului
digestiv şi a hipovitaminozelor, etc.
Proprietăţi terapeutice sau curative ale polenului:
Polenul de albine are un efect anabolizant:
-

polenul conţine numeroase vitamine şi alte elemente nutritive cu rol important în creşterea
apetitului şi în generarea de noi celule;

Polenul de albine are un efect anti-aterosclerotic:
-

polenul, datorită compoziţiei sale complexe, reduce tensiunea arterială, atunci când aceasta
este prea ridicată, îmbunătăţeşte circulaţia sanguină prin ameliorarea funcţiei ficatului şi
totodată ajută la regenerarea celulelor endoteliului arterial.

Polenul de albine are un efect antibacterian:
-

florile care produc polenul nu au „nici un interes” în a hrăni bacteriile şi în consecinţă, acestea
vor adăuga substanţe antibacteriene, ca de exemplu bioflavonoide.

Polenul de albine are un efect antidepresiv:
-

polenul conţine toţi aminoacizii necesari sistemului nervos, ajută la generarea propriilor
substanţe antidepresive naturale, ca de exemplu endorfinele.

Polenul de albine are un efect anti-inflamator:
-

polenul conţine, printre alte substanţe, cantităţi mici de bioflavonoide despre care se ştie că sunt
substanţe puternic anti-inflamatoare.

Polenul de albine are un efect antitoxic:
-

polenule este cel mai bun aliment pentru ficat; un ficat sănătos poate neutraliza toxinele mult
mai eficient.
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Polenul de albine are un efect dietetic:
-

după cum am menţionat mai sus, polenul este un aliment foarte eficient; este o sursă vegetală
de elemente nutritive foarte bine echilibrată, prin urmare este recomandat în cazurile de
obezitate, hipertensiune arterială, gură, etc.

Polenul de albine îmbunătăţeşte toate funcţiile cerebrale:
-

graţie prezenţei unor cantităţi semnificative de elemente nutritive diversificate în compoziţia sa,
acesta are capacitatea de a hrăni în mod direct toate celulele neuronale; efectul indirect apare
ca urmare a hrănirii ficatului: un ficat sănătos produce la rândul său alte substanţe importante
pentru buna funcţionare a creierului.

6

Polenul de albine conţine cantităţi considerabile de vitamine, enzime şi totodată este o sursă importantă
de bioenergie. Eficienţa apiterapiei, similar eficienţei oricăror alte terapii, depinde, desigur, de calitatea
„produselor medicinale”.
În principiu, este foarte important să oferim celulelor (indiferent dacă acestea sunt sănătoase sau nu)
elemente nutritive de cea mai bună calitate şi/sau compuşi activi cât mai diverşi posibil. Polenul conţine
mii de astfel de elemente care sunt gata în orice moment să gestioneze şi să susţină în mod fiabil viaţa.
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CAPITOLUL 5:
CEARA DE ALBINE – Proprietăţi, indicaţii şi administrare
Ceara este produsă de albine ca o substanţă stabilă care nu interacţionează cu mierea, polenul şi
lăptişorul de matcă şi care are totodată o serie de proprietăţi deosebit de importante pentru apiterapeuţi.
Indicaţii pentru uz intern şi extern:
-

uz extern: dureri lombare (în combinaţie cu propolisul), artroză, acnee, uz cosmetic (epilare);

-

uz intern: febra fânului (rinite alergice), afecţiuni gingivale, constipaţie.

7

Proprietăţile cerii sunt legate în mod direct de substanţele conţinute dar şi de faptul că albinele adaugă
mici cantităţi de propolis în interiorul fiecărei celule a fagurelui, în special în cele construite iniţial pentru
larve.
Astfel, ceara de albine prezintă o serie de proprietăţi ca de exemplu: proprietăţi antiseptice, emoliente,
antiinflamatoare, cicatrizante.
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Întrucât ceara ajută pielea să aibă o structură netedă şi elastică (din punct de vedere al aspectului),
aceasta este mult utilizată în cosmetică, în prepararea diferitelor măşti. De asemenea este utilizată
pentru epilare.
Principalele metode de administrare sunt:
-

Uz extern (pe piele sau buze): se poate folosi individual sau în combinaţie cu propolis brut,
extras de propolis, răşini, ulei de floarea soarelui sau ulei de măsline in plasturi calzi
(cataplasme), unguente împotriva: durerilor localizate extern; diverselor afecţiuni şi/sau boli ale
pielii, ca de exemplu acneea, infecţii ale pielii, bătături la picioare, etc.

-

Administrare internă pentru diverse afecţiuni diagnosticate la nivelul gurii, nasului, sinusurilor,
faringelui, laringelui: în acest scop se realizează extragerea cerii din stup înainte de extragerea
mierii ("căpăcire"); acest tip de ceară care conţine cantităţi infime de miere şi propolis sau
cantităţi nesemnificative de polen este mult mai eficient decât tipul „clasic” de ceară deoarece în
alcătuirea sa intră mai mulţi compuşi activi; metoda de administrare a cerii în această formă
constă în mestecarea acesteia timp de cel puţin 15 minute; după acest interval, utilizatorul
poate să scuipe ceea ce a rămas sau poate să înghită, în doze mici.

-

Administrare orală (înghiţire): întrucât ceara de albine este un bun emolient, poate fi folosită în
plus faţă de alte remedii împotriva iritaţiilor sau chiar a inflamaţiilor interne; poate fi folosită cu
uşurinţă pentru calmarea iritaţiilor / inflamaţiilor gastrointestinale.

-

Ca emolient (linişteşte şi calmează pielea sau suprafeţele iritate, inflamate): ceara poate fi
folosită la nivel intern, pentru afecţiuni ale intestinului gros, intrând astfel în componenţa
supozitoarelor (combinată cu extrasul de propolis, miere, etc.).
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În stadiu incipient, ceara de albine este un lichid incolor produs de glandele situate în
abdomenul albinelor. După ce este mestecată și prelucrată, albinele atașează ceara fagurilor. Datorită
conținutului său bogat în substanțe nutritive, ceara de albine este utilă în îmbunătățirea aspectului pielii
atunci când este aplicată local. Ingredientele principale fac ceara un produs apicol complet non-toxic. În
stup, este în forma celulelor hexagonale în care albinele depozitează miere și ouă.
Folosit ca material de construcție în stup, ceara de albine este încărcată cu substanțe care schimbă
treptat compoziția și trece prin toate nuanțele de galben, apoi maro la aproape negru, după câțiva ani.
Compoziția chimică a cerii de albine este foarte stabilă, ca și produs pur secretat de glandele albinelor.
În stup, ceara de albine absoarbe impuritățile, dar nu transformă, permițând recuperarea sa după mai
mulți ani de utilizare, folosind procese simple, cum ar fi de reîncălzire și purificare.
Ceara de albine aparține unei mari familii chimice, a cerilor, care sunt corpuri grase, lipide, de diverse
origini: animale, vegetale sau minerale. Toate cerile au proprietății chimice similare. În compozițiile lor
se află numai carbon, hidrogen și oxigen.
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CAPITOLUL 6:
LĂPTIŞORUL DE MATCĂ – Proprietăţi, indicaţii şi administrare
Lăptişorul de matcă are o compoziţie foarte stabilă în mod obişnuit şi acest principiu se aplică şi celui
obţinut de la diverse rase sau colonii de albine. Probabil că stabilitatea sa evidenţiază stabilitatea
generică a coloniei de albine. De aceea lăptişorul de matcă este atât de important pentru viaţa coloniei.

Principalii constituenţi ai lăptişorului de matcă sunt reprezentaţi de: apă, proteine, zaharuri, lipide şi
săruri minerale. Apa constituie aproximativ 2/3 din lăptişorul de matcă proaspăt, iar din partea uscată a
acestuia, proteinele şi zaharurile (fructoza şi glucoza) sunt de departe fracţiunile cele mai mari.
În lăptişorul de matcă au fost identificaţi în total 29 de aminoacizi şi derivaţi ai acestora, cei mai
importanţi fiind acidul aspartic şi acidul glutamic. Toţi aminoacizii esenţiali pentru organismul uman sunt
prezenţi în compoziţia sa.
O altă substanţă foarte importantă, prezentă în lăptişorul de matcă, este acidul 10-hidroxi-decenoic,
concentraţia acestuia fiind un bun indicativ pentru verificarea calităţii lăptişorului. Aceasta trebuie să fie
mai mare de 1,8% din materia uscată.
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Lăptişorul de matcă este o substanţă complexă produsă de albinele lucrătoare pentru a hrăni regina
stupului (matca). Conţinutul ridicat de elemente nutritive îi permite reginei să supravieţuiască timp de 5
ani, în timp ce durata medie de viaţă a unei albine lucrătoare este de doar 2-4 luni de zile. Nutrienţii din
compoziţie sunt atât de hrănitori încât regina este capabilă să depună 2.000-3.000 de ouă într-o singură
zi.
Indicaţii de utilizare a lăptişorului de matcă: boli de nutriţie şi metabolice, diabet, boli ale sângelui,
afecţiuni cardiovasculare, afecţiuni ale aparatului respirator (boli pneumologice), otorinolaringologie,
stomatologie, afecţiuni ale sistemului imunitar, boli renale, reumatologie, endocrinologie, afecţiuni ale
glandelor suprarenale, boli infecţioase, pediatrie, oncologie.
Proprietăţi terapeutice şi curative ale lăptişorului de matcă:
Lăptişorul de matcă are un efect benefic asupra ficatului:
-

Reduce greutatea ficatului, îi îmbunătăţeşte structura şi funcţiile;

-

Creşte raportul albumină / globulină, având totodată un efect foarte important în tratarea
afecţiunilor hepatice, în special în tratarea hepatitelor;

-

Indică o creştere în ceea ce priveşte multiplicarea celulelor ficatului.

Lăptişorul de matcă are un efect benefic asupra ţesuturilor ficatului şi miocardului:
-

Creşte consumul de oxigen;

-

Lăptişorul de matcă are efecte generale de armonizare în sensul că dezvoltă şi susţine
structurile vii şi energia acestora.

Lăptişorul de matcă are un efect benefic asupra inflamaţiilor:
-

Stimulează şi accelerează evoluţia procesului inflamator aseptic;

-

Joacă un rol important în vindecarea ţesuturilor inflamate.

Lăptişorul de matcă are efecte benefice asupra sistemului cardiovascular:
-

Reduce artero-scleroza;

-

Este de notorietate faptul că lăptişorul de matcă Royal este un produs natural care prelungeşte
viaţa nu doar a reginei stupului ci şi a oamenilor, în general; longevitatea este întotdeauna
legată de starea de sănătate şi, din perspectivă biologică, de tinereţea şi robusteţea arterelor.
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Administrarea lăptişorului de matcă:
UZ INTERN:
-

Pentru afecţiuni localizate în zona bucală: singur sau în combinaţie cu alte remedii naturale; în
stare brută, lăptişorul de matcă poate fi folosit la nivel local pentru tratarea afecţiunilor cavităţii
bucale, ca de exemplu sângerarea gingiilor.

-

Pentru afecţiuni faringo-laringiene: lăptişorul de matcă liofilizat sub formă de spray;

-

Pentru zona gastrointestinală: în stare brută, sin, plante sau alte remedii naturale;

-

Ca adjuvant sau ca produs medicinal: tablete, capsule, în formă liofilizată.

-

Ca injecţii subcutanate: ajută la stimularea sistemului imunitar, în special la persoanele în
vârstă.

UZ EXTERN:
-

Pentru afecţiuni oculare: ca micelii moleculare; lăptişorul de matcă poate fi combinat cu ser
fiziologic pentru a fi pulverizat în ochi cu ajutorul unui dispozitiv special; poate fi folosit ca
unguent pentru tratarea bolilor pleoapelor.

-

Pentru pielea sănătoasă sub formă de: creme, loţiuni, şampoane, săpunuri.

ADMINISTRARE:
-

Pentru adulţi, doza zilnică uzuală este de aproximativ 500mg (800-1000 mg, dacă este
necesar).

-

Pentru copii, doza obişnuită este de 30-50% din doza adulţilor.

-

Pentru utilizările orale şi gastrointestinale, se recomandă ţinerea sub limbă a unei mici cantităţi
de lăptişor de matcă brut sau sub formă de tablete liofilizate până în momentul in care s-a
dizolvat complet în salivă (minim 2-5 minute).

Întrucât cercetările clinice au indicat o acţiune euforică a lăptişorului de matcă, acesta se recomandă în
cazuri de oboseală, anorexie, pierdere în greutate sau deficienţe de constituie.
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CAPITOLUL 7:
VENINUL DE ALBINE ÎN SCOP TERAPEUTIC – Proprietăţi, indicaţii şi
administrare
Veninul de albine este un compus perfect adaptat/creat pentru funcţiile sale: apărarea albinelor şi a
coloniei. Este sintetizat în glandele de venin ale mătcii şi ale albinelor lucrătoare şi păstrat în sacii de
venin. În timpul procesului de înţepare este eliberat prin ac, sub formă lichidă.

9

În mici cantităţi (echivalentul a mai puţin de 100-300 de înţepături pentru un adult), componentele active
din veninul de albine pot fi foarte benefice pentru sănătatea oamenilor, dacă sunt administrate de
persoane specializate, într-un mod individualizat. Administrat în mod greşit şi în necunoştinţă de cauză,
veninul de albine poate provoca la unele persoane reacţii alergice şi iritaţii.
De aceea se impune ca înainte de folosirea sa în scop terapeutic, să se ia toate măsurile de protecţie a
pacienţilor (efectuarea în prealabil a testelor de depistare a eventualelor alergii; dozarea corectă a
cantităţii de venin) dar şi de protecţie a muncii; apiterapeutul va trebui să se asigure că manipulează în
deplină siguranţă acest produs.
9
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Veninul de albine poate fi găsit în două forme de bază: în stare lichidă, aşa cum apare imediat după
extragere sau după ce este injectat prin ac de către albină, şi în stare solidă, uscată, după ce a fost
colectat cu ajutorul unor dispozitive speciale (colectoare de venin). Veninul de albine este un lichid
incolor, având un gust amar înţepător şi un miros aromat, similar cu aroma bananelor coapte. Veninul
pur, în formă uscată, are o culoare galben – maronie.
Proprietăţile terapeutice şi curative ale veninului:
Veninul medicinal de albine are proprietăţi antibiotice:
-

Efecte bactericide asupra: Staphylococcus aureus (stafilococul auriu), Streptococcus pyogenes,
Escherischia coli, Salmonella typhi, Bacillus brevis, Bacillus cereus; veninul de albine inhibă
creşterea şi dezvoltarea bacteriilor şi ciupercilor;

Veninul de albine are efecte beneficie asupra:
-

Pielii: veninul medicinal de albine are un efect de întinerire a pielii ca urmare a unei circulaţii
vasculare mai bune şi a creşterii permeabilităţii vaselor capilare.

-

Stomacului: Favorizează şi creşte producerea de suc gastric.

-

Aparatului locomotor: În doze mari, veninul de albine determină contracţia musculară; amplifică
reacţiile osteoblastice.

-

Sistemului circulator (in doze mici): reglează ritmul cardiac; creşte nivelul energetic, favorizează
şi susţine funcţia cardiacă şi dezvoltă permeabilitatea vaselor sanguine;

-

Sistemului nervos: reduce durerea în anumite zone unde veninul de albine a fost aplicat de
câteva ori; blochează transmiterea impulsurilor nervoase şi reduce viteza de transmitere a
stimulilor în centrii nervoşi.

Administrarea veninului medicinal de albine:
Principala metodă de administrare a veninului de albine: prin piele.
Există cel puţin patru metode uzuale de administrare a veninului:
1. Veninul pur de albine se poate administra prin intermediul acelor de albine.
2. Sub formă de soluţie de venin de albine, administrată prin injectare.
3. Sub formă de creme şi unguente pe bază de venin de albine, administrate de regulă prin
aplicare locală, masaj şi/sau acupresură.
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4. Soluţii de venin de albine, unguente sau alifii administrate prin metode asociate fizioterapiei, ca
de exemplu iontoforeza (introducerea de ioni ai unor săruri solubile în ţesuturile organismului
folosind curenţi electrici; aceasta fiind o metodă adesea folosită în terapie).
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Veninul de albine poate fi administrat singular sau, în mod ideal, în combinaţie cu alte metode de
tratament. O simplă înţepătură sau injecţie cu venin de albine nu va genera nici un beneficiu sănătăţii
dacă este folosită o singură dată. Virtuţile terapeutice ale veninului de albine sunt cunoscute încă din
antichitate, fiind semnalate de crescătorii de albine care au observat cum dispar durerile reumatice
articulare în urma înţepăturilor de albine.
S-a înregistrat o creştere a popularităţii veninului de albine în ultimii ani. În prezent, acesta este folosit în
tratarea unui număr semnificativ de boli autoimune, incluzând artrita reumatoidă, lupusul, sclerodermia
şi scleroza multiplă. Actualmente, aproximativ 10.000 de persoane diagnosticate cu scleroză multiplă
urmează acest tip de tratament.11

10
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CAPITOLUL 9:
APILARNILUL - Proprietăţi, indicaţii şi administrare
Apilarnilul este un produs obținut din larvele de trântori, și are în compoziția sa conținutul nutrițional
găsit în celulele de fagure, recoltat într-un stadiu larvar specific. Apilarnilul, echivalentul masculin al
lăptișorului de matcă, este un produs apicol natural ce are în componența sa ingrediente nutritive care
conțin hormoni precursori, minerale și vitamine. Celulele trântor sunt recoltate la 10 zile de la depunerea
lor pentru pregătirea apilarnilului, și sunt zdrobite, omogenizate și filtrate pentru sănătate maximă.
Compoziția apilarnilului este foarte complexă, similară cu cea a lăptișorului de matcă. Acesta conține 19
aminoacizi, beta-caroten, vitamina A, B1, B2, B6, E, minerale și oligoelemente, proteine, carbohidrați și
lipide. Acesta poate lua mai multe forme, precum următoarele:
-

Proaspăt recoltat (non - omogenizat și nefiltrat);

-

Omogenizat și filtrat;

-

Liofilizat.

Apilarnilul are o consistență omogenă, de culoare galben lăptos cu nuanțe de gri și un gust ușor
astringent. Este perisabil și, prin urmare, trebuie să fie depozitat în congelator, în forma sa brută.12
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Producția de apilarnil în stupi se realizează prin utilizarea de rame însămânțate cu ouă de trantor de
către regină. Procesul de obținere a acestui produs apicol constă în creșterea continuă a trântorilor în
stupi până la un anumit stadiu larvar, urmând recolta. Perioada optimă pentru producerea de apilarnil
începe odată cu înflorirea pomilor fructiferi, în aprilie-mai, atunci când vremea este suficient de caldă, iar
în familia de albine este un număr mare de albine tinere, și durează până la sfârșitul lunii iulie, începutul
lunii august.
12
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Datorită asemănărilor la conținut cu acel al lăptișorului de matcă, apilarnilul este un produs apicol
natural, activ biologic și energizant. Tocmai din acest motiv, este utilizat pentru prevenirea sau tratarea
anumitor boli, fie în formă pură, fie în amestec cu alte produse apicole sau medicamente.

Proprietăți terapeutice și curative ale apilarnilului:
- Stimulează anabolismul;
- Este antiviral ca și lăptișorul de matcă;
- Este biostimulent;
- Crește puterea sistemului imunitar: datorită calității înalte de nutrienți conținuți; trântorii au o mare
energie respiratorie; o respirație bună înseamnă suficient oxigen în întreg corpul, inclusiv pentru celulele
albe din sânge.
- Îmbunătățește memoria: calitatea înaltă de nutrienți îmbunătățește toate procesele de memorie.
- Îmbunătățește ciclul menstrual pentru femei: datorită echilibrului endocrin dat de hormonii naturali preexistenți în apilarnil.
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- Crește performanța intelectuală a copiilor în școlile elementare: substanțele nutritive conținute de
apilarnil ajută la dezvoltarea generală a sistemului nervos.
- Crește apetitul: ca lăptișorul de matcă și alte stimulente anabolice.
- Crește energia organismului, vitalitatea și puterea de regenerare: datorită substanțelor nutritive și bioenergiei (găsită atunci când apilarnilul este în forma sa brută).
- Crește rezistența generală la boli: datorită compușilor activi și nutrienților care pot ajuta sau hrăni
fiecare celulă a corpului uman.
- Este psiho-stimulant: are un conținut ridicat de aminoacizi, vitamine, magneziu, etc.
- Este recomandat pentru tratamentul: bolilor metabolice cum ar fi diabetul, obezitatea, guta; oboselii,
asteniei, sindromului de oboseală cronică; bolilor stomacului și ficatului (tractul digestiv); tulburărilor
sistemului nervos; insomniei; sindromului premenstrual; gripei și diverselor infecții, etc.
Indicații pentru apilarnil:
Apilarnilul este recomandat să fie administrat atât intern, și la nivel local, cât și extern.
Utilizarea internă a apilarnilului:
- Pentru zona gurii și gâtului: singur sau în combinație cu alte produse naturale; în formă brută poate
fi utilizat la nivel local pentru a trata boli ale gurii, precum sângerările gingivale;
- Pentru zona gastrointestinală: brut, singur sau în combinație cu miere, plante si alte remedii
naturale; soluții și siropuri tonice; aceste produse pot fi de asemenea stocate în fiole mici (de exemplu,
10 ml fiecare);
- Ca supliment sau ca produs medical: tablete, apilarnil liofilizat; apilarnil liofilizat în miere; apilarnil
liofilizat în polen, miere si în lăptișor de matcă; ciocolată cu apilarnil liofilizat (pentru copii).
Utilizarea externă a apilarnilului:
- Pentru boli oftalmologice: ca soluție pentru ochi (picături), ca unguent pentru a trata boli ale
pleoapelor;
- Pentru boli ale nasului: ca instilații, picături, spray, aerosoli, inhalații, lavajul (spălare), cu soluții
diluate.
- Pentru tulburări ale urechilor: ca instilații pentru ureche, unguente, pulberi, supozitoare.
- Pentru boli de piele: îngrijire a pielii, creme, loțiuni, șampoane; pentru boli de piele comprese umede,
loțiuni, unguente, spray.
- Apilarnilul este, de asemenea, un compus activ în produsele cosmetice: creme, loțiuni, șampoane,
măști, etc.
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Dozaj indicat pentru apilarnil:
- Doza zilnică uzuală pentru adulți este de aproximativ 300 mg (600-800 mg, dacă este necesar).
- Doza pentru copii este aproximativ 30-50% din doza normală de adult.
Pentru zonele gură - gât și gastrointestinală este mai bine să se păstreze apilarnilul sub limbă, într-o
formă liofilizată sau ca tablete, până la diluarea completă în salivă (minim 2-5 minute), apoi trebuie
înghițit.
Regulile și principiile de administrare ale apilarnilului:
- La început apilarnilul trebuie utilizat în doze mici, pentru a determina dacă persoana tratată are o
alergie sau nu la acesta;
- După 1 sau 2 luni de tratament, o pauză trebuie luată, în funcție de condițiile individului;
- În ceea ce privește apiterapia, apilarnilul proaspăt este mai benefic decât în produsele prelucrate;
- Păstrați toate produsele ce conțin apilarnil, (în special soluții și / sau preparate), în frigider, deoarece
apilarnilul este distrus rapid de temperaturile ridicate. Dacă nu este refrigerat sau liofilizat, durata de
viață scade dramatic.
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CAPITOLUL 8:
CONTRAINDICAŢII PRIVIND UTILIZAREA PRODUSELOR APICOLE

MIEREA: Mierea este contraindicată persoanelor care suferă de diabet. Excepţie de la această
contraindicaţie face mierea de salcâm (ce conţine în mare parte fructoză) care poate fi administrată
dimineaţă, în doze foarte mici. Mierea este dulce deoarece conţine 70% carbohidraţi; în consecinţă, nu
poate fi administrată în cantităţi mari acelor persoane care au "sânge dulce” (hiperglicemie).
Există şi o altă situaţie în care mierea nu este recomandată: alergiile la polen (în special cele asociate
tractului digestiv). În compoziţia mierii intră o cantitate de polen ce depăşeşte 1%. Persoanele care
suferă de această afecţiune nu pot consuma miere deoarece, chiar şi o cantitate infimă de polen poate
provoca alergii severe la nivelul sistemului digestiv sau respirator.
PROPOLISUL: Statisticile indică faptul că 1-2% din populaţie prezintă alergii la propolis, sau dezvoltă
reacţii alergice la substanţele care intră în compoziţia acestuia. Având în vedere aceste alergii,
propolisul nu este recomandat persoanelor care manifestă reacţii alergice la acest produs apicol.
POLENUL DE ALBINE: Unele persoane pot dezvolta reacţii alergice la polen sau nu îl pot tolera deloc
în stomac sau în sistemul digestiv, acuzând, în cazul ingerării acestuia, o serie de simptome ca de
exemplu senzaţia de greutate în stomac, balonări, etc. Pentru a evita aceste situaţii, o soluţie excelentă
este aceea de a recomanda pacienţilor să înceapă consumul de polen în doze foarte mici.
CEARA DE ALBINE: Ceara pură conţine în principal substanţe inerte însă uneori poate avea în
componenţa sa şi cantităţi mici de propolis şi/sau polen care pot fi responsabile pentru anumite reacţii
adverse. În consecinţă, şi ceara de albine, prin compuşii săi adiţionali, poate cauza reacţii alergice.
LĂPTIŞORUL DE MATCĂ: este contraindicat în cazul în care pacientul a fost diagnosticat cu
următoarele afecţiuni: crize de astm bronhic, boala Adisson; lăptişorul de matcă este astringent şi poate
provoca bronhoconstricţii.
VENINUL DE ALBINE: are potenţialul cel mai periculos dintre toate produsele apicole; de aceea este
extrem de important ca pacienţii să fie testaţi în vederea depistării eventualelor alergii înainte de
aplicarea oricărui tratament pe bază de venin de albine.
APILARNIL: Până în prezent, nici o reacție adversă nu a fost găsită ca fiind toxică sau alergică legată de
utilizarea apilarnilului. Cu toate acestea, din moment ce apilarnilul conține cantități mici de polen, propolis și
miere, putem presupune că utilizarea acestuia poate duce la riscuri similare cu cele asociate cu compușii
acestuia.
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