


                                
 Η κάθε μέλισσα επισκέπτεται 

καθημερινά 3.000 διαφορετικά 
λουλούδια και το προϊόν αυτής της 
κοπιαστικής εργασίας είναι η γύρη, 
ένα απολύτως φυσικό προϊόν. 

 Περιέχει αμινοξέα, βιταμίνες, 
πρωτεΐνες και μεγάλη ποσότητα 
βιταμίνης R, που προφυλάσσει τον 
οργανισμό από τις εγκεφαλικές 
αιμορραγίες. Στο μέλι , περιέχεται 
αρκετή ποσότητα γύρης. Θεωρείται 
ότι μια κουταλιά της σούπας γύρη 
καθημερινά, ωφελεί πολύ τον 
οργανισμό. 



 Είναι ένα κολλώδες υλικό που φτιάχνουν οι 
μέλισσες από ρητίνες. Τη χρησιμοποιούν για να 
κλείνουν τις χαραμάδες στην κυψέλη τους, να την 
απολυμαίνουν, να στερεώνουν τις κηρήθρες ή 
ακόμα «ταριχεύουν» και έτσι να θανατώνουν 
έναν εισβολέα. 

 Η πρόπολη είναι πολύ χρήσιμη για τον άνθρωπο. 
Ένα λεπτό στρώμα πάνω σε πληγές, σταματά την 
αιμορραγία και προστατεύει από μολύνσεις. 
Χρησιμοποιείται ως καλλυντικό, σε λοσιόν, 
κρέμες προσώπου, σαπούνια και οδοντόπαστες. 
 



 Το φυσικό κερί που παράγουν οι 
μέλισσες, χρησιμοποιείται στην 
ιατρική και φαρμακευτική.                
Σπρέι εγκαυμάτων, υπόθετα, 
αλοιφές, καλλυντικά, 
οδοντόπαστες, αντηλιακά, σπρέι 
ξυρίσματος και πολλά άλλα 
περιέχουν κερί. 
 



 Το δηλητήριο αυτό παράγεται από δύο 
αδένες που βρίσκονται στην κοιλιά της 
μέλισσας. Χρησιμοποιείται στην 
φαρμακευτική και μάλιστα στη θεραπεία 
της ρευματοειδής αρθρίτιδας. 
Επιβραδύνει τη σκλήρυνση κατά πλάκας 
και βοηθάει τα άτομα που έχουν 
αλλεργία στο τσίμπημα της μέλισσας.  



 Είναι μία κρεμώδης ουσία που παράγουν 
οι εργάτριες μέλισσες σαν τροφή για τις 
προνύμφες και τη βασίλισσα. Επειδή η 
βασίλισσα τρώει καθημερινά βασιλικό 
πολτό, ζει 50 φορές περισσότερο από μια 
εργάτρια και γεννά κάθε μέρα ως και 2000 
αβγά. 

 Η περίοδος παραγωγής και συγκομιδής 
του βασιλικού πολτού είναι από τον 
Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο οπότε κάθε 
κυψέλη δίνει 100-150 γραμμάρια. 

 Ο βασιλικός πολτός είναι μοναδική πηγή 
βιταμινών, ενζύμων, ορμονών, αμινοξέων, 
ανόργανων στοιχείων. Βοηθάει τους 
κουρασμένους οργανισμούς, βελτιώνει τη 
διάθεση, μειώνει το άγχος, ενισχύει την 
άμυνα του οργανισμού, επιταχύνει το 
μεταβολισμό, χαρίζει υγεία στο δέρμα και 
πολλά άλλα. 
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