НАЙКРАЩІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ З БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ ВІД ТМ
«МЕДОК»
ЦІЛЮЩА ЧУДО-МАЗЬ
Для приготування мазі потрібно 40 гр воску бджолиного ТМ «МЕДОК», 100 гр
масла оливи або соняшника, 2 ст. ложки цукрового піску.
Віск охолодити в холодильнику, розкришити в олію, додати цукор та поставити
та повільний вогонь. Повільно помішуючи, розтопити віск та цукор в олії (віск буде
розчинятися довго та повільно). Коли мазь стане однорідною, її треба остудити і після
цього можна використовувати.
Ця мазь глибокого проникнення та знімає будь-який запальний процес. її
використовують для лікування нежиті та закладеного носу (намазують на перенісся
або закладають в кожну ніздрю), хворого горла (намазують в області мигдалин та
укутують горло), кашлю (розтирають груди спереду та ззаду), уражень слизової
оболонки рота та губ, запалення вуха (тампончиком всередину), будь-яких уражень
на поверхні шкіри з ознаками запалення.
ПРОПОЛІСНО-ВОСКОВА МАЗЬ
Для приготування мазі потрібно 1 л лляної, соняшникової або іншої рослинної
олії, 60-70 гр бджолиного воску ТМ «МЕДОК», 100 гр прополісу ТМ «МЕДОК».
Олію перекип'ятити, віск розплавити, додати прополіс та нагрівати 30 хвилин,
постійно помішуючи. Готову мазь остудити та розкласти по баночкам з темного скла
з кришками, що щільно закриваються.
Прополісно-воскова мазь відмінно загоює рани та виліковує гайморит (мазь
розтоплюють в ложці та закопують в ніс), гнійні отити (джгутик з маззю закладають у
вухо, одночасно змазуючи маззю за вухом), нариви та абсцеси в горлі, гнійну ангіну
(маззю змащують горло та накладають компрес на область шиї), бронхи, болі в
шлунку та у кишечнику, фурункули, ячмені (3 рази на день до їжі приймають 0,5
чайній ложці мазі), опіки, чиряки, рани, набряки, болі у суглобах (наносять на ніч на
хворе місце, укутують та замотують), трофічні язви та гангрени (прикладають
салфетки з маззю, змінюючи їх кожні 2 години).

МАЗЬ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ МОЗОЛІВ
Для приготування мазі потрібно 50 гр прополісу ТМ «МЕДОК», 30 гр воску
бджолиного ТМ «МЕДОК» та сік 1 лимона.
Прополіс, віск та сік змішати й нагрівати на слабкому вогні до розчинення воску.
Охолодити та зберігати в скляній баночці в холодильнику.
Мазь щодня прикладають; до мозолів, закріплюючи пластиром. Через кілька
днів розм'якшують мозолі в 2% гарячому розчині питної соди та видаляють.
КРЕМ ДЛЯ РУК
Для приготування крему потрібно 20 гр воску бджолиного ТМ «МЕДОК», 2
чайні ложки олії з абрикосових кісточок, 2 чайні ложки персикової олії, 70-100 гр
оливкової олії.
Віск подрібнити на невеликі шматочки, покласти в скляну миску та помістити на
водяну баню. Після того, як віск почне розм'якшуватися, його треба зняти з водяної
бані, додати олії та добре перемішати дерев'яною ложкою. Готову суміш
переливають в будь-яку зручну чисту та суху баночку й залишають для загустіння.
Користуються кремом протягом дня та на ніч, потримавши на шкірі 15 хвилин
(залишки знімають паперовою серветкою).
КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ
Для приготування крему потрібно 50 гр воску бджолиного ТМ «МЕДОК», 15
крапель олії жожоба, 1 чайна ложка оливкової олії, 15 крапель масла з виноградних
кісточок, 1 чайна ложка гліцерину, 3-4 краплі ефірної олії розмарину.
Віск подрібнити на невеликі шматочки, покласти в скляну миску та помістити на
водяну баню. Після того, як віск почне розм'якшуватися, його треба зняти з водяної
бані, додати олії та добре перемішати дерев'яною ложкою. Готову суміш
переливають в будь-яку зручну чисту та суху баночку й залишають для загустіння.
Користуються кремом протягом дня та на ніч.

