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Бджолине маточне молочко – найдивовиж-
ніший продукт бджільництва. цей продукт має 
найбагатший склад корисних речовин серед 
усіх продуктів, що видобуваються на пасіці. От-
римуючи таку «їжу», зі звичайної личинки форму-
ється матка, що живе до 7 років, відкладаючи до 
2500 яєць на добу. При цьому, личинки робочих 
бджіл харчуються маточним молочком лише про-
тягом 3-х днів свого розвитку та стають звичайни-
ми бджолами, що живуть лише 35-40 днів!

якщо ви бажаєте зміцнити імунітет, віднови-
ти нормальну роботу свого організму на клітин-
ному рівні та прокидатися кожного ранку пов-
ним сил та енергії – бджолине маточне молочко 
повинно стати для вас таким же звичайним та 
важливим продуктом, як молоко, овочі, фрукти 
та ін. Завжди краще та набагато дешевше займа-
тися профілактикою захворювань, ніж витрача-
ти величезні кошти на їх лікування. Маточне 
молочко є високоефективним профілактичним 
засобом, що підвищує життєвий тонус, покра-
щує зір та стан шкіри, зміцнює волосся та нігті, 
нормалізує роботу серцево-судинної системи 
та шлунково-кишкового тракту та ін. слід осо-
бливо підкреслити, що маточне молочко є нату-
ральним продуктом, воно м’яко діє на організм 
людини та не має побічних ефектів. саме тому 
воно особливо рекомендовано дітям, вагітним 
та годуючим грудьми жінкам, а також людям по-
хилого віку. Легенди про історії тяжкохворих лю-
дей, яких маточне молочко буквально повернуло 
до життя, передаються з вуст в уста. Але, як давно 
відомо, кожна легенда заснована на реальній істо-
рії з життя людини, яка прийняла від медоносної 
бджоли цей щедрий дар та зцілила себе сама за 
допомогою внутрішніх резервів свого організму.    

Як же з’являється маточне молочко в бджоли-
ному вулику? Це продукт, що виробляється  верх-
ньощелепними та глоточними залозами молодих 
робочих бджіл в віці від 6-го до 10-го дня життя, 
який вони виділяють в спеціальні стільники (ма-
точники), де розвиваються матки бджіл. Воно яв-

ляє собою непрозору масу білого кольору з кре-
мовим відтінком та консистенцією крему. Смак 
маточного молочка різкий, може бути солодку-
ватим або кислуватим. В бджолиному вулику цим 
продуктом вигодовують маточних личинок та по-
чинають годувати робочих бджіл.

 до складу маточного молочка входять: білки 
(включаючи 22 амінокислоти, в т.ч. 10 незамін-
них), вуглеводи, жири, вітаміни, ензими (фермен-
ти), вода, цукор, мінеральні речовини, стимуля-
тори росту, статеві гормони (тестостерон, проге-
стерон), дезоксирибонуклеїнова кислота (днк).

Збір маточного молочка – це дуже кропітка 
праця, що потребує від бджоляра великих витрат 
часу та сил. Воно збирається десятими частинами 
граму протягом лише кількох тижнів на рік, що 
вливає на його ціну. Найбільш цінним вважаєть-
ся молочко, що заморозили на пасіці не пізніше 
2-х годин після збору, тому що воно дуже швид-
ко втрачає свої корисні властивості. Зберігати 
його потрібно в замороженому стані, що створює 
незручності при використанні. Для зручності 
зберігання маточне молочко ліофілізують, тобто 
висушують шляхом заморозки при температурі 
мінус 30°С на протязі 24 годин. ця технологія на-
туральної консервації маточного молочка була 
запатентована фахівцями торгівельної марки 
«Медок» та дозволяє зберегти високу біологіч-
ну цінність продукту й робить можливим його 
зберігання при кімнатній температурі. Саме 
тому, купуючи ліофілізоване маточне молочко, Ви 
можете не сумніватися в біологічній активності та 
високій цінності цього продукту бджільництва.    

Згідно Національному стандарту України ДСТУ 
4666:2006 «Маточне молочко бджолине», ліофілі-
зоване маточне молочко містить стільки ж деце-
нових кислот, як і натуральне (нативне) маточне 
молочко (стор.4, Таблиця 2 «Фізико-хімічні показ-
ники маточного молочка бджолиного»). В таблиці 
наведена харчова та енергетична цінність 100 гр 
молочка маточного бджолиного (ДСТУ 4666:2006 
«Маточне молочко бджолине», стор.16).

Будучи основою життя та продовження роду 
в бджолиній сім’ї, маточне молочко має найвищу 

біологічну активність і для людини. Маточне мо-
лочко бджолине ліофілізоване МЕдок® зміцнює 
імунітет, поліпшує апетит, пам’ять та зір, сприяє 
виведенню токсинів, знижує рівень цукру в кро-
ві, а також має противірусну, антибактеріальну 
та протирадіаційну дію. Маточне молочко суміс-
не з лікарськими засобами.

вживання маточного молочка показано піс-
ля інфарктів, інсультів та хіміотерапії, при без-
плідді та імпотенції, підвищенному розумовому 
та фізичному навантаженні. воно стабілізує ар-
теріальний тиск, стимулює діяльність нервової 
системи, нормалізує обмін речовин, відновлює 
роботу ендокринної та статевої сфер.

Маточне молочко бджолине використо-
вується при лікуванні захворювань шлушко-
во-кишкового тракту (гастритів, виразок, ко-
літів та ін.), нирок, печінки та шкіри. Воно має 
протипухлинні властивості та підсилює дію ліків. 
Цей продукт рекомендован вагітним та годуючим 
груддю жінкам (для підвищення лактації).

З давніх часів тож відомі омолоджуючі власти-
вості маточного молочка. Завдяки наявності де-
зоксирибонуклеїнової кислоти, маточне молочко 
дає відчутні результати для омолодження організ-
му, надаючи регенеративний вплив на старіючі 
клітини та тканини. Цікавий той факт, що в даний 
час світовими лідерами по вживанню маточного 
молочка є Китай та Південна Корея – країни, де 
населення має найвищі тривалість життя та пра-
цездатність.

Маточне молочко також успішно використову-
ють в рамках відновлюючої терапії після хіміоте-
рапії. Також дуже важливо знати, що після недав-
ньої катастрофи на АЕС в Японії, ця країна прагне 
стати світовим лідером в споживанні маточного 
молочка, яке навіть стали додавати в раціон шко-
лярів завдяки його могутній протирадіаційній дії. 
Маточне молочко благотворно діє на дитячий 
організм, сприяючи його нормальному розвит-
ку та росту, а у випадку уповільненого росту 
його вживання є обов’язковим.     

широкий спектр дії бджолиного маточного 
молочка робить його неперевершеним продук-
том для підвищення імунітету, зміцнення здо-
ров’я, профілактики та лікування різних захво-
рювань у дорослих та дітей. Профілактичний 
курс маточного молочка (30 днів по 1 капсулі) 
показаний раз на рік кожній людині, що піклу-
ється про своє здоров’я та бажає жити повно-
цінним життям. регулярне вживання маточного 
молочка – це найкраща інвестиція у своє здо-
ров’я. Народні чутки називають маточне молочко 
«еліксиром молодості». Спробуйте і Ви смак моло-
дості та здоров’я!

БДЖОЛИНЕ МАТОЧНЕ МОЛОЧКО МЕДОК® –
ПРИРОДНЕ ДЖЕРЕЛО ВАШОГО ЗДОРОВ’Я ТА ДОВГОЛІТТЯ

Прополіс (бджолиний клей) 
– це смолиста речовина з бакте-
рицидними властивостями, яку 

бджоли збирають з рослин, переро-
блюють та використовують у вулику 
як будівельний та дезінфікуючий 
матеріал. Має виражену ранозагою-
вальну, знеболюючу, протизапальну, 
дезодоруючу, антисептичну (проти-
вірусну, антибактеріальну та проти-
грибкову) дію. Стимулює регенера-
цію тканин. Зміцнює імунітет.  

Фітоконцентрат з прополісу 
водний є натуральним екстрак-
том-концентратом прополісу, в 
якому збережена максимальна кіль-

кість біологічно-активних компонен-
тів. Його можна застосовувати як 
внутрішньо, так і зовнішньо. Відсут-
ність спирту робить фітоконцентрат 
універсальним лікувально-профі-
лактичним засобом для всієї родини. 
Фітоконцентрат з прополісу реко-
мендовано до раціону харчування 
для профілактики або пом’якшення 
перебігу захворювань шлунко-
во-кишкового тракту, дихальної, 
сечостатевої та ендокринної систем. 

Завдяки вагомій концентрації 
прополісу, фітоконцентрат є дуже 
економічним засобом. наприклад, 
при внутрішньому вживанні засо-

бу 1-2 рази на добу, одного фла-
кону вистачить на 2-4 місяці.  

ФІТОКОНЦЕНТРАТ З ПРОПОЛІСУ ВОДНИЙ   МЕДОК®

профілактика та лікування вірусних  
та бактеріальних інфекцій
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Маточне молочко 
натуральне 18,0 7,0 15,0 200,4

Маточне молочко 
ліофілізоване 42,7 16,6 35,6 475,2

НОВИНКА!
Фірмові магазини 

«Медок»

м. Харків,  
ст. м. «Героїв Праці»,  
вул. Героїв Праці, 25/71

093-70-36-756    097-23-35-954

м. Київ,  
ст. м. «Нивки»,  
пр. Перемоги, 71а

067-826-24-29    099-073-59-51
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Несприятлива екологічна 
ситуація, стреси та незбалан-
соване харчування призво-
дять до різкого погіршення 
здоров’я сучасної людини. 
До 40 років проблеми нако-
пичуються та багато людей 
«раптом» виявляють, що ста-
ли «щасливими» володарями 
цілого букету хронічних за-
хворювань. Особливе місце в 
цьому «букеті» займають роз-
лади ендокринної та сечоста-
тевої систем, лікування яких 
потребує надзвичайно доро-
гих та небезпечних для ор-
ганізму ліків. Саме тому, зітк-
нувшись з таким діагнозом, як 
чоловіки, так і жінки, найчас-
тіше просто відмовляються 
від лікування, тим самим при-
рікаючи себе кожного дня на 
біль та муки з перспективою 
ускладнень, потребуючих 

оперативного хірургічного втручання.
З давніх часів люди стикалися з розладами 

ендокринної та сечостатевої систем та шукали 
ефективні засоби їх вирішення. Один з найефек-
тивніших засобів лікування статевої слабкості у 
чоловіків та відновлення гормонального балансу 
у жінок був знайдений в сім’ях медоносних бджіл. 
Цими чудо-ліками стали личинки трутнів (чолові-
чих особин бджолиної сім’ї). Народні чутки нази-
вають їх «трутневим молочком».

 наразі для профілактики та лікування «ін-
тимних проблем» використовується трутневий 
гомогенат, який отримують в результаті подріб-

нення трутневого розплоду (личинок трутнів 
7-денного віку). трутневий гомогенат – виключ-
но натуральний продукт, що має жовто-кремо-
вий колір, «яєчно-молочний» смак та наступ-
ний склад: протеїни (10-20%), вуглеводи, жири, 
амінокислоти, мінеральні речовини, вітаміни, 
«живі» складові (ензими, гормони). 

Необхідно підкреслити, що трутневий гомо-
генат на 50% складається з тих самих складових, 
що й маточне молочко, але відрізняється більшою 
кількістю функціональних груп ензимів та гормо-
нів, а за спектром вітамінного складу навіть випе-
реджає його.

Будучи 100% натуральним продуктом, трут-
невий гомогенат може зберігатися при кімнатній 
температурі не більше 2 годин. Більш тривалий 
контакт з киснем призводить к його закисанню 
та псуванню. Тому для зберігання цього цінного 
продукту фахівці тМ «Медок» розробили та за-
патентували натуральний метод консервації – 
ліофілізацію. В процесі ліофілізації в лабораторії 
на спеціальному обладнанні трутневий гомогенат 
висушують шляхом заморожування при темпе-
ратурі мінус 30°С на протязі 24 годин. Ліофілізо-
ваний трутневий гомогенат, з якого видаляється 
тільки волога, зберігає високу біологічну актив-
ність та лікувальні якості «свіжого» трутневого 
молочка, але набагато більш зручний в зберіганні 
та використанні. Слід особливо підкреслити, що в 
ліофілізованому трутневому гомогенаті концен-
трація протеїнів, вуглеводів, жирів та ін. корисних 
речовин в декілька разів вище, ніж в нативному. 
Отже при застосуванні ліофілізованого трутне-
вого гомогенату можна значно швидче отримати 
лікувальний ефект.

трутневий гомогенат рекомендовано до ра-
ціону харчування для профілактики або пом’як-

шення перебігу захворювань імунної та ендо-
кринної систем, органів травлення, сечостате-
вої системи у чоловіків (андрогенна недостат-
ність, простатит, аденома), жіноче та чоловіче 
безпліддя, жіночий клімакс, порушення обміну 
речовин. Показаний одужуючим хворим після 
тривалої вимушеної гіподинамії, спортсменам 
під час інтенсивного тренувального процесу та 
у відновлювальному періоді (підвищує швидкіс-
но-силові показники), а також для підвищення 
фізичної активності людям похилого віку.

Трутневий гомогенат зміцнює та відновлює 
імунну систему, покращує апетит та сон, стимулює 
загальний стан, а також має потужну оздоровлю-
ючу та омолоджуючу дію на організм. трутневий 
гомогенат сумісний з лікарськими засобами. Він 
використовується в харчуванні дорослих та дітей, 
що відстають у фізичному, статевому та розумо-
вому розвитку, а також в домашній косметології 
для догляду за шкірою. Трутневий гомогенат ре-
гулює діяльність центральної нервової системи 
та рекомендований при психічних розладах. для 
досягнення максимального ефекту рекомендо-
вано вживати трутневий гомогенат в комплексі 
з пергою.

Для відновлення функцій органів ендокрин-
ної системи та підвищення гормонального фону 
трутневий гомогенат не має собі рівних серед усіх 
продуктів бджільництва. Цей секрет «7-ми денних 
трутнів» добре відомий досвідченим бджолярам. 
Саме завдяки регулярному вживанню трутневого 
розплоду більшість бджолярів є довгожителями 
та до глибокої старості зберігають високу фізичну 
активність. тепер цей дивовижний продукт став 
доступний й вам, спробуйте трутневий гомоге-
нат торгівельної марки «Медок» та ви відчуєте 
себе повними сил та енергії!

ТРУТНЕВИЙ ГОМОГЕНАТ МЕДОК® – ЕФЕКТИВНЕ ВИРІШЕННЯ ВАШИХ ІНТИМНИХ ПРОБЛЕМ

ПЕРГА (БДЖОЛИНИЙ ХЛІБ)    МЕДОК® ФІТОКОНЦЕНТРАТ (настоянка) 
З БДЖОЛИНОГО ПІДМОРУ        

МЕДОК®Це може здатися дивним, 
але у медоносних бджіл є свій, 
«бджолиний» хліб. Цей унікаль-
ний продукт отримав назву 
«ПЕРГА».

В и р о б н и ц т в о 
перги в бджолино-
му вулику є довго-
тривалим та трудо-
містким процесом. 
Спочатку робочі 
бджоли приносять 

до вулика квітковий пилок-обніжжя та утрамбо-
вують його в стільники. Потім вони готують ме-
дово-ферментну суміш та додають її в стільники, 
що заповнені пилком. В результаті в стільнику 
починається реакція молочно-кислого бродіння 
та пилкові зерна перетворюються на пергу. до 
складу перги входять: білки, 16 амінокислот, 13 
жирних амінокислот, вуглеводи, вітаміни, ензи-
ми, мінеральні речовини (калій, магній, залізо, 
кальцій, цинк, натрій та ін.), гормони. 

Пергу не випадково називають «бджолиним 
хлібом». Без цього продукту життя бджолиної сім’ї 
просто неможливе, тому що для бджіл перга є ос-
новним білковим кормом. Сумішшю меду та перги 
бджоли годують своїх личинок в період їх актив-
ного росту та личинка бджоли за 6 днів збільшу-
ється в 1500 разів! Дорослим бджолам перга на-
дає енергію для активної життєдіяльності, збору 
нектару та пилку, а також роботи у вулику.

Дивовижні властивості перги повною мірою 
можуть бути використані й людиною. Цей продукт 
ідеально підходить переважній більшості людей, 
тому що легко засвоюється організмом. Перга 
є природним збалансованим вітамінно-міне-
ральним комплексом, що робить її відмінним 
засобом для зміцнення імунітету та підвищення 

захисних сил організму у дорослих та дітей. При 
цьому, корисні властивості перги значно шир-
ші – поряд зі зміцненням організму вона ефек-
тивно виводить токсини та шлаки, відновлює 
та покращує мікрофлору кишечника, відмінно 
очищує печінку.

Перга рекомендована до раціону харчуван-
ня для профілактики та пом’якшення перебігу 
захворювань нервової, ендокринної, імунної, 
серцево-судинної систем та шлунково-кишко-
вого тракту. вона проявляє антиоксидантну, 
жовчогінну, сечогінну та гепатопротекторну 
дію. сприяє посиленню імунітету, підвищує то-
нус та фізичну витривалість організму.

Перга має антимікробний, антибіотичний та 
омолоджуючий ефект, покращує обмін речовин 
та сприяє нормалізації ваги, підвищує вміст в кро-
ві еритроцитів та гемоглобіну. Вживання перги 
рекомендовано при виразці шлунку та 12-палої 
кишки, розладах статевої сфери (безпліддя, аде-
нома простати, зниження потенції), для профі-
лактики та лікування захворювань шкіри (псоріаз, 
нейродерміт, екзема, герпес та ін.), а також при 
вагітності та в період після пологів.

Слід підкреслити, що перга відмінно сприй-
мається та засвоюється дитячим організмом, 
саме тому вона особливо рекомендована дітям, 
в першу чергу школярам для профілактики ві-
русних, застудних та інфекційних захворювань, 
покращення роботи шлунково-кишкового трак-
ту, лікування харчових алергій, зниження стом-
люваності та підвищення інтересу до навчання. 
регулярне вживання перги відмінно зміцнює 
організм дитини та допомагає йому успішно 
впоратися з високим навантаженням у школі.

Описуючи дивовижні властивості перги та її 
виключну корисність для людини, слід також осо-
бливо відзначити її цінову доступність. Місячний 
курс перги (природнього вітамінно-мінераль-
ного комплексу) значно дешевше полівітамін-
них курсів, що виробляються різними фармаце-
втичними компаніями!  

натуральний вітамінний комплекс  
+ очищення печінки

Фітоконцентрат з бджолиного 
підмору виготовляється зі здорових 
бджіл, що загинули на пасіці природ-
ним чином. До його складу входять: 
хітозан, меланінові комплекси, гепа-
роїди, амінокислоти, пептиди, бджо-
лина отрута, мінеральні речовини.

Фітоконцентрат з бджолиного 
підмору рекомендований до раці-
ону харчування для профілактики 
або пом’якшення перебігу захво-
рювань сечостатевої сфери, шлун-

ково-кишкового тракту, щитовидної залози, 
серцево-судинної, венозної та ендокринної сис-
тем. Проявляє імуностимулюючу, антисептичну, 
антиоксидантну, протизапальну, гепатопротек-
торну дію.

Вживання Фітоконцентрату з бджолиного 
підмору МЕдок® показано для очищення орга-
нізму та регулювання обмінних процесів, профі-
лактики цукрового діабету, нормалізації ваги та 
схуднення. 

Цей продукт бджільництва ефективно очищує 
кров, стабілізує кров’яний тиск, а також рекомен-
дується при лікуванні судин, варикозного розши-
рення вен, тромбофлебітів, ревматичних захво-
рювань. Фітоконцентрат з бджолиного підмору 
сумісний з лікарськими засобами.

Фітоконцентрат з бджолиного підмору має 
протизапальні якості, згубно діє на стрептококи, 
мікоплазму, уреаплазму, лямблії та інших пара-
зитів, стимулює загоєння ран та опіків. Він вико-
ристовується при лікуванні маститу та панариціїв, 
при судинних болях та аденомі простати, імпотен-
ції, безплідді, циститі, пієлонефриті, гломеруло-
нефриті та фригідності.  

натуральний препарат  
для комплексного очищення організму
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СВІЧКИ «ФІТО-ПРОПОЛІС»   
МЕДОК®

СВІЧКИ «З БДЖОЛИНИМ  
МАТОЧНИМ МОЛОЧКОМ 

ТА НАТУРАЛЬНОЮ ОЛІЄЮ 
ОБЛІПИХИ»  МЕДОК®

СВІЧКИ «З ТРУТНЕВИМ  
ГОМОГЕНАТОМ ТА ОЛІЄЮ 

ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ»  
МЕДОК® Свічки «Фіто-прополіс» 

виготовляються за унікаль-
ною технологією та містять 
виключно натуральні ком-
поненти: екстракт прополі-
су, екстракт бруньок тополі 
чорної, екстракт 
квітів ромашки, 
екстракт квітів ка-
лендули, ефірну 
олію шавлії мускат-
ної, віск бджоли-
ний та жирову ос-
нову. Слід особливо підкреслити, що поєднання 
прополісу та натуральних фіто-компонентів знач-
но посилює лікувальний ефект від застосування 
свічок та дозволяє отримувати відмінні результа-
ти без шкоди для організму. 

Свічки «Фіто-прополіс» активні відносно хла-
мідій, мікоплазм, гарднерел, трихомонад, кандид. 
Наявні в свічках біологічно активні речовини на-
дають в`яжучу, антисептичну, дезинфікуючу, рано-
загоювальну та розсмоктуючу дію.  

Показання до застосування свічок «Фіто-про-
поліс»:
	урологія (простатити, уретрити, аденома 

передміхурової залози, сексуальні порушення, 
пов`язані з порушеннями в передміхуровій зало-
зі, сечокам`яна хвороба, стани після оперативно-
го втручання на передміхуровій залозі та сечово-
му міхурі); 
	гінекологія (запальні захворювання жіно-

чих статевих органів: кольпіти, білі, ендоцервіти, 
ерозія шийки матки, міоми, фіброміоми);   
	проктологія (геморой, тріщини та поліпи 

товстої кишки).

профілактика та лікування  
гінекологічних, урологічних  

та проктологічних захворювань

свічки (супозиторії) мають ряд переваг: 
1) біологічно активні речовини потрапляють безпосередньо в загальний кровообіг 

(минаючи шлунок й печінку) та всмоктуються з високою швидкістю, що мінімізує 
ризик алергій та побічних ефектів; 

2) Їх застосування є простим, безпечним та безболісним;
3) ректально-вагінальний спосіб застосування свічок об`єднує позитивні якості 

перорального (через рот) та ін`єкційного методів введення в організм біологічно 
активних речовин.  

Фахівці компанії 
«Медок» декілька ро-
ків проводили дослі-
дження по створен-
ню свічок (супози-
торіїв) з бджолиним 
маточним молочком. 
В результаті була роз-
роблена унікальна 
рецептура свічок (су-
позиторієв) МЕДОК®, 
яка не тільки забез-
печує високий вміст 

біологічно активних речовин (маточного молочка 
та натуральної олії обліпихи), але й значний си-
нергетичний ефект від їх спільного застосування.

Маточне молочко бджолине ліофілізоване та 
натуральна олія обліпихи, що входять до складу 
свічок, є натуральними продуктами виключно 
природного походження з високою біологічною 
активністю. 

Маточне молочко бджолине ліофілізоване – це 
натуральне маточне молочко бджолине, висуше-
не заморожуванням за температури мінус 30°С 
протягом 24 годин. До складу маточного молочка 
входять: білки, 22 амінокислоти, вуглеводи, жири, 
вітаміни (B1, B2, B3, B6, В12, PP, H, C, D, провітамін 
А), ензими, мінеральні речовини (калій, фосфор, 
залізо, кальцій, цинк, натрій та ін.), стимулятори 
росту, статеві гормони (тестостерон, прогесте-
рон), дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК).

Натуральна олія обліпихи містить вітаміни В1, 
В2, С, Е, К, Р, флавоноїди, фолієву кислоту, карати-
ноїди, бетаїн, холін, кумарин, глюкозу, фруктозу, 
фосфоліпіди, мінеральні речовини (натрій, магній, 
залізо, кремній, алюміній, свинець, нікель, марга-
нець, стронцій, молібден).   

свічки (супозиторії) з бджолиним маточним 
молочком та натуральною олією обліпихи МЕ-
док® зміцнюють імунітет, підвищують життєвий 
тонус, сприяють виведенню токсинів, омоло-
дженню організму, зміцненню стінок судин, по-
ліпшенню апетиту, пам`яті та зору. Їх застосування 
показано після операційних втручань (особливо 
гінекологічних) та тяжких захворювань (інфарк-
тів, інсультів та хіміотерапії), при безплідді та ім-
потенції, при підвищених розумових та фізичних 
навантаженнях. Вони рекомендовані для стабілі-
зації артеріального тиску та серцевої діяльності, 
нормалізації обміну речовин, відновлення роботи 
ендокринної та статевої сфер. 

Свічки ефективні при гінекологічних та прок-
тологічних (геморой, тріщини та поліпи товстої 
кішки) захворюваннях, а також за погодженням 
з лікарем рекомендовані вагітним та годуючим 
грудьми жінкам для збільшення лактації та швид-
кого відновлення після пологів.

Проявляють імуностимулюючу, антисептичну, 
антиоксидантну, протизапальну, ранозагоюваль-
ну, гепатопротекторну дію.

Трутневий го-
могенат та олія 
зародків пшени-
ці, що входять 
до складу свічок 
( с у п о з и т о р і ї в ) 
МЕДОК®, є нату-
ральними продук-
тами виключно 
природного похо-
дження з високою 
біологічною ак-
тивністю. В результаті багаторічних досліджень 
фахівцями компанії «Медок» була створена 
унікальна рецептура свічок (супозиторіїв), що 
забезпечує високий вміст діючих речовин, а та-
кож потужний ефект від спільного застосування 
трутневого гомогенату та олії зародків пшениці. 

Гомогенат трутневих личинок ліофілізований 
– це натуральний гомогенат трутневих личинок, 
висушений заморожуванням за температури мі-
нус 30°С протягом 24 годин. До складу гомогена-
ту трутневих личинок входять: вуглеводи, сирий 
протеїн, жири, вітаміни (α-токоферол, β-каро-
тин, В1, В2, В3, В5, В6), незамінні амінокислоти 
(триптофан, фенілаланін, метіонін, лізин, валін, 
треонін, ізолейцин, лейцин, гістидин, аргінін), мі-
неральні речовини (натрій, кальцій, магній, цинк, 
мідь, марганець та ін.),  статеві гормони (тесто-
стерон, естрадіол). 

Олія зародків пшениці містить амінокислоти 
(в т.ч. незамінні), поліненасичені жирні кислоти 
(омега-3, 6 та 9), вітаміни А, Д, Е, В та ін., мінерали, 
антиоксиданти.  

свічки (супозиторії) з трутневим гомогена-
том та олією зародків пшениці МЕдок® зміцню-
ють та відновлюють імунну та серцево-судинну 
системи, стимулюють загальний стан, мають по-
тужну очищаючу, оздоровлюючу та омолоджуючу 
дію на організм. Показані одужуючим хворим піс-
ля тривалої вимушеної гіподинамії, спортсменам 
під час інтенсивного тренувального процесу та у 
відновлювальному періоді, а також для підвищен-
ня фізичної активності людям похилого віку.

Вони сприяють регулюванню діяльності цен-
тральної нервової системи та рекомендовані 
при психічних розладах. Свічки ефективні при 
геморої, порушеннях роботи опорно-рухового 
апарату.

Вони є ефективним засобом для профілак-
тики або пом’якшення перебігу хвороб органів 
травлення, сечостатевої системи у чоловіків 
(андрогенна недостатність, простатит, адено-
ма), жіночого та чоловічого безпліддя, жіночого 
клімаксу, порушень обміну речовин. Їх застосу-
вання показано для відновлення функцій ендо-
кринної системи та підвищення лібідо (полового 
потягу).  

для досягнення максимального ефекту ре-
комендовано застосовувати в комплексі з пер-
гою (бджолиним хлібом). 

ПИЛОК (бджолине обніжжя)         
МЕДОК®

Згідно проведених дослі-
джень, у складі квіткового 
пилку набагато білЬшЕ 
вітамінів та мінеральних 
речовин, ніж у популярних 
полівітамінних комплексах. 
Цей продукт бджільництва 
є «живим», тобто взагалі не 
піддається переробці, а спе-
ціальна технологія збору та 
пакування гарантує якість та 
високу біологічну активність квіткового пилку ви-
робництва ТМ «Медок». Слід особливо підкресли-
ти, що квітковиЙ Пилок МаЄ наЙниЖЧУ цінУ 
сЕрЕд достУПниХ вітаМінів.   

квітковий пилок рекомендовано до раціону 
харчування для профілактики або пом’якшення 
перебігу захворювань серцево-судинної систе-
ми. Він має імунопротекторну та антиоксидантну 
дію. Пилок показаний одужуючим хворим після 
тривалої вимушеної гіподинамії, спортсменам під 
час інтенсивного тренувального процесу і у від-
новлювальному періоді, а також для підвищення 
фізичної активності людям похилого віку. 

Квітковий пилок поліпшує мозковий крово-
обіг, зміцнює капіляри, стимулює регенерацію по-
шкоджених тканин, підвищує гемоглобін, регулює 
діяльність шлунково-кишкового тракту, знижує 
вміст холестерину, нормалізує діяльність нерво-
вої, ендокринної та сечостатевої систем, підвищує 
статевий потяг, а також має протизапальні, анти-
бактеріальні та протипухлинні властивості. 

натуральний вітамінний комплекс  
для всіЄЇ родини

зміцнення імунітету,  
відновлення роботи сечостатевоЇ,  

нервовоЇ та серцево-судинноЇ систем

відновлення роботи сечостатевоЇ,  
імунноЇ та ендокринноЇ  

систем



Фітоконцентрат з личинок 
воскової молі виготовляється зі щой-
но зібраних (без ознак окуклюван-
ня) личинок великої воскової молі 
(Galleria Mellonella) за унікальною 
технологією, що забезпечує макси-
мальну біологічну активність препа-

рату. До складу фітоконцентрата входять: ферменти, 
високомолекулярні білки, пептиди, нуклеотиди, ну-
клеозиди, ксантин, гипоксантин, серотоніноподібні 
речовини, стероїдні гормони, мікроелементи, 
вітаміни, 20 вільних амінокислот (включаючи всі 9 
незамінних), ліпіди, вищі жирні кислоти.

Настоянка з личинок воскової молі відома 
людству з давніх часів, а її унікальні властивості 
були доведені відомими вченими. Наприклад, 
руйнівний вплив настоянки з личинок воскової 
молі на збудників туберкульозу було доведено 
академіком І.І.Мечніковим ще в 19 столітті. Цей про-
дукт бджільництва сприяє загоєнню туберкульозних 
каверн в легенях та проявляє високу ефективність 
проти грибкових захворювань легенів, а також при 
лікуванні внелегеневої туберкульозної патології.

Фітоконцентрат з личинок воскової молі 
рекомендовано до раціону харчування для 
профілактики або пом`якшення перебігу захво-
рювань серцево-судинної системи (стенокардії, 
кардіосклерозу, інфаркту міокарда, інсульту, 
ішемічної хвороби серця, міокардитів, атероскле-
розу, вегето-судинної дистонії, тромбофлебітів).

вживання Фітоконцентрату з личинок воскової 
молі МЕдок® показано при бронхітах, бронхіальній 
астмі, алергії, пневмонії, плевритах. Його рекомен-
довано вживати при лікуванні безпліддя, анемії, 
клімактеричних порушень, імпотенції, аденомі про-
стати. Фітоконцентрат з личинок воскової молі 
сумісний з лікарськими засобами. 

Він зміцнює та відновлює імунну систему, має 
потужні антибактеріальні та противірусні властивості, 
поліпшує пам’ять, нормалізує обмін речовин, знижує 
рівень цукру та холестерину.
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5 ПРАВИЛ  
ВЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ 

БДЖІЛЬНИЦТВА
важливо знати, що для отримання максималь-
ного ефекту від вживання натурального меду 
та продуктів бджільництва, необхідно суворо 
дотримуватись декількох основних правил:

❶ якщо мед та продукти бджільництва вжива-
ються всередину, це краще робити вранці 
перед їжею, максимально розсмоктуючи в 
роті. Корисні речовини з апіпродуктів одра-
зу ж потраплять до крові через множину ка-
пілярів, розташованих в ротовій порожнині, 
та будуть засвоєні організмом максимально 
швидко. Якщо ж апіпродукти запивати во-
дою, вони потраплять до шлунку, який має 
агресивне середовище, тому значна частина 
корисних речовин буде зруйнована шлунко-
вим соком.  

❷ При вживанні меду та продуктів бджіль-
ництва треба суворо дотримуватись ре-
комендованих курсів та не переривати їх.  
Ці продукти натуральні, тому їх цілющий 
влив на організм людини проявляється 
поступово та носить накопичувальний ха-
рактер. Більш того, для досягнення стійкого 
ефекту необхідно пройти 2-3 рекомендо-
ваних курси протягом декількох місяців. 
Наприклад, для відновлення імунітету буде 
потрібно не менш 6 місяців.

 Єдиним виключенням можуть бути діти, 
яких буває досить складно примусити до-
держуватись суворого графіку прийому. 
В цьому випадку не треба засмучуватись 
та насильно примушувати дитину, щоб не 
викликати неприйняття або навіть відразу 
до цих продуктів. Хай вживає їх у вільному 
режимі та в прийнятній для нього кількості. 
Спробуйте надати цьому процесу форму 
гри, вигадавши казку про «чарівний пилок» 
або «живу воду». Можете не сумніватися, 
позитивний ефект від прийому продуктів 
бджільництва в дитячому організмі нако-
пичується досить швидко та Ви все рівно 
отримаєте очікуваний результат! Правда, це 
може зайняти трохи довше часу, ніж Ви спо-
чатку планували, але ж Ваша дитина відкриє 
для себе дивовижний світ продуктів бджіль-
ництва з задоволенням та радістю!

❸ При вживанні меду та продуктів бджіль-
ництва бажано дотримуватись рекомен-
дованих перерв між курсами. Даючи орга-
нізму трохи відпочити, Ви уникнете ефекту 
звикання та посилите ефективність сприй-
няття наступного курсу «ліків з вулика». 

❹ організм кожної людини характеризується 
індивідуальній чутливістю до меду та про-
дуктів бджільництва. Незалежно від віку та 
статі вона може бути низькою, середньою 
та високою. Як показує практика, різна чут-
ливість до апіпродуктів може бути навіть у 
найближчих кровних родичів (наприклад, у 
батьків та дітей). В зв’язку з цим, при вживан-
ні меду та продуктів бджільництва треба 
звертати увагу на індивідуальну реакцію 
вашого організму та при необхідності ко-
ригувати дозування та тривалість курсів.   

❺ натуральний мед та продукти бджіль-
ництва надзвичайно ефективні для профі-
лактики різних захворювань, а також зміц-
нення імунітету та захисних сил організму. 
Саме тому їх слід приймати регулярно як 
профілактичний засіб, чергуючи різні види 
апіпродуктів. Дотримання цього правила 
дозволить запобігти безлічі захворювань 
в зрілому віці та подовжити активну стадію 
життя. вживання продуктів бджільництва 
почати ніколи не запізно, але чим раніше 
вони стануть невід’ємною частиною вашо-
го життя, тим більші дива вони зможуть 
зробити з вашим організмом!   

ФІТОКОНЦЕНТРАТ (настоянка)  
З ЛИЧИНОК ВОСКОВОЇ МОЛІ        МЕДОК®

ЕЛІКСИР «ФІТО-ПРОПОЛІС»   МЕДОК®

ФІТОСПРЕЙ З ПРОПОЛІСОМ   МЕДОК®

 ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ НА БДЖОЛИНОМУ ПІДМОРІ     МЕДОК®

натуральний препарат для профілактики  
та лікування серцево-судинних  

та легеневих захворювань

Еліксир «Фіто-прополіс» продовжує 
традицію відродження старовинних на-
родних рецептів, тому до його складу 
входять виключно натуральні компонен-
ти: екстракт-концентрат прополісу (50%) 
та екстракти 10 лікарських рослин (ро-
машки аптечної, череди, календули, 
подорожнику, півонії, валеріани, шав-
лії, звіробою, деревію, м`яти). Такий 

унікальний склад еліксиру робить його натураль-
ним, та, в той же час, виключно ефективним засобом 
для профілактики та лікування захворювань ротової 
порожнини. Еліксир не містить спирт. 

Еліксир «Фіто-прополіс» рекомендовано для 
приготування аплікацій при зубному болю, опо-
ліскувача ротової порожнини для щоденної гігієни 
при карієсі зубів, захворюваннях ясен (гінгівіт), за-
паленнях ротової порожнини (стоматит, пародонтит, 
абсцеси), ранах слизової оболонки рота та язика, 
установці імплантів, кандидозі слизової оболонки 
ротової порожнини, для зміцнення ясен та усунення 
неприємного запаху з рота, після видалення зубів та 
зубного каменю, а також для профілактики карієсу 
та зниження чутливості зубів.   

Унікальна рецептура спрею поєд-
нує прополіс та велику кількість актив-
них фітокомпонентів, що робить його 
зручним, натуральним та ефективним 
засобом для гігієни ротової порожни-
ни, профілактики та лікування вірусних, 
застудних та інфекційних захворювань. 
Спрей не містить спирту, тому його ви-
користання безпечно для дітей, водіїв та 
людей похилого віку.

Склад спрею містить тільки нату-
ральні компоненти: екстракт-концентрат 
прополісу (10%) та екстракти-концен-

трати 10 лікарських рослин (ромашки, 
нагідків, кропиви, подорожнику, шавлії, 
звіробою, дубу, м’яти, чистотілу, сосни).

Спрей рекомендовано для дезін-
фекції та щоденної гігієни при карієсі 
зубів, захворюваннях ясен (гінгівіті), 
запаленнях ротової порожнини (стома-
титі, парадонтиті, абсцесах), ранах сли-
зової оболонки рота та язика, установці 
імплантів, кандидозі слизової оболонки 
ротової порожнини, для зміцнення ясен 
та усунення неприємного запаху з роту, 
після видалення зубів та зубного каме-
ню, для профілактики карієсу і знижен-
ня чутливості зубів, при застудах та за-
хворюваннях горла (ангінах, фарингітах, 
ларингітах, трахеїтах).  

профілактика та лікування  
захворювань ротовоЇ порожнини

профілактика та лікування вірусних,  
застудних та інфекційних захворювань

Бджолиний підмор здавна застосовується в на-
родній медицині як натуральний, безпечний та висо-
коефективний засіб. Саме тому екстракт бджолиного 
підмору став головною складовою нового натураль-
ного гелю-бальзаму. Головною діючою речовиною 
бджолиного підмору є хітозановий комплекс, до 
складу якого входять глюкозамін, меланін, гепарин, 
бджолина отрута, оцтова кислота. При зовнішньому 
застосуванні хітозан активізує загоєння опікової та 
ранової поверхні без створення рубців, а при нане-
сенні на рану має кровоспинний та знеболюючий 
ефект. Гепароїди пригнічують запальні процеси, ста-
білізують кров’яний тиск, надають цілющу дію на кро-
воутворюючу систему та стан судин.

Гель-бальзам на бджолиному підморі рекомен-
довано застосовувати при маститі, панариції, вари-
козному розширенні вен, тромбофлебіті, суглобних 

болях, опіках, забоях, гематомах, розтягненнях, болях 
у хребті, для загоєння швів після травм та операцій.

натуральний засіб при захворюваннях  
судин, травмах та ураженнях шкіри

www.medok.com
Інтернет-магазин продуктІв бджІльництва

Привабливі ціни від виробника, гарантія якості, 
швидка доставка

(097) 238-12-09 (099) 650-62-87 (093) 939 18 88 www.medok.comбезкоштовна консультацІя 


