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ČEBELJI PRIDELKI 

Med 

Propolis 

Cvetni prah 

Matični mleček 

Čebelji vosek 

Čebelji strup 



MED 

Fruktoza 38% 

Glukoza 31% 

Saharoza 1,3% 

Maltoza in drugi 

dvojni sladkorji ter 

visokomolekularni 

sladkorji 

Do 20% vode 



MED 

100 g medu vsebuje 15-30 mg Fe 

100 g medu vsebuje 30-60 mg Ca 

100 g medu vsebuje 3-6 mg Mg 

100 g medu vsebuje 100-200 mg K 

Vsebuje še: Mn, Cu, fosforno in 

kremenčevo kislino 

Vitamini, AK, fermenti, hormoni… 

 



UPORABA MEDU 

Idealno energijsko hranilo: nosečnice, otroci, 
športniki, rekonvalescenti, starejši 

Zdravljenje: jetrne bolezni, odplavljanje strupov 
(zastrupitve, toksemija v nosečnosti), pljučnice, 
srčne bolezni (idealna hrana za srčno mišico), 
nevrološke  in psihiatrične bolezni, kožne 
razjede in rane, očesne bolezni, posledice 
sevanja? 

Možnost uživanja tudi pri bolnikih s sladkorno 
boleznijo (50% rezerva proti saharozi) 



PROPOLIS 

Smole in balzami 

55% 

Čebelji vosek 30% 

Eterična hlapljiva olja 

10% 

Cvetni prah 5 % 



DELOVANJE PROPOLISA 

PROTIMIKROBNO (cinanini, flavonoidi, 
galangin, pinocembrin) 

PROTIVIRUSNO (fenolne sestavine, estri 
kafeinske in ferulinske kisline, luoteolini, 
kuercetin)  

PROTIVNETNO (kafeinska kislina, galangin, 
kempferol idr. lovilci prostih radikalov) 

LOKALNO ANESTETIČNO (pinocembrim in 
mešanica kafeinskih estrov) 

PROTITUMORSKO  



UPORABA PROPOLISA 

Zdravljenje - (sistemsko in lokalno): 

prehladna obolenja, vnetje sluznice ustne 

votline, dlesni in žrela (herpes simpleks), 

pospeševanje celjenja ran in aftoznih 

razjed 

Pripravki: alkoholna tinktura, mazila, 

injekcije 



CVETNI PRAH 

Visoko bogate 
beljakovine 40-42%  

Maščobe 2-14% 
(najvažnejše nenasičene 
MK: linolna, linolenska in 
arahidonska)  

Amino kisline 

Nukleinske kisline 

Ogljikovi hidrati 

Vitamini B-kompleksa 

Folna kislina 

Minerali 

Hormoni 



UPORABA CVETNEGA PRAHU 

Prehransko dopolnilo (1-2 
jedilni žlici /dan; 1x letno 30 
dni) pri slabokrvnih, 
rekonvalescentih, slabo 
prehranjenih otrocih 
(pospeševanje rasti in 
izboljšanje apetita) in 
starostnikih, duševnih bolnikih  

Uravnavanje dolgotrajnih drisk 

Očesne bolezni, izpadanje las, 
bolezni prostate  

Sestavina lepotilnih krem in 
obraznih mask 

 



MATIČNI MLEČEK 

“Gelee royale” 

Voda 70% 

Beljakovine 12% 

Lipidi  

Sladkorji 

Številni minerali in 
vitamini  

Naravni antibiotiki 

HORMONI! 



UPORABA MATIČNEGA MLEČKA 

Povečevanje življenjske moči in odpornosti 
organizma pri otrocih in starostnikih 

Izboljšanje razpoloženja pri nevrogenih in 
duševnih motnjah 

Hitrejša rast in razvoj otrok 

Zaviranje procesov staranja 

Obolenje kože (diseboroični dermatitis, 
protimikrobno delovanje) 

Izboljšanje koncentracije 

Urejanje krvnega tlaka 



PRIPRAVKI MATIČNEGA MLEČKA 

INJEKCIJE 

KAPLJICE 

SIRUPI 

MAZILA 



ČEBELJI VOSEK 

 

Monoestri 35% 

Diestri 14% in ostali estri 

MK z dolgoverižnimi 

alkoholi 

Hidrokarboni 14% 

Proste kisline in alkoholi 

Vitamin A (1000x več kot 

v mesu) 

 



UPORABA ČEBELJEGA VOSKA 

Sestavina kozmetičnih izdelkov: krem, 

emulzij, in balzamov za ustnice 

Priporoča se uživanje mešanice medu in 

voska za žvečenje za izboljšanje prebave 

in boleznih ustne in črevesne sluznice 



ČEBELJI STRUP 

SUHA SNOV: 

Melitin 50% 

(polipeptid-26 AK) 

Apanin 3% (18 AK) 

Peprid, dopamin, 

adolapin, histamin 0,1 % 

Fosfolipaza do 14% 

Hialuronidaza 2% 

 

 



DELOVANJE STRUPA 

Lokalna reakcija (rdečina, oteklina, 

bolečina, vročina) 

Generalizirana reakcija (urtikarija, slabost 

in bruhanje, težave z dihanjem, padec 

krvnega tlaka, otekanje jezika in grla, šok 

in zastoj dihanja 

Opozorilo čebelarjem pred nevarnostjo 

alergijskih reakcij!!!!! 

 



DELOVANJE STRUPA PRI ZDRAVLJENJU 

Poveča prekrvavitev tkiva in pospeši 

presnovne procese v celicah (vnetja 

sklepov) 

Stimulira endokrine žleze (kortizol) 

Citostatični učinek (rak pri čebelarjih?) 

 



UPORABA ČEBELJEGA STRUPA 

Kronična bolečina 

Multipla skleroza 

Spondilitis in vsi tipi artritisa 

Razna vnetja  

Težave s srcem  

Odpravljenje keloidov in citostatična 

terapija  



PRIPRAVKI ČEBELJEGA STRUPA 

Mazila in kreme 

Injekcije 

“Naravni piki”  

 

1 čebela do 0,3 mg 

tekočega strupa 



MIKROKLIMA ČEBELJNJAKOV 

Ugoden vpliv na psihofizično počutje 

Izboljšanje bolezni dihal 

Krepitev imunskega sistema 

Čebelnjak-”lahko smo hvaležni prednikom 

čebelarjem za iznajdbo tako naravne 

lokacije za apiterapijo”  

 



MOŽNOSTI UPORABE 

APITERAPIJE - PREBAVILA 
 

Rana na dvanajstniku: 
med, raztopljen v vodi, 2-3 uri pred jedjo,                           
3-krat/dan 40 g, 1-2 meseca 

propolis, alkoholna emulzija 30-40 kapljic 

 

Rana na želodcu 
med in propolis glede na izločanje HCl 

 

Ciroza jeter 
dolgotrajno uživanje medu, cvetnega prahu in matičnega 
mlečka 



MOŽNOSTI UPORABE 

APITERAPIJE - KOŽA 

Šen 

 

 

 

 

Kožni čir 

 

Kožne razpoke in rane 

(raztrganine, udarnine, 

ureznine) 

 
 

 

Atrofične rane 

 



MOŽNOSTI UPORABE 

APITERAPIJE - KOŽA 
Krčne žile 

 

 

 

 

Radiodermatitis 

Srbež 

 

 

 

 

 

Hiperkeratoza 

Trihofitija  

Kožna tuberkuloza 



MOŽNOSTI UPORABE 

APITERAPIJE - KOŽA 

Rane po pikih čebel 

 

 

 

 

Kačji ugriz 

Herpes zoster 

 

 

 

 

Herpes simplex 

 

 

 

 



MOŽNOSTI UPORABE APITERAPIJE 

– USTNA VOTLINA 

Soor 

 

 

 

 

Paradontoza 

Aftozni stomatitis 

 

 

 

 

 

Gnojni stomatitis 



MOŽNOSTI UPORABE 

APITERAPIJE - SPOLOVILA 

Benigna hipertrofija 

prostate 

 

 

 

 

 

 

Vnetje sečevoda in 

mehurja 

 

 

Okužbe s Trichomonas 

vaginalis 

 

 

 

 

 

 

Ranice na ustju 

maternice 



MOŽNOSTI UPORABE APITERAPIJE 

– PREDEL ZADNJIKA 

Srbež v predelu 

zadnjika 

Hemeroidi: 
uživanje medu 

propolisov ekstrakt 

propolisovo mazilo 

 



MOŽNOSTI UPORABE APITERAPIJE 

– BOLEZNI GIBAL 

Revmatske bolezni 

 

 

Generalizirana 

skleroza 

Deformirajoča 

spondiloartroza 



MOŽNOSTI UPORABE 

APITERAPIJE - DIHALA 

Kronično vnetje nosu 

(ozena) 

Faringitis 

 

 

 

Sinusitis 

Bronhiektazije 

Traheitis in 

traheobronhitis 

 

Tuberkuloza 

 



MOŽNOSTI UPORABE 

APITERAPIJE - OČI 

 

Iridociklitis 

 

Pojemanje vida 



MOŽNOSTI UPORABE 

APITERAPIJE - DRUGO 

Multipla skleroza 

Maligni tumorji 

Zastrupitve: 
hrana, gobe, alkohol, kovine 

Tendovaginitis 

Prenizek krvni tlak 

Nefritis 

Nočno mokrenje 

 



ZAKLJUČEK 

Apiterapija-pomen 

povezave izkušenj 

prednikov s 

sodobnimi znanji 

Slovenija-idealna 

krajina za 

pridobivanje čebeljih 

pridelkov 

V naravi je moč 



Film 

FILM Apiterapija-zdravljenje s cebeljimi proizvodi (RTV SLO, Dobro jutro, 22.06.2009).avi

