
Η Πρόπολη είναι προϊόν που παράγουν οι μέλισσες από ρητίνες και διά-
φορες άλλες φυτικές ουσίες, σε συνδυασμό με ένζυμα που παράγουν 
οι ίδιες. Οι μέλισσες εδώ και αιώνες γνωρίζουν την αξία της Πρόπολης! 
Με την Πρόπολη μπορούν να στεγανοποιήσουν και να απολυμάνουν το 
εσωτερικό της κυψέλης τους και να προστατέψουν την βασίλισσά τους.

Η Πρόπολη είναι πολύτιμη για τον οργανισμό μας γιατί έχει: 
αντι-ιϊκή και αντιβακτηριδιακή δράση.

Φυσικά Συμπληρώματα με
καθαρή πρόπολη!

Αντιμετωπίστε τις ιώσεις & 
το κρυολόγημα με Πρόπολη

...σας κάνουν καλό!...σας κάνουν καλό!

Μάθετε περισσότερα στο
www.getwellnaturalcorner.gr



Σειρά Propolaid με Πρόπολη από την ESI
PropolGola Spray  
Άμεση ανακούφιση από τον βήχα  
και τον πονόλαιμο
Καθαρή πρόπολη με άρωμα μέντας

Rino Spray  
Φυσικό αποσυμφορητικό  
για την ανακούφιση της μύτης
Πρόπολη + Witch hazel

PropolBaby  
Ανακουφίζει από βήχα & πονόλαιμο.  
Ειδικά μελετημένο για τον παιδικό οργανισμό,  
με ευχάριστη γεύση φράουλα.
Πρόπολη + Εχινακεια + Βιταμίνη C + Μέλι

Balsamic Σιρόπι  
Ανακουφίζει από βήχα & κρυολόγημα
Πρόπολη + Εχινάκεια + Μέλι + Μπαλσαμικά βότανα

Propol C® 500 
Ισχυρή δράση για κρυολόγημα & γρίπη 
Πρόπολη + Dog rose + Bιταμίνη C + Ψευδάργυρο

Propolurto  
Ισχυρή δράση για κρυολόγημα & γρίπη
Πρόπολη + Εχινακεια + Βιταμίνη C

Lip Balm Προστατεύει τα χείλη από  
τον ήλιο και το κρύο με UVA & UVB SPF 20
Πρόπολη + Aloe vera + Βιταμίνη Ε + Τea tree oil

Να μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση • Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι φάρμακα και δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη διατροφή 
• Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας • Τα 
προϊόντα να καταναλώνονται μόνο από ενήλικες εκτός αν συνιστώνται για παιδιά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται επάνω στις 
συσκευασίες τους • Κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά, σε ξηρό και δροσερό μέρος • Για τα σκευάσματα που περιέχουν εχινάκεια να χρησιμο-
ποιούνται μέχρι εξαλείψεως των συμπτωμάτων και όχι περισσότερο από 2 εβδομάδες - μπορείτε να επαναλάβετε μετά από διακοπή 2 εβδομάδων

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Λ. Λαυρίου 151, Παιανία 19002 Τ: 210 6645751 F: 210 6646000 E: info@karabinismedical.gr 
www.karabinismedical.gr   www.facebook.com/KarabinisMedical


