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  OOGSTMETHODES VOOR EEN VERSE 
PROPOLIS VAN HOGE KWALITEIT 

De oogstmethode is beslissend voor de kwaliteit van 
propolis. Propolis wordt vaak geoogst door het van de 
randen van de bijenkast te schrapen. Dit levert echter geen 
hoogwaardig product op. 

Pollenergie past speciale oogsttechnieken toe. Propolis 
afkomstig van populieren wordt van een rooster geoogst, 
groene propolis wordt van transparante stroken geoogst. 
Dit levert een hoogwaardige propolis op, omdat oxidatie 
door veroudering en resten als gevolg van de behandeling 
wordt beperkt. Daarnaast garandeert het dat de werkzame 
bestanddelen optimaal bewaard blijven.

  VERSCHILLEN IN PLANTAARDIGE 
HERKOMST VOOR VERSCHILLENDE 
EFFECTEN

Het unieke karakter van propolis is te danken aan 
de plant waarvan het afkomstig is. Elke plantensoort 
produceert organische verbindingen, polyfenolen, die 
betrokken zijn bij de verdediging van de plant. Polyfenolen 
verschillen in chemische structuur. Dit heeft tot gevolg 
dat de manier van opname en de werking voor hetzelfde 
therapeutische doel verschillen.

 Propolis van populieren en groene propolis 
uit Brazilië hebben verschillende percentages en 
profielen wat betreft polyfenolen. Ze hebben dus een 
verschillende werking, maar hun therapeutische doel is 
hetzelfde. Door kuren met propolis van verschillende 
plantaardige herkomst af te wisselen, profiteert u van 
een complementaire werking om het therapeutische 
doel te bereiken. Daardoor behaalt u een optimaal 
resultaat.

  WERKING EN WERKZAME  
BESTANDDELEN

De propolisproducten van Aristée vormen een 
concentraat van beschermende stoffen. Ze bevatten 
bijna 300 verbindingen, vooral polyfenolen, waaronder 
flavonoïden, fenolzuren, esters van aromatische zuren en 
essentiële oliën. Deze combinatie van zuiverende stoffen 
draagt op natuurlijke wijze bij aan de bescherming en 
weerstand van het organisme.

De antimicrobiële, antivirale en antifungale werking van 
propolis is door talrijke onderzoeken bevestigd. Daardoor 
is propolis zeer geschikt voor het bestrijden van een 
groot aantal infecties en heeft het de bijnaam ‘natuurlijk 
antibioticum’.

Er is ook wetenschappelijk bewijs voor de immuno-
modulerende, antioxidatieve en ontstekingsremmende 
werking van propolis.

WAAROM 

Bijen verzamelen deze hars-, rubber- en balsemachtige stof die door sommige bomen wordt 
uitgescheiden en gebruiken deze om de bijenkorf af te dichten en te ontsmetten, of om dode bijen 
te mummificeren als ze deze niet kunnen afvoeren. Propolis werd in de Oudheid veel gebruikt voor 
het balsemen van mummies. Het staat al eeuwenlang bekend om zijn therapeutische werking. De 
moderne wetenschap heeft de werking van propolis als ‘natuurlijk antibioticum’ bevestigd: het heeft een 
antimicrobiële, antivirale en antifungale werking. 

ZIJN ONZE ?PROPOLIS PRODUCTEN
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Onze propolisproducten zijn geselecteerd op plantaardige herkomst en 
bezitten een unieke rijkdom aan polyfenolen. Onze producten hebben 
een hoge propolisconcentratie voor een optimaal resultaat.

ZO EFFECTIEF

  PROPOLIS, EEN INFECTIEBESTRIJDEND  
EN ZUIVEREND BIJENPRODUCT
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ONZE PROPOLIS  
Ontdek onze producten op basis van propolis, 
geselecteerd op plantaardige herkomst  
en actieve bestanddelen.

De MonDsprays
ProPolis & Honing 
ProPolis, concentratie 18%

  Gevoelige en GeÏrriteerde keel

De Doses 
ProPolis extra-forte  
Verse afkomstig Van PoPulieren

ProPolis, concentratie 20% en de 
doses beVatten gegarandeerd 110 Mg 
Polyfenolen in totaal

  Immuunafweer, Neus en Oren,  
Gezonde Urinewegen

De Capsules 
ProPolis extra-forte  
Verse afkomstig Van PoPulieren 
de caPsules beVatten gegarandeerd 
25 Mg Polyfenolen in totaal

  Immuunafweer, Gezonde 
Urinewegen

De Capsules  
groene ProPolis Van baccHaris 
beVat gegarandeerd 40 mg 
Polyfenolen waarVan 6 mg 
artePillin c Per caPsule  : 

   DImmuunafweer,  
Gezonde Urinewegen.

Voor gezondheidsdoeleinden mag alleen hoogwaardige propolis worden gebruikt. 
Drie criteria zijn van essentieel belang :
1.  Plantaardige oorsprong.
2.  De totale hoeveelheid polyfenolen die per gebruikseenheid wordt ingenomen.
3.  De hoeveelheid van de specifieke molecuul van de plant waarvan de propolis afkomstig is.

ARISTÉE garandeert de plantaardige herkomst en belooft een minimale  
hoeveelheid polyfenolen en specifieke moleculen.

WIST U DAT ?

    ONZE BELOFTE 
1.    Versheid en werkame bestanddelen die de gezondheid bevorderen.

2.   Erkend wetenschappelijk onderzoek en innovatieve processen, waardoor de actieve bestanddelen 
gegarandeerd behouden blijven.

3.    Meer dan 20 jaar ervaring met verantwoordelijke bijenteelt die de biodiversiteit respecteert.

4.   Fysisch-chemische en microbiologische en microbiologische controles voor gecertificeerde kwaliteit.

5.    Keurmerken als bewijs van onze inzet.
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