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HEA LTHПОЛЗИ ОТ
ПРОПОЛИСА

съдържа антиоксиданти и флавоноиди - 
помагат на тялото да се бори с инфекциите

алкализира средата в устната кухина и 
предотвратява съществуването на 
бактерии и вредни микроорганизми

увеличава защитните сили на организма

повишава цялостното добро здраве

действа като естествен антибиотик

подпомага функциите на черния дроб

подобрява метаболизма

бори се със свободните радикали

подпомага здравия растеж на клетките



HEA LTH

Уникална технология запазва изцяло 
всички биологично активни съставки на 
прополиса. 

Продуктите на Top’s honey са без аналог 
- съдържат 49,8% сироп от фурми, който 
има безброй полезни свойства

Единствено Top’s honey използва 
натурални аромати, които 
допълнително подобряват вкуса на 
природния еликсир.

Състав клеева тинктура: Пчелен клей (прополис) 
30%, етанол 70 % (мед. спирт 95%) + натурални 
аромати

Състав спрейове на водна основа: пчелен клей 
(прополис 5%, мицелен воден разтвор и лимонена 
киселина) 50%, сироп от фурми 49,8%, 0,2% 
натурални аромати

ПРОДУКТИ
БЕЗ АНАЛОГ



HEA LTH

ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ
СИРОП ОТ ФУРМИ?

Спомага за прилепването на прополиса 
по лигавицата на ноздрите и устната 
кухина, а това означава по-дълго време 
защита от бактерии и микроорганизми

Естествен натурален подсладител (без 
холестерол, регулира кръвната захар, 
подходящ за диабетици, нисък 
гликемичен индекс)

Съдържа 23 вида аминокиселини, 
антиоксиданти, богат е на фибри, 
витамини, минерали



HEA LTH
КАПКИ КЛЕЕВА ТИНКТУРА

КАПКИ
КЛЕЕВА ТИНКТУРА

НАТУРАЛНА ЗАЩИТА ЗА
ВАШИЯ ОРГАНИЗЪМ
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HEA LTH

С НАТУРАЛНИ АРОМАТИ
ЗА ОЩЕ ПО-ДОБЪР ВКУС

КАПКИ С
ВКУС МЕНТА И 
ДЖИНДЖИФИЛ

КАПКИ С
ВКУС ЯГОДА

КАПКИ С
ВКУС МЕНТА

КАПКИ КЛЕЕВА ТИНКТУРА



HEA LTH

СПРЕЙ ЗА ГЪРЛО С ПРОПОЛИС

СПРЕЙ ЗА ГЪРЛО
С МЕНТА

СПРЕЙ ЗА ГЪРЛО
С ЯГОДА

помага
при болки
в гърлото

*Уникална технология за по-дълга защита. Сиропът от фурми спомага
за прилепването на прополиса по лигавицата в устната кухина

укрепва
организма

100%
натурални

аромати

49,8%
сироп от
фурми*

НАТУРАЛНА ЗАЩИТА
ЗА УСТНАТА КУХИНА

помага при 
болни венци 

и афти



СПРЕЙ ЗА НОС
С МЕНТА

HEA LTH

СПРЕЙ ЗА НОС С ПРОПОЛИС

помага
при хрема
и запушен

нос

*Уникална технология за по-дълга защита. Сиропът от фурми спомага
за прилепването на прополиса по лигавицата на носа

укрепва
организма

100%
натурални

аромати

49,8%
сироп от
фурми*

НАТУРАЛНА ЗАЩИТА
ЗА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА
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