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Afurðir býflugna

Eitt smádýra jarðarinnar hefur lagt mannkyni til meiri gögn og gæði en stærð þess gæti gefið til kynna. Allt frá elstu tímum hafa 

menn orðið hugfangnir af iðjusemi býflugna og hinu markvissa skipulagi í býkúpum þeirra og sótt þangað hinar hollu afurðir 

þeirra; hunang, drottningarhunang, frjókorn og própólis.

Forever Living Products býður upp á eftirtektarverðar vörur sem eru unnar úr hreinum býflugnaafurðum. Býflugnabú okkar eru í 

ákjósanlegu umhverfi, hátt á eyðimerkursvæðum Arizona í vesturhluta Bandaríkjanna þar sem náttúran hrein og óspillt og engin 

þörf á að nota mengandi efni á borð við plöntu- eða skordýraeitur. Sum stærstu býflugnasvæði heims eru í okkar eigu og við 

notum fullkomna og einkaleyfisvarða tækni við að safna býflugnaafurðunum og varðveita þær með þeim hætti sem náttúran 

ætlaðist til.

Allar býflugnavörur okkar eru framleiddar í samræmi við kröfur matvælaeftirlits Bandaríkjanna (US Food and Drug 

Administration) og landbúnaðarráðuneytis Bandaríkjanna. Allar þessar vörur okkar eru náttúrulegar og næringarríkar og við 

sjáum til þess að þær berist til þín eins og býflugurnar skiluðu þeim af sér og hafa gert í árþúsundir.
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Bee Pollen
Lýsing og notkunarsvið

Frjókorn frjógva plöntur eins og nafn þeirra gefur til kynna. Býflugur safna þeim og flytja í bú sín til að nota þau sem fæðu. Án 

frjókorna væru hvorki tré né blóm. Þau eru okkur því afar mikilvæg.

Við söfnum frjókornunum okkar í sérhönnuð ílát úr ryðfríu stáli sem við höfum einkaleyfi á að nota og erum að verki þegar 

eyðimerkurblómin standa í blóma. Með þessum hætti verðum við okkur úti um hreina og kröftuga náttúrulega fæðu. Frjókornin 

okkar eru náttúruleg að öllu leyti. Í þeim eru engin rotvarnarefni né tilbúin bragð- eða litarefni.

Frjókorn búa yfir margvíslegum nauðsynlegum næringarefnum. Til þess að halda heilsu okkar í góðu horfi þurfum við á þeim 

öllum að halda. Meðal þeirra eru öll B-vítamínin og C-vítamín. Þar sem þessi vítamín eru vatnsleysanleg ætti að neyta þeirra á 

hverjum degi. Í frjókornum eru einnig D, E, og K-vítamín og beta-karótín (A-vítamín). Þau eru einnig gjöful uppspretta ýmissa 

steinefna (hlutfall kalsíums og fosfórs er því sem næst 1:1 og gerist vart hagstæðara), ensím og stoðensím, fitusýrur úr jurtum, 

kolvetni, prótín og 22 gerðir af amínósýrum — þar á meðal hinar 8 „nauðsynlegu“ sem mannslíkaminn getur ekki framleitt 

sjálfur. Frjókorn innihalda meiri næringu á hverja hitaeiningu en nokkurt annað fæðubótarefni og því skal engan undra að oft er 

vitnað til þeirra sem hinnar fullkomnustu fæðu sem völ er á. Raunin er sú að menn geta lifað á frjókornum einum saman að 

viðbættum trefjum og vatni.

Frjókorn meltast auðveldlega og á mannslíkaminn því auðvelt með að nýta þau. Margir, þar á meðal íþróttamenn, neyta þeirra 

til að auka orku og úthald og viðhalda góðu heilsufari.

Í sviphendingu...

• Inniheldur fjölda vítamína og steinefna.

• Eykur orku.

• Léttir meltinguna.

• Getur haldið aftur af ýmsum ofnæmiseinkennum.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Frjókorn úr býkúpum 500mg

Magn
100 töflur

Leiðbeiningar
Taktu fyrst lítinn skammt (fjórðung úr töflu) til að ganga úr skugga um að ekki komi fram ofnæmisviðbrögð. Auktu síðan daglegan skammt 

þar til þú ert komin(n) í eina töflu þrisvar á dag. Ráðfærðu þig við lækni áður en þú hefur neyslu á þessu efni og öðrum fæðubótarefnum.
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Bee Pollen – framhald
Lýsing og notkunarsvið

Þessu til viðbótar búa frjókorn yfir sérstökum kostum:

Þau eru auðug af næringarefnum og geta því bætt efnabúskap líkamans og unnið gegn óæskilegum áhrifum aukaefna í 

matvælum.

Þau eru auðug af sinki og B6-vítamíni sem gerir það að verkum að þau hamla gegn depurð og fyrirtíðarspennu.

Frjókorn geta dregið úr næmi líkamans fyrir ýmsum efnum og geta því minnkað líkur á ofnæmisköstum.

Frjókorn virka hamlandi á bakteríur og hjálpa líkamanum til að losa sig við úrgang og óæskileg efni.

Fjókorn innihalda lesitín sem er í öllum frumum. Af þessum sökum gagnast þau meltingunni og umbreytingu fitu í líkamanum, 

efla starfsemi ónæmiskerfisins og taugakerfisins.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.
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Bee Propolis
Lýsing og notkunarsvið

Þegar við hugsum til býflugnanna koma hunang og frjókorn jafnan fyrst upp í hugann, en þær láta okkur í té enn eitt 

kraftaverkaefnið til viðbótar. Própólis er límkennd viðarkvoða sem tré gefa frá sér. Býflugur safna henni saman, umbreyta henni 

og nota sem þéttiefni í býkúpurnar til að verja sig fyrir sóttkveikjum. Heitið própólis er raunar komið úr forngrísku þar sem það 

hafði merkinguna „áður en komið er að borginni“ og merkti ytri varnir borga. Saga própólis nær 5000 ár aftur í tímann og það 

hefur ætíð reynst öflug sýklavörn. Assirýumenn notuðu própólis til að græða sár og vinna á æxlum en forngrikkir beittu því 

einkum á graftarkýli.

Býflugna-própólis er meðal öflugustu sýklavarnaefna sem fást úr náttúrunni og stuðlar að góðri heilsu með því að styrkja 

ónæmiskerfið. Svo áhrifaríkt er býflugna-própólis sem vörn gegn bakteríum, sníkjudýrum og veirum að oft er minna um 

sóttkveikjur í innviðum býflugnabúanna en á sótthreinsuðum skurðstofum. Baktería nokkur, sem kölluð er MRSA, er einstaklega 

skæð og þolin fyrir sýklalyfjum en stenst hins vegar ekki áhrif própólis.

Býflugna-própólisinu sem Forever Living býður upp á er safnað á mengunarlausum hálendissvæðum í eyðimörkinni. Til að 

tryggja hreinleika þess eru notuð sérstök einkaleyfisvarin ílát. Própólisið frá okkur er með öllu náttúrulegt og í það er hvorki 

bætt tilbúnum rotvarnarefnum, litarefnum né bragðefnum.

Própólis er einnig prýðisgóð fæða þar sem það er þrungið næringarefnum á borð við vítamín, steinefni, ensím, amínósýrur og 

inniheldur fjölda snefilefna.

Í sviphendingu...

• Náttúruleg og öflug sýklavörn.

• Styrkt með drottningarhunangi.

• Inniheldur 22 tegundir af amínósýrum og B-vítamínsambönd.

• Hjálpar gegn einkennum frá hósta, kvefi, flensu og 

öndunarfærakvillum.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Býflugna-própólis (í duftformi) 500mg

Önnur innihaldsefni
Hunang, sojaprótín, Jóhannesarbrauð, kísl, möndlubragðefni, sterínsýra, kroskarmellósasalt, drottningarhunang.

Inniheldur soja og möndlur.

Magn
60 töflur

Leiðbeiningar
Ein tafla tvisvar á dag.
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Royal Jelly
Lýsing og notkunarsvið

Drottningarhunang er mjólkurlitað seyti sem á uppruna sinn í kirtlum í koki býflugna. Þessi „ofurfæða“ er blönduð sérstökum 

ensímum og borin í þær býflugur sem eiga í vændum að verða drottningar. Þetta er sérfæði drottninganna alla hennar 

annríkisævi og gerir þeim kleift að verpa um 3000 eggjum á dag öll þau sex ár sem líf þeirra varir. Vinnuflugur, sem nærast á 

venjulegu hunangi, lifa aðeins í fjórar til sex vikur.

Drottningarhunang er sannkölluð heilsubót. Í því eru A, C, D og E-vítamín og það er einnig gjöful uppspretta B-

vítamínsambanda. Meðal helstu efna í því er B5-vítamín (pantótensýra) sem er meðal mikilvægustu efnasambanda í 

líkamanum þegar kemur að lífrænum efnaskiptum og umbreytingu prótína, fitu, kolvetna og allnokkurra hormóna. Skortur getur 

valdið máttleysi, höfuðverk, sýkingum í efri hluta öndunarvegar, insúlínnæmi, svefnleysi, ógleði og taugatruflunum. 

Drottningarhunang inniheldur allar hinar átta nauðsynlegu amínósýrur og tíu amínósýrur af öðrum flokki auk margs konar 

steinefna, kalsíums, kopars, járns, fosfórs, kalíums, kísils og brennisteins. Einnig er í því kjarnsýra.

Í sviphendingu...

• Nauðsynlegt fæðubótarefni.

• Auðugt af vítamínum og steinefnum.

• Inniheldur allar mikilvægustu amínósýrurnar.

• Dregur úr einkennum streitu.

• Úrvals vara úr frostþurrkuðu hráefni, laus við mengandi efni.

• Hefur góð áhrif á húðina.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Drottningarhunang (í duftformi) 250mg

Magn
60 töflur

Leiðbeiningar
Ein tafla tvisvar á dag.
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Royal Jelly – framhald
Lýsing og notkunarsvið

Drottningarhunang eflir efnaskipti líkamans. Það skýrir það hvers vegna svo margir notendur þess greina frá aukinni orku og 

krafti.

Aðrir kostir sem nefndir eru í sambandi við drottningarhunang er að það gagnist við endurnýjun frumna líkamans, hafi góð áhrif 

á litaraft og áferð húðarinnar og auki mótstöðu líkamans gegn sjúkdómum. Hægt er að nota þessa vöru gegn áhrifum streitu og 

fyrirtíðarspennu. Drottningarhunang hefur einnig reynst draga úr magni kólesteróls. Það inniheldur mikið af prótínum og 

umbreytist í líkamanum við meltingu frjókorna. Drottningarhunang inniheldur einnig asetílkólín sem gegnir margháttuðu 

hlutverki í líkamsstarfseminni og vekur m.a. upp adrenalínseytingu.

Drottningarhunanginu sem Forever Living notar í framleiðslu sína er safnað á þurrviðrasömum og afskekktum hálendissvæðum 

þar sem hreinleiki umhverfisins býður upp á hinar fullkomnu aðstæður fyrir býkúpurnar okkar. Drottningarhunangið er 

frostþurrkað jafnskjótt og því hefur verið safnað úr býkúpunum. Við frostþurrkunina er einungis vatnið fjarlægt úr 

drottningarhunanginu en eftir verða öll vítamínin, steinefnin, ensímin og stoðensímin. Aðferðin við að mæla hreinleika og styrk 

drottningarhunangsins felst í því að mæla magn 10-hýdroxý-2-desenóískrar sýru (HDA) í því. Drottningarhunang Forever Living 

mælist með 6%+ HDA-magn, sem er langt fyrir ofan þau viðmið sem sett eru fyrir magn HDA í drottningarhunangi. Við 

varðveitum rannsóknarskýrslur fyrir athuganir á sérhverri framleiðslurunu.

Þetta fæðubótarefni er í raun og sannleika nauðsyn þar sem það hefur svo góð og víðtæk áhrif á líðan okkar. Þar sem B-

vítamínin eru vatnsleysanleg þarf að neyta fæðubótarefnisins daglega.

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.
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Bee Honey
Lýsing og notkunarsvið

Býflugurnar sækja hunangið til blómanna. Þær blanda blómasafann með ensímum og geyma hann síðan sem hunang í 

býkúpum sínum. Í aldanna rás hefur verið litið á hunang sem gæðafæðu og uppsprettu auðmeltanlegra næringarefna. Hunang 

inniheldur fjölda efna sem eru nauðsynleg til að halda góðri heilsu svo sem sykurtegundir (glúkósa, ávaxtasykur og súkrósa), 

ýmis steinefni, vítamín, ensím og amínósýrur. Forever Bee Honey inniheldur aðeins náttúruefni.

Þetta bragðgóða næringarríka sætuefni er hlaðið náttúrulegum næringarefnum. Í einni teskeið eru um það bil 70 hitaeiningar. 

Það meltist auðveldlega og er ríkt af kolvetnum og steinefnunum kalsíum og fosfór. Forever Bee Honey er handhæg 

orkuuppspretta sem grípa má til hvenær sem er.

Í sviphendingu...

• Lituð flaska sem auðvelt er að hella úr kemur í veg fyrir að 

næringarefni tapist vegna áhrifa sólarljóss

• Ríkt af kolvetnum

• Inniheldur kalsíum og fosfór

• Náttúrulegt sætuefni sem auðvelt er að melta

Efni þessa rits er einungis ætlað til fróðleiks en ekki í auglýsingaskyni, til útbýtingar eða í tengslum við vörukynningar. Til að koma í veg fyrir að 
upplýsingarnar verði teknar úr samhengi er lagt bann við fjölföldun þessa efnis eða notum á útdrætti úr því nema fyrir liggi skriflegt leyfi Forever Living 
Products. Leitaðu læknis áður en þú hefur neyslu á einhverjum af þeim vörum sem hér er fjallað um, ef þú hefur þörf fyrir læknisfræðilegar ráðleggingar.

Innihald
Óblandað hunang.

Magn
500 g

Leiðbeiningar
Má nota eitt sér eða sem náttúrulegt sætuefni í matvæli.


