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      Családi immunerősítő csomag 

Fogyasztási javaslat a termékekhez 

 

Manukaméz MGO 100+ 250g (Bee-Fit)  

A manukának akkor a lehatásosabb a betegségmegelőző hatása, ha az 1-2 

évesek napi 1 csapott kávéskanállal, a 3-12 évesek napi 3 csapott 

kávéskanállal, a 13-17 évesek napi 3 csapott teáskanállal fogyasztanak belőle, 

étkezések után vagy között. 

 

Méhkenyér Mézben 400 g (Mézbarlang) 

Igazi és természetes multivitamin és ásványianyag bomba. Az összeőrölt 

méhkenyér mézbe keverve igazi gyerekcsemege, könnyen fogyasztható, 

ráadásul hatásos a betegségek megelőzésére. 3-5 éves kor között napi 1 

kávéskanál, felette 1 teáskanál fogyasztása javasolt bármelyik étkezés után. 

 

Bio méhpempő tiszta 25 g (Apiland) 

A méhpempőt a mézzel ellentétben akár csecsemők (1 év alattiak) is 

fogyaszthatják. Azért van a csomagban ilyen kis adag, mert elsősorban 

azoknak a gyerekeknek javasoljuk, akik tényleg nagyon „betegesek” a 

családban, esetleg stresszesek (rosszul alszanak, kevésbé fogadnak szót), vagy 

kevésbé tudnak koncentrálni. 3-5 év között napi 0,5 g a javasolt fogyasztás, 6 

évtől 1 g, mindkét esetben reggeli előtt fél órával. Ha a natúr méhpempő ízét 

nem szereti a gyerek, egy kiskanál mézbe kell belekeverni a méhpempőt, úgy 

biztosan megeszi. 
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Bodzavirág és hársfavirág tea 30 g (Gyógyfű) 

Mindkét tea igen hatásos a hidegebb napokra, akár megelőzésre, akár a 

„megfázásos” tünetek csökkentésére. 1-2 teáskanál teát tegyél egy csészébe 

(2,5 dl), és öntsd le forrásban lévő vízzel. Lefedve 10 perc áztatás után szűrd 

le, és langyosan bármilyen mézzel ízesítve lehet fogyasztani. Megelőzésre 

legjobb este lefekvés előtt inni, a beteges időszakokban akár napi több adag 

tea is fogyasztható, hat éves korig fél csészével, felette 1 csészével 

alkalmanként. Mindkét tea természetesen külön-külön is fogyasztható, 

naponta felváltva, akár ősztől tavaszig. 

 

Csipkebogyó tea 100 g (Mama Drog) 

Az előző este 2 dl langyos vízbe beáztatott 1 teáskanálnyi csipkebogyó reggel 

leszűrve teaként fogyasztható. Akár víz helyett is iható, magában is nagyon 

ízletes, de mézzel még tovább lehet ízesíteni. Kiváló immunerősítő és 

szervezeterősítő, magas C-vitamin tartalommal. Javasolt az egész családnak 

előző este egyszerre elkészíteni a következő napi elfogyasztandó adagot. 
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