
Miód manuka jest zbierany przez pszczoły  

w nielicznych regionach Nowej Zelandii, 

będących naturalną ostoją rzadkich krzewów 

z rodzaju Leptospermum scoparium (krzewy 

manuka).

Ten niezwykły miód o wyrafinowanym, 

bogatym smaku i unikalnych właściwościach, 

uważany jest za najzdrowszy miód świata.

Zawiera metyloglioksal (MGO), uznany 

przez naukowców za naturalny antybiotyk, 

hamujący namnażanie bakterii, grzybów  

i wirusów.

Obecnie prowadzane są badania naukowe 

nad możliwością stosowania miodu manuka 

wspomagająco przy leczeniu chorób układu 

oddechowego, w tym tak poważnych,  

jak mukowiscydoza.

MIÓD
MANUKA

Badania potwierdziły, że miód manuka 
wykazuje silne oddziaływanie na wirusy 
grypy oraz ospy wietrznej, hamując 
ich namnażanie. Udowodniono 
również, że miód manuka hamuje 
wzrost niektórych drobnoustrojów 
chorobotwórczych występujących  
w  j a m i e  u s t n e j ,  z a p o b i e g a 
powstawaniu płytki nazębnej oraz 
może być pomocny w profilaktyce 
stanów zapalnych dziąseł. Wrażliwe 
na działanie miodu manuka są także 
bakterie powodujące choroby układu 
oddechowego.



MANUshot
płynny suplement diety na bazie miodu manuka*

Opis produktu

Substancje zawarte w produkcie zapewniają jego skuteczność w stanach osłabienia  

odporności oraz w infekcjach górnych i dolnych dróg oddechowych różnego typu.

Miód manuka 
działający osłaniająco w infekcjach górnych i dolnych dróg oddechowych

Prawoślaz lekarski 
łagodzący i nawilżający śluzówkę górnych dróg oddechowych

Porost islandzki 
wspierający prawidłowe działanie układu oddechowego

Witamina C 
wzmacniająca odporność organizmu

Cynk 
wspomagający prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego  
oraz ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym

Dawkowanie

10 ml (shot) 3 razy dziennie

• preparat jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia 

• nie stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników 

• zawiera substancje słodzące

*Suplement dostępny również jako MANUspray (suplement diety w formie  
sprayu na bazie miodu manuka)

MANUline
Ekskluzywna linia produktów na bazie certyfikowanego miodu manuka. Substancje 

zawarte w produktach MANUline wpływają korzystnie na układ oddechowy oraz 

immunologiczny, podnosząc odporność organizmu. Za unikalne właściwości produktów 

odpowiada metyloglioksal (MGO), naturalny składnik występujący w znacznych ilościach 

tylko w miodach manuka.



MANUgel
żelowy suplement diety na bazie miodu manuka

Opis produktu

• Bazę produktu stanowi certyfikowany miód manuka (min. 100+ MGO), naturalny sok 

owocowy, naturalny hydrokoloid polisacharydowy oraz system konserwacji.

• Wytwarzany w procesie technologicznym lekki żel, przypominający konsystencją  

i smakiem mus owocowy.

• MANUgel jest doskonałym nośnikiem składników aktywnych, w szczególności: witamin 

(w tym - A, D, E, K), składników mineralnych (mikro i makroelementów) oraz wielu innych 

substancji, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.

• Prostota dozowania, gładka konsystencja i przyjemny smak sprawiają, że MANUgel  

jest świetnym wyborem dla dzieci oraz osób, którym trudność sprawia przełykanie 

tabletek i kapsułek.

Dawkowanie

1 łyżeczka (5 naciśnięć dozownika) 3 razy dziennie

• preparat jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia 

• nie stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników 

• zawiera substancje słodzące

Zaprojektuj z nami swój MANUgel!

Wypełnij formularz kontaktowy 

na naszej stronie.




