
     Mierea de floarea-soarelui -  Are proprietăţi tonice psihice şi tonice generale, 

este afrodiziacă, stimulează imunitatea. Este utilă în ateroscleroză; are 

proprietăţi anti-bacteriene. Se foloseşte ca adjuvant în tratarea bronşitelor şi 

a bolilor de stomac. Conţine multă glucoză, ceea ce face să formeze 

cristale mari şi neregulate.

                                                                            Administrată per-oral, mierea  are acţiune 

                                                                        antiinflamatoare, antimicrobiană, antialergică, 

                                                                        expectorantă, antitusivă, calmantă, antispastică, 

                                                                        îmbunătăţeşte diureza şi eliminarea toxinelor,

                                                                        creşte capacitatea de apărare a organismului, 

                                                                        are acţiune favorabilă asupra muşchiului cardiac 

                                                                        şi circulaţiei coronariene, hrăneşte şi fortifică 

                                                                        celulele nervoase, îmbunătăteşte somnul, 

tonifică şi reglează \activitatea sistemului endocrin, combate constipaţia şi alte afecţiuni 

ale intestinelor,ameliorează funcţiile celulelor hepatice, favorizeaza absorbţia calciului şi 

a altor nutrienţi, facilitează digestia proteinelor şi grăsimilor.



      – În general, mierea poliflora este considerată cel mai complex tip Mierea polifloră

de miere, ea înglobând nectarul de la câteva zeci, dacă nu sute, de specii de plante 

medicinale şi împrumutând ceva din proprietăţile terapeutice ale fiecăreia dintre ele 

Este indicată în surmenaj, oboseală fizică sau intelectuală, debilitate, stări de convalescenţă, 

tulburări de creştere. Mierea polifloră de la câmpie are o acţiune antiseptică şi sedativă mai 

puternică, spre deosebire de mierea polifloră din regiunile muntoase înalte, la care efectul 

antiinfecţios se adresează în special aparatului respirator, iar efectul sedativ este înlocuit cu 

unul tonic nervos.

                                                                          Administrată per-oral, mierea  are acţiune 

                                                                       antiinflamatoare, antimicrobiană, antialergică, 

                                                                       expectorantă, antitusivă, calmantă, antispastică, 

                                                                       îmbunătăţeşte diureza şi eliminarea toxinelor,

                                                                       creşte capacitatea de apărare a organismului, 

                                                                       are acţiune favorabilă asupra muşchiului cardiac 

                                                                       şi circulaţiei coronariene, hrăneşte şi fortifică 

                                                                       celulele nervoase, îmbunătăteşte somnul, tonifică 

                                                                       şi reglează activitatea sistemului endocrin, 

combate constipaţia şi alte afecţiuni ale intestinelor, ameliorează funcţiile celulelor hepatice, 

favorizeaza absorbţia calciului şi a altor nutrienţi, facilitează digestia proteinelor şi grăsimilor.



     - are culoare alb-gălbuie, este parfumată şi limpede. Are multă Mierea de salcâm

fineţe şi discreţie, ceea ce o face să fie mult apreciată de către copii. Îndulceşte alimentele 

şi ceaiurile fără să le denatureze gustul.

Se păstrează lichidă în mod natural, fiind foarte bogată în fructoză şi săracă în glucoză. 

Are  proprietăţi calmante psihice. Mai este recomandată drept calmant gastric, stimulent 

pentru activitatea cardiacă.Datorită conţinutului scăzut de glucoză, ea poate fi consumată 

cu moderaţie şi de către pacienţii diabetici. Mierea de salcâm este expectorantă, calmantă 

a tusei, diuretică, antidiareică, regulator intestinal, indicată pentru suferinţe gastrice, în 

tratamentul asteniei şi al nevrozelor.

                                                                          Administrată per-oral, mierea  are acţiune 

                                                                        antiinflamatoare, antimicrobiană, antialergică, 

                                                                        expectorantă, antitusivă, calmantă, antispastică, 

                                                                        îmbunătăţeşte diureza şi eliminarea toxinelor, 

                                                                        creşte capacitatea de apărare a organismului, 

                                                                        are acţiune favorabilă asupra muşchiului cardiac

                                                                        şi circulaţiei coronariene, hrăneşte şi fortifică 

                                                                        celulele nervoase, îmbunătăteşte somnul, tonifică 

                                                                        şi reglează activitatea sistemului endocrin, 

combate constipaţia şi alte afecţiuni ale intestinelor, ameliorează funcţiile celulelor hepatice, 

favorizeaza absorbţia calciului şi a altor nutrienţi, facilitează digestia proteinelor şi grăsimilor.



     - de culoare alburie spre galben deschis, abundă în glucoză, ceea Mierea de rapiţă

ce face ca să cristalizeze repede, chiar în primele două săptămâni după extragerea din 

faguri. Conţine oligoelemente, mai ales calciu şi bor. De consistenţă cremoasă, emolientă 

şi cu gust plăcut, e mai puţin dulce decât cea de salcâm. Este uşor digerabilă, puternic 

anti-bacteriană, trofică pentru inimă. Uleiul de rapiţă conţine enzima Q3, necesară oaselor. 

Din acelaşi motiv, mierea de rapiţă poate fi folosită ca adjuvant în tratarea osteoporozei.

                                                                         Administrată per-oral, mierea  are acţiune 

                                                                    antiinflamatoare, antimicrobiană, antialergică, 

                                                                    expectorantă, antitusivă, calmantă, antispastică, 

                                                                    îmbunătăţeşte diureza şi eliminarea toxinelor, 

                                                                    creşte capacitatea de apărare a organismului, are 

                                                                    acţiune favorabilă asupra muşchiului cardiac şi  

                                                                    circulaţiei coronariene, hrăneşte şi fortifică celulele

                                                                    nervoase, îmbunătăteşte somnul, tonifică şi 

reglează activitatea sistemului endocrin, combate constipaţia şi alte afecţiuni ale intestinelor, 

ameliorează funcţiile celulelor hepatice, favorizeaza absorbţia calciului şi a altor nutrienţi, 

facilitează digestia proteinelor şi grăsimilor.


