
طريقة الاستعمال والجرعات لغذاء ملكات النحل

معلومات المراجع عن طريقة الاستعمال والجرعات من غذاء ملكات النحل تتراوح بحسب هل المنتج صناعي بشكل دواء ام منتج من
مناحل العسل الطبيعي.

  

شركات الادوية تعتبر ان افضل شكل من غذاء ملكات النحل للاستعمال هو على هيئة بودرة . عملية تحويل غذاء ملكات النحل إلى
.(Freeze-drying) - Lyophilization - بودرة تسمى طريقة تجميد التجفيف

  

 من الافضل) فهم متفقون على ان غذاء ملكات النحلApitherapyأما بالنسبة لمربي النحل والمعالجين بالنحل (بما يسمى بطب النحل 
تناوله طازجا , بطريقة وضعه تحت اللسان . والجميع متفقون على أمر واحد , وهو أن غذاء ملكات النحل حساس جدا ولذا يتطلب

مجهود كبير حتى لايفقد قيمتته الدوائية والعلاجية .

  

طريقة تناول غذاء ملكات النحل التي ننصح بها هي بوضع الغذاء الملكي الطازج تحت اللسان ومن ثم الانتظار عدة دقائق من 5 – 10
حتى يذوب ثم بلعه . بهذه الطريقة غذاء ملكات النحل يمتص مباشرة الى الدم وهذا يعطى افضل النتائج .دقائق

  

ولانفضل ابدا ان يتم فورا ابتلاع غذاء ملكات النحل حين تناوله , لأنه في هذه الحالة تأثير العصارات الهاضمة في الجهاز الهضمي يقلل
من اثر غذاء ملكات النحل العلاجي , وكذلك طعمه غير مستساغ في حالة بلعه فورا.

  

للأسف الكثير من المنتجات المتوفرة اليوم في السوق من غذاء ملكات النحل يتم استخدامها بطريقة التناول مباشرة , سواء كانت في
شكل حبوب او غذاء ملكات النحل مضاف إلى العسل أو على هيئة اشكال اخرى تحوي في تركيبها نسبة قليلة من غذاء ملكات النحل .

  

بعد تناول غذاء ملكات النحل لمدة من 15 – 30 يوم متصلة , يجب اخذ راحة بنفس المدة , والسبب لضرورة القيام بفترة الراحة هو
خاصية غذاء ملكات النحل المضادة للبكتيريا – مضاد حيوي –

  

للبالغين .الجرعة المفضلة يوميا هي 1 جرام

  

للاطفال (اكبر من 5 سنوات) ينصح بان تكون الحد الاقصى للجرعة 0,5 جرام .
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وبالنسبة للرضع وحديثي الولادة , يتم تحديد الجرعة بحسب وزن الجسم (0,01 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم).

  

ضروري يجب قراءة التعليمات التي تحصلوا عليها مع المنتج قبل البدأ في استعمال المنتج .

  

السؤال الدائم من قبل زبائننا هو : كم احتاج لكمية من غذاء ملكات النحل ؟

  

وهذا بحسب سببب الاستعمال , هل تناول غذاء ملكات النحل للوقاية , أو للمساعدة في علاج مرض ما , فالإجابات مختلفة .

  

الشخص المريض يمكنه ان يبدأ بتناول غذاء ملكات النحل لمدة 15 يوم , وإذا شعر بتحسن في حالته الصحية يجب عليه ان يستمر في
لمدة 15 يوم لايتناولتناول غذاء ملكات النحل , على انه بعد مرور 30 يوم من تناول الغذاء الملكي يجب عليه ان يقوم بفترة راحة

خلالها غذاء ملكات النحل , ثم يعاود بعدها تناول الغذاء الملكي مرة أخرى . المتوقع حقيقة ان يشعر الشخص المريض بتحسن بعد 15
يوم من تناوله لغذاء ملكات النحل .

  

فيما يخص تناول الغذاء الملكي للوقاية , بعد تناوله لفترة 30 يوم أو (15 يوم), يجب أخذ راحة بالتوقف لنفس هذه المدة , قبل معاودة
التناول مرة أخرى .

  

الاجابة لكلا المجموعتين تكون : تناول غذاء ملكات النحل بقدر مايمكنك .

  

ا جرام يوميا ومن ثم راحة تعادل نفس المدة 30اقصى كمية سنوية هي 180 جرام (20 زجاجة) . بحسب التوصيات يتناول 30 يوم بكمية
يوم .

  

(12 زجاجة ).بواقع زجاجة كل شهر.110 جرامتعادلالشخص الذي يود تناول الغذاء الملكي للوقاية ننصح بكمية سنوية

  

وذلك بجرعة يومية بمقدار 1 جرام لمدة 10 أيام ومن ثم راحة حتى نهاية الشهر .

  

غذاء ملكات النحل يمكنكم تناوله مرة واحدة يوميا , وافضل وقت صباحا بعد الاستيقاظ , مع انه يفضل لو بالإمكان ان يتناول على
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مرتين يوميا , صباحا وبعد الظهر . ولا ينصح بتناوله مساء , لان غذاء ملكات النحل يرفع من طاقة الجسم , ولذا من الممكن ان يسبب
الأرق وعدم النوم .

  

بتتابع , وهذا يحتاج لانضباط ذاتي .من المهم تناول غذاء ملكات النحل
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