
Over onze imkerij

Imkers met passie voor bijen!

Imkerij De Valksche 
Bijenhof is een ambach-
telijke imkerij. Al vele 
jaren imkeren wij met 
honderden bijenvolken 
in Nederland. Onze 
bijen geven bloemen 
bestuiving, wij ontvangen 
er honing voor terug!

De natuur is dus onze 
beste vriend! Door goed 
voor onze bijenvolken te 
zorgen, ontstaat er tijdens de zomerperiode een fantastisch 
samenspel tussen bloemen en bijen. De bloemen kunnen 
voortplanten door de bestuiving. Als dank krijgen we er 
nectar voor terug! Hiervan maken onze bijen lekkere verse 
honing.

Bij gezonde bijenvolken ontstaan er regelmatig overschot-
ten van honing. Onze imkers kunnen hier een deel van 
oogsten voor menselijke consumptie. 

De honing wordt na de oogst koud geslingerd en zonder 
toevoegingen in de potten gedaan. Honing van imkerij De 
Valksche Bijenhof is gegarandeerd onverhitte rauwe 
honing!

Het gebruik van propolisproducten en dosering

Propolis is een krachtig middel, dat bijen maken om de bijenwoning steriel te 
houden. De eigenschappen van propolis zijn ook voor mensen zeer effectief. Dit 
ziektekiemen dodende stofje heeft een antibacteriële werking en is voor ons 
mensen een soort natuurlijk antibioticum. Het mooie is dat door gebruik van 
propolis geen resistente bacteriestammen ontstaan en de darmflora niet wordt 
aangetast (in tegenstelling tot gebruik van synthetische antibiotica).

Propolis wordt onder andere gebruikt voor:

 Verhoging van de weerstand
 Versterking van het immuunsysteem
 Onderdrukking van (chronische) ontstekingen
 Verbetering van de bloedsomloop
 Bestrijding van huidaandoeningen (eczeem, psoriasis, wondjes e.d.)

Dosering propolistinctuur: 
Er is geen vaste dosering aan te geven, soms zijn enkele druppels van de tinctuur (1 tot 3x per dag) voldoende, soms zijn grotere 
hoeveelheden nodig. Propolis kan langdurig tot grammen per dag worden ingenomen, zonder nadelige effecten. 

Aanbevolen wordt om te beginnen met ca. 15 druppels per dag bij volwassenen, en dit af te bouwen tot 2x daags 5 druppels, 
waarvan de laatste voor het slapengaan. Voor kinderen onder de 12 jaar gelden geen vaste normen, maar veelal wordt hier een 
halve dosering van volwassenen toegepast.
Innemen: druppelen op brood of pap. Op een (plastic) lepel of direct in de mond kan ook. Oplossen in water werkt niet.

Dosering propoliszalf: 1 tot 3x daags licht inwrijven waar nodig.
Dosering propolissiroop: 2 tot 4x daags een kleine eetlepel. Bij voorkeur na de maaltijden. 
Dosering propoliscapsules: 1 tot 3 capsules per dag. Innemen met pap of water.

LET OP!

- Bij hoge uitzondering reageren sommige mensen 
allergisch op propolis. Bij allergie adviseren we om 
geen propolisproducten te gebruiken. 
- Propolistinctuur kan lastig verwijderbare vlekken 
veroorzaken. Reinigen met alcohol werkt het beste.

Nog meer producten

Unieke gezonde producten

Je kunt bij ons terecht voor 
nog veel meer mooie 
bijenproducten! Denk aan: 

shampoo, zeep, honing-
snoep, cadeaupaketten, 
diverse soorten honing-
wijn, honing met noten, honingkoek en nog veel meer!

En wil je de bijen een handje helpen? Zaai dan speciale 
bloemen, waar bijen heel gelukkig van worden. Bij ons 
kun je verschillende mooie mengsels aanschaffen! 

Meer informatie? Bekijk alles op:
www.HONINGonline.nl

Propolis 

Lekker gezond! 

Keelgelei - verzacht en maakt los bij verkoudheid

Honing met kaneel - o.a. tegen hoog cholesterol 

Bijenpollen - vitaminerijke superfood

Api Totaal Honing+ - mix van bijenproducten

Royal Jelly Power+ - energieboost en tegen stress

Honey Vital+ - ondersteuning van de weerstand


