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We Give Importance to 
Honeybees and Human Health

BRAK 

POZOSTAŁOŚCI 

W MIODZIE

Dbamy o zdrowie pszczół i ludzi
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BIOPOINT SUPERIOR
HERBAL TECHNOLOGY

Stały poziom substancji czynnych

Mniejsza podatność na czynniki zewnętrzne

Zero śmieci, tylko frakcja aktywna

Wysoka aktywność przez cały okres przydatności
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BEEODINE/BEEODINE SOFT
Reguluje florę bakteryjną jelit

Beeodine/Beeodine SOFT jest specjalistycznym preparatem  chroniącym pszczoły przed chorobami pochodze-
nia wirusowego, bakteryjnego, grzybiczego, jak również przed nosemozą. Chroni pszczoły przed negatywnym
oddziaływaniem zmian pogodowych oraz  intensyfikuje wychów czerwiu.
Substancja czynna Beeodine/Beeodine SOFT jest doskonałym środkiem działającym antyseptycznie na florę
bakteryjną jelit u pszczół. Skuteczność jej działania intensyfikują wyciągi z ziół zawarte w produkcie. Witamina
A wspomaga regenerację uszkodzonych tkanek, zwiększa odporność , zmniejsza skłonność do infekcji oraz
obniża śmiertelność pszczół.

WSKAZANIA: Preparat przeznaczony dla wszystkich gatunków pszczół miodnych.

• Zwiększa produkcję miodu
• Intensyfikuje wychów czerwiu
• Przyspiesza zarastanie plastrów miodu
• Chroni przed zaburzeniami wynikającymi z zakażeń 

grzybiczych, bakteryjnych oraz nosemozy
• Reguluje florę bakteryjną jelit
• Obniża śmiertelność pszczół
• Wspomaga naturalną odporność

SKŁAD:
jod (E2), witamina A (E672), aldehyd cynamonowy, 
olej z drzewa herbacianego, wyciąg z omanu wielkiego, 
olejek sosnowy i glikol propylenowy

DAWKOWANIE:
BEEODINE: stosować 0,2ml na 0,5 – 1l  syropu i zastosować 5 razy lub  1ml na 1kg ciasta 
BEEODINE SOF: stosować 1ml na 0,5 – 1l syropu i zastosować 5 razy lub 5ml na 1kg ciasta 

OKRES KARENCJI: Nie dotyczy

OPAKOWANIA: 250ml, 500ml i 1l 
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BEETONIC
Pełna gama aminokwasów

BEETONIC zawiera wszystkie aminokwasy potrzebne pszczołom miodnym. Aminokwasy te wpływają na
zwiększenie produkcji mleczka pszczelego, które jest naturalnym środkiem antybakteryjnym i przeciwgrzy-
bicznym.
BEETONIC wpływa na usprawnienie wszystkich procesów metabolicznych występujących w organizmie,
zwiększając tym samym odporność na choroby, polepszając kondycję czerwiu oraz pszczół dorosłych, jak
również zwiększając produktywność rodzin pszczelich.

WSKAZANIA: Preparat przeznaczony dla wszystkich gatunków pszczół
miodnych.

• Stymuluje składanie jaj przez królową
• Podnosi produkcję mleczka pszczelego
• Obniża śmiertelność pszczół
• Wspomaga naturalną odporność

SKŁAD:
chlorek choliny, metionina, lizyna, leucyna, izoleucyna, alanina, arginina,
kwas asparaginowy, kwas glutaminowy, glicyny, histydyny, fenyloalanina,
proliny, seryny, treonina, tyrozyny i waliny.

DAWKOWANIE:
Stosować 5ml na 0,5 – 1l  syropu lub 1 kg ciasta
Podawać podczas okresu karmienia pszczół 

OKRES KARENCJI: Nie dotyczy

OPAKOWANIA: 250ml, 500ml i 1l 



www.biohayat.net   info@biohayat.net

www.biopoint.eu   export@biopoint.pl

IMMUNBEE
Wzmocnienie odporności

IMMUNBEE to specjalna kompozycja składników wzmacniająca układ odpornościowy pszczół. Układ odpor-
nościowy jest niezwykle istotny dla wytrzymałości organizmu na bakterie, choroby, wirusy i uszkodzenia spo-
wodowane warrozą. Cynk jest przy tym kluczowym minerałem biorącym udział w produkcji określonych
komórek układu odpornościowego. Witamina C działa jako przeciwutleniacz. Przeciwutleniacze pomagają
w zwalczaniu wolnych rodników, czyli pewnego rodzaju niestabilnych molekuł, które uszkadzają układ 
odpornościowy. Istnieją dowody na to, że witamina C może być szczególnie istotna dla wzmocnienia układu
odpornościowego pszczoły miodnej, znajdującej się w silnym stresie. Witamina C
jest również niezbędna w procesie regeneracji tkanek. Olejki ziołowe zapewniają
wzmocnienie organizmu w walce z infekcjami.

WSKAZANIA: Preparat przeznaczony dla wszystkich gatunków pszczół miodnych.
• Wzmocnia układ odpornościowy
• Wspomaga odbudowę uszkodzonych tkanek po leczeniu warrozy 

i innych chorób
• Zapewnia wzrost wytrzymałości organizmu w walce z infekcjami
• Obniża śmiertelność pszczół 

SKŁAD:
Cynk (E6), witamina C (E300), ekstrakty z czarnego bzu
oraz jeżówki purpurowej

DAWKOWANIE:
Stosować 2,5 – 5 ml na  0,5 – 1 l syropu lub na 1 kg ciasta  

OKRES KARENCJI: Nie dotyczy

OPAKOWANIA: 250ml, 500ml i 1l 
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NOSEMBEE PLUS
Zapobieganie i leczenie nosemozy

NOSEMBEE PLUS to specjalna kompozycja do zwalczania nosemozy u pszczół miodnych. Substancja aktywna
zawarta w NOSEMBEE PLUS ma działanie zwalczające drobnoustroje charakterystyczne dla Nosema apis i
Nosema ceranae. Witaminy z grupy B zawarte w preparacie są kluczowe dla podtrzymywania prawidłowych
funkcji życiowych pszczół miodnych, ich produktywności i wzmacniania odporności na choroby.

WSKAZANIA: Preparat przeznaczony dla wszystkich gatunków pszczół miodnych.
• Zapobiega i leczy  Nosema apis i Nosema ceranae
• Obniża śmiertelność pszczół 

SKŁAD:
Salicylan metylu, witamina B1, witamina B2 i witamina B6

DAWKOWANIE:
Leczenie:
Całkowita ilość stosowana na jeden ul to 40 ml:
• w syropie: 10 ml Nosembee Plus na jeden ul – dodawać do 0,5 – 1 l 

syropu i zastosować 4 razy
• w cieście: 20 ml Nosembee Plus na jeden ul – dodawać do 1 kg ciasta 

i zastosować 2 razy

Zapobieganie:
Całkowita ilość stosowana na jeden ul to 20 ml:
• w syropie: 10 ml Nosembee Plus na jeden ul – dodawać do 0,5 – 1 l 

syropu i zastosować 2 razy
• w cieście: 20 ml Nosembee Plus na jeden ul – dodawać do 1 kg ciasta 

i zastosować 1 raz

OKRES KARENCJI: Nie dotyczy

OPAKOWANIA: 250ml, 500ml i 1l
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VARBEE PLUS
Zapobieganie warrozie

VARBEE PLUS to zbilansowana kompozycja zapobiegająca warrozie oraz stymulująca układ odpornościowy.
Substancja aktywna zawarta w VITAFBEE PLUS ma potwierdzoną skuteczność  przeciwko Varroa jacobsoni.
Układ odpornościowy pełni bardzo ważną funkcję w walce z bakteriami, wirusami oraz szkodami wyrządzo-
nymi przez warrozę. Cynk jest ważnym minerałem biorącym udział w produkcji niektórych komórek odpor-
nościowych. Selen, witamina C i witamina E pełnią funkcję przeciwutleniaczy, które odpowiadają za
zwalczanie wolnych rodników - czyli pewnego rodzaju niestabilnych cząsteczek uszkadzających układ od-
pornościowy. Stymulują układ odpornościowy pszczół miodnych w momencie,
gdy narażone są one na stres. Do odbudowy tkanek potrzebna jest także wita-
mina C. Witaminy z grupy B są niezbędne do prawidłowego przebiegu funkcji
życiowych pszczół miodnych, ich produktywności oraz odporności na choroby.

WSKAZANIA: Preparat przeznaczony dla wszystkich gatunków pszczół miodnych.

• Zapobiega warrozie
• Stymuluje układ odpornościowy
• Przyspiesza gojenie się uszkodzonych tkanek po leczeniu warrozy 

oraz innych chorób
• Podnosi odporność organizmu na infekcje
• Obniża śmiertelność pszczół 

SKŁAD:
witamina E (3a700), witamina C (E300), witamina B1, witamina B6, cynk (E6), selen (E8), wyciąg ze
skrzypu polnego oraz wyciąg z mniszka pospolitego

DAWKOWANIE:
Zmieszać 10g Varbee Plus z 500g ciasta (na 1-5 ramek) 
Zmieszać 20g Varbee Plus z 1kg ciasta (na 6-10 ramek)

OKRES KARENCJI: Nie dotyczy

OPAKOWANIA: Worek 500g i 1kg 
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VITAFBEE GOLD*
Zapobieganie i leczenie zgnilca 

VITAFBEE GOLD to specjalna kompozycja działająca zapobiegawczo oraz leczniczo na zgnilca u pszczół jak również
stymulująco na układ odpornościowy. Substancja aktywna VITAFBEE GOLD działa antybakteryjnie na czynnik cho-
robotwórczy zgnilca. Układ odpornościowy pełni bardzo ważną funkcję w walce z bakteriami chorobotwórczymi.
Cynk jest ważnym minerałem biorącym udział w produkcji niektórych komórek odpornościowych. Selen, witamina
C i witamina E pełnią funkcję przeciwutleniaczy, które odpowiadają za zwalczanie wolnych rodników - typu nie-
stabilnych cząsteczek uszkadzających układ odpornościowy. Stymulują układ odpornościowy pszczół miodnych

w momencie, gdy narażone są na stres. Do odbudowy tkanek potrzebna jest
także witamina C. Witaminy z grupy B są niezbędne do prawidłowego prze-
biegu funkcji życiowych pszczół miodnych, ich produktywności oraz odporności
na choroby. Witamina A odbudowuje uszkodzone tkanki, zwiększa odporność
komórkową, zmniejsza skłonność do infekcji oraz obniża śmiertelność pszczół.
Witamina E oraz selen wpływają na zwiększenie produkcji mleczka pszczelego,
które jest  naturalnym środkiem antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym.

WSKAZANIA: Preparat przeznaczony dla wszystkich gatunków pszczół miodnych.

• Zapobieganie i leczenie zgnilca
• Działa antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo
• Stymuluje system odpornościowy
• Zwiększa  odporność na choroby pochodzenia bakteryjnego
• Zapewnia zwiększenie odporności na infekcje
• Stymuluje królową do składania jaj
• Zwiększa produkcję mleczka pszczelego
• Obniża śmiertelność pszczół 

SKŁAD:
witamina E (3a700), witamina C (E300), witamina B1, witamina B2, wita-
mina B6, Cynk (E6), selen (E8), eugenol, aldehyd cynamonowy i glikol
propylenowy.

DAWKOWANIE:
Stosować 2,5 - 5ml, na  0,5 – 1l syropu lub 1 kg ciasta,
 zastosować 3-5 razy.

OKRES KARENCJI: Nie dotyczy

OPAKOWANIA: 250ml, 500ml i 1l

* VITAFBEE GOLD jest  produkowany  na licencji Instytutu Chemii Organicznej (IPO)
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Dystrybutor


