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Extract purificat de răşină

cu propolis®
EXTRACT PURIFICAT DE RĂŞINĂ MUMIE CU PROPOLIS® ESTE
MARCĂ ÎNREGISTRATĂ LA OSIM: CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE
A MĂRCII NR. 107653 DIN 19.08.2009, ACORDAT ÎN TEMEIUL
LEGII 84/1998 PRIVIND MĂRCILE ŞI INDICAŢIILE GEOGRAFICE.

Supliment alimentar notificat de
INCDBA-IBA:
notificare AA nr: 1971/2008

Extract purificat de răşină Mumie cu propolis® - prof. dr.
Marioara Godeanu® este un complex naturist cu efecte sinergice
care înglobează într-un singur produs proprietăţile imunomodulatoare,
tonice şi regeneratoare de excepţie ale răşinei Mumie şi proprietăţile
bio şi imunostimulatoare, antitoxice, antibiotice şi antivirale ale
propolisului. Prin asocierea răşinei Mumie cu propolis este potenţată
acţiunea sinergică a tuturor principiilor bioactive prezente în cele
două componente în lupta împotriva diverselor afecţiuni. Astfel, acest
produs naturist complex conţine peste 50 de substanţe organice şi
minerale: produsele de descompunere a compuşilor polimoleculari
(acizi zoomelanici, acizi humici, acid benzoic, oxalic, aminoacizi:
fenilalanină, alanină, arginină, acid glutamic, acid aspartic, glicină,
lizină, metionină, serină, tirozină, valină), acizi aromatici şi alţi acizi,
terpenoide, steroizi vegetali, toate vitaminele, cu excepţia vitaminei
K, fragmente de molecule polifenolice şi alti compuşi, miere, polen,
derivaţii flavonici (flavonoidele), acid feluric (activ contra germenilor
Gram pozitiv şi Gram negativ), ceruri, balsamuri, fermenţi, substanţe
antibiotice, macro- şi microelemente: fier, cupru, aur, argint, magneziu,
calciu, iod, seleniu, zinc, bismut, crom, fosfor, nichel, cobalt, bor,
beriliu, zirconiu, bariu, mangan, cadmiu, vanadiu, wolram, cobalt,
stronţiu, siliciu, molibden, arsen, staniu, titan, galiu, aluminiu, iridiu.
Luând în considerare compoziţia, calităţile terapeutice multiple ale
răşinei Mumie şi ale propolisului, cât şi gama variată de afecţiuni pe
care le amelioreză, putem denumi acest produs pe bună dreptate un
elixir al sănătăţii.
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În continuare vă vom prezenta informaţii cu privire la răşina Mumie şi
propolis, proprietăţile lor, cât şi studii ştiinţifice şi aplicaţii în diverse
laboratoare şi spitale ale acestor miracole ale naturii.
Rasina Mumie este un produs naturist 100%. Răşina Mumie
(se pronunţă cu accentul pe prima silabă) are şi alte denumiri:
balsamul de munte, sucul stâncilor, sângele munţilor, lacrima munţilor,
medicamentul-minune etc. În compoziţia sa intră un întreg complex
de la 25 până la 40 de substanţe organice şi minerale: produsele
de descompunere a compuşilor polimoleculari (acizi zoomelanici,
acizi humici, acid benzoic, oxalic, aminoacizi: fenilalanină, alanină,
arginină, acid glutamic, acid aspartic, glicină, lizină, metionină,
serină, tirozină, valină) şi alti acizi, terpenoide, steroizi vegetali,
vitamine din grupa B şi P, fragmente de molecule polifenolice şi alti
compuşi), de asemenea, macro- şi microelemente (calciu, magneziu,
siliciu, aluminiu, fier, mangan, seleniu, nichel, vanadiu, bariu,
molibden, cadmiu, cupru, zinc, iod, bismut, crom, fosfor, cobalt, bor,
stronţiu, beriliu, zirconiu, titan, argint, galiu) şi miere. Marele medic
Max Gerson afirma că pentru a trăi organismul uman are nevoie de
50 de microelemente, ori toate acestea se regăsesc în răşina Mumie.
Răşina se găseşte în locuri greu accesibile omului: grote, peşteri,
stânci din zona Podişului Tibet şi Pamir, colectată de la înălţimi de
peste 2000-5000 de metri. Este recunoscută ca un tonic puternic care
acţionează multilateral atât în cazul diverselor afecţiuni, cât şi asupra
întregului organism. Fiecare din elementele componente acţionează
asupra proceselor metabolice corespunzătoare ale organismului,
activează procesele regeneratoare ale tuturor ţesuturi, au acţiune
antitoxică (elimină reziduurile toxice din organism), antiinflamatoare,
cresc imunitatea şi rezistenţa corpului, restabilesc funcţiile scăzute
ale nervilor periferici şi ale centrilor de analiză ai creierului, participă
la biosinteza ADN-ului celular, grăbind diviziunea şi mărirea numărului
celulelor. Mai mult de jumătate din elementele existente în tabelul
lui Mendeleev se găsesc în răşina Mumie. Administrarea sistematică
a acestei răşini face să sporească numărul şi forţa limfocitelor T şi a
limfocitelor B, arsenalul de elită al sistemului imunitar.
În medicina antică, răşina Mumie era considerată unul din cele mai
complexe şi eficiente produse medicinale. Cunoscutul filosof şi medic
Avicenna (980-1037) a denumit această răşină “un produs medicinal
perfect şi extrem de complex” (Canon al Ştiinţei Farmaceutice). De
aproximativ 3000 de ani răşina Mumie este utilizată cu succes în peste
50 de afecţiuni în Tibet, Nepal, Iran, India, Siberia, Asia Centrală,
Afganistan.
Hipocrate (460-377 i.Hr.), Aristotel (sec. IV i.e.n), Galen (sec. al II-a),
Avicenna (sec. al X-lea), Beruni (sec. al X-XI-lea), Muhammed Arzni
(1735), Muhammed Shirazi (1762), Sadik Razavi (1885) şi mulţi alţii
au folosit cu succes produsul Mumie în afecţiuni ca: fracturi costale,
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artrită, gastrită, ulcer, afecţiuni ale tractului gastro-intestinal, astm,
bronşită, afecţiuni ale sistemului nervos, impotenţă, sterilitate,
afecţiuni ale sistemului cardiovascular etc. În capitolul 90 al tratatului
tibetan medicinal GYU-SHI (sec. IX.e.n.), care e considerat baza
medicinei tibetane, răşina Mumie e considerată cel mai eficient
remediu în întinerirea şi regenerarea corpului fizic (în această direcţie
exista un proverb oriental: „răşina Mumie ne prelungeşte viaţa şi ne
salvează de la moarte”), iar într-unul din comentariile la tratatul GYUSHI răşina Mumie este numită „nectarul celor 5 elemente fundamentale
ale naturii: pământ, apă, foc, aer şi eter”.
În perioada modernă s-au efectuat numeroase studii şi aplicaţii în
diverse laboratoare şi spitale din Kyrgyzstan, Rusia, Turcmenistan,
Uzbekistan, Tadjikistan de către profesori universitari şi doctori
în medicină ca Sakirov, Altamaşev, Abdurahmanov, Kozlovskaya,
Korciubekov ş.a., cu rezultate mai mult decât surprinzătoare.
Unii savanţi au ajuns la concluzia că răşina Mumie este chiar mai
puternică decât ginsengul ca efect de energizare, regenerare şi de
mărire a potenţei sexuale.

Vă prezentăm câteva din experimente:
1) Abdurahmanov (1970) a testat proprietăţile curative ale răşinei
Mumie la 12 bolnavi de colită cronică. S-a administrat câte o doză
de 0,2 gr. o dată pe zi timp de 10 zile la rând. Simptomele de bază
ale afecţiunii au dispărut în majoritatea cazurilor după 4-5 zile, iar în
celelalte cazuri după 10 zile de administrare.
2) T.M. Shamshina şi S.I.Ghershkalov (1969) au testat răşina Mumie
în cazul unor defecte ale ţesutului organelor sexuale feminine (răni
pe colul uterin şi pe peretii vaginali). Pe suprafaţa afectată s-a pus
un tampon înmuiat în soluţie cu Mumie. După o zi rana se curăţase
foarte bine, iar dupa 3-4 zile era complet curată. Începând cu ziua
5-6 s-a observat un început de epitelizare. Cura a mai durat timp de
6-10 cicluri. În cazul tuturor bolnavilor refacerea completă a pielii s-a
petrecut la sfârşitul a 2-3 săptămâni.
3) Prof. V.I. Kozlovskaya, doctor în medicină, a utilizat răşina Mumie
pentru bolnavi ce sufereau de afecţiuni ale nervilor periferici din
sistemul locomotor, respectiv: radiculită, plexită, nevrodermită,
nevralgie. Cura s-a facut sub formă de masaj cu soluţie de răşină
Mumie timp de 3-5 minute, aplicat asupra părţilor afectate ale
corpului. S-a observat că după masaj a scăzut senzaţia de inflamaţie
a muşchilor, a dispărut senzaţia de durere şi mâncărimea, iar toate
celelalte simptome ale afecţiunii respective au dispărut în primele 3-5
zile. Cura a luat sfârşit prin refacerea completă a bolnavilor.
4) în cadrul unui program de pregătire fizică în cadrul armatei ruse,
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s-a observat că extractul de răşină Mumie are ca efect creşterea masei
musculare cu 10%, mărirea capacităţii de efort cu 25% şi scurtarea
perioadei de refacere cu până la 30%.
În noiembrie 2006 s-a descoperit de către savanţii chimişti de
la Institutul de Chimie I. V. Nikitin din Tadjikistan că răşina Mumie
conţine în stare naturală amnezina - o substanţă cu o puternică acţiune
neuroleptică des folosită în tratarea afecţiunilor psihice. Această
substanţă era obţinută doar pe cale artificială şi era general acceptat
faptul că nu există în stare naturală. Cercetările asupra acestui dar al
naturii continuă.
Propolisul, prezent pe Terra de aproximativ 80 de milioane de ani,
este un produs de digestie al albinelor şi este cules de pe mugurii
de plop şi de arin, de pe frunzele, mugurii şi scoarţa coniferelor
şi a plopilor, a salicaceelor (salcii) şi a prunilor. Producerea lui
este concomitentă cu cea a mierii şi se realizează de către albine
specializate. Produsele răşinoase recoltate de albine de pe speciile
mai sus enumerate sunt amestecate de albine cu secreţii salivare şi
ceară. Propolisul se prezintă sub o formă solidă, cu aspect de răşină
şi o culoare care variază între negru, maro şi verde. În compoziţia
propolisului intră: derivaţii flavonici (flavonoidele), acid feluric (activ
contra germenilor Gram pozitiv şi Gram negativ), ceruri, aminoacizi,
polen, balsamuri, fermenţi, microelemente: fier, cupru, aur, magneziu,
calciu, zinc, mangan, crom, nichel, cadmiu, vanadiu, wolfram, cobalt,
stronţiu, siliciu, molibden, arsen, staniu, aluminiu, iridiu, substanţe
antibiotice, răşini, acizi aromatici, acizi. Conţine toate vitaminele
cunoscute, cu excepţia vitaminei K.
În 1947, la Institutul Veterinar din Kazan, doctorii în medicina Bauman
şi Kivalkin au demonstrat ştiinţific că propolisul are o puternică acţiune
antimicrobiană. Din studiile doctorului Kivalkin (1967, 1978) a reieşit
că propolisul activează procesul de coagulare a sângelui şi creşte
semnificativ numărul de gamaglobuline în sânge, proteine ale plasmei
sangvine ce aparţin familiei imunoglobulinelor (anticorpi), utilizate
în terapeutică pentru a întări o imunitate deficientă. Majoritatea
microorganismelor nu dezvoltă rezistenţă la propolis (doctor Popravko
A.C.).
Propolisul are ca efect eliminarea rapidă a ţesuturilor necrotice,
facilitează epitelizarea, stimulează fagocitoza care se ştie că este
cel mai prompt mecanism de apărare a organismului şi constă în
capacitatea fagocitelor de a îngloba molecule nonself sau alterate,
virusurile şi celulele străine şi de a le distruge prin procese enzimatice
de digestie intracelulară.
Acţiunea terapeutică a propolisului este determinată de natura
substanţelor care-l compun şi este antibacteriană, antibiotică,
cicatrizantă, imunologică şi antispastică. Derivaţii flavonici
(flavonoidele) din propolis au foarte multe calităţi curative, de la
acţiunea asupra capilarelor, asupra permeabilităţii şi fragilităţii
6

Damar General Trading –

puterea armoniei

vaselor de sânge (le conservă integritatea), cu efect vasodilator şi
hipotensiv. De asemenea, flavonoidele au acţiune benefică asupra
aparatului digestiv: fluidifică bila, antimicrobian digestiv în enterite şi
colite, asupra sistemului endocrin: tiroidă, pancreas, suprarenale etc.
Printre efectele curative ale flavonoidelor se numără şi: prevenirea
fenomenelor de aterosleroză cerebrală, precum şi a accidentelor
cerebrale; efect benefic în varice, edeme, arsuri; recomandat în
fenomene de tulburare ale circulaţiei membrelor inferioare; scăderea
tensiunii arteriale; benefic în purpură, echimoze; contribuie la
scăderea colesterolului. Acidul feluric care se găseşte în propolis are
acţiune antibacteriană – bactericidă şi bacteriostatică – şi aglutinantă,
calităţi utile în tratarea rănilor greu vindecabile. Propolisul este activ
în infecţiile cu stafilococi şi cobacili; prin aceasta el contribuie la
refacerea rapidă a rănilor, a plăgilor, a afecţiunilor căilor respiratorii,
ale aparatului digestiv, ale ochilor, ale prostatei şi face să crească
sensibilitatea microbilor faţă de antibiotice. Pentru acţiunea sa
antivirală propolisul este de asemenea indicat în hepatită, zona
Zoster şi herpes. Studiile moderne privitoare la proprietăţile acestui
preparat natural i-au uimit pe oamenii de ştiinţă: nu mai puţin de
21 de bacterii, 9 specii de ciuperci parazite, 30 de tipuri de virusuri
(incluzând şi varietăţile lor) sunt distruse de către propolis, care este
cel mai puternic produs naturist antiinfecţios cunoscut. Eficienţa sa a
fost demonstrată în cel putin 200 de afecţiuni.
Din cercetările Universităţii din Columbia, SUA, a reieşit că propolisul
poate preveni sau întârzia apariţia şi proliferarea anumitor tipuri de
celule canceroase. De exemplu, doctor în medicina Chinthalapally
V. Rao, de la Fundaţia Americană de Sănătate (American Health
Foundation) din Valhalla, statul New York, a demonstrat că acizii cafeici
prezenţi în propolis şi miere pot preveni cancerul de colon. (Cancer
Research, Sept.15, 1993). Cercetătorii chinezi au demonstrat că acizii
sinapici, izoferulici şi cafeici din propolis inhibă apariţia şi proliferarea
lui staphylococcus aureus sau stafilococul auriu, care printre altele
provoacă infecţii grave ale organismului, otrăvirea sângelui şi un anumit
tip de pneumonie (Qiao Z, China Journal of Chinese Materi Medica,
Aug.1991). Dintr-un alt studiu stiinţific a reieşit că propolisul inhibă
activitatea anumitor tipuri de streptococci care provoacă carii dentare.
Cercetătorii japonezi au efectuat un experiment în care la 2 grupuri de
copii li s-a administrat o dietă normală, în paralel copiilor din grupul 2
li se administra şi propolis. În finalul experimentului s-a constatat că la
copiii din grupul 2 s-au dezvoltat mult mai puţine carii. (Ikeno K, Caries
Research, 1991). Un studiu publicat în „Journal of Ethnopharmacology“,
Ianuarie 1994, remarca că unii din fenolii antioxidanţi din propolis
actionează similar vitaminei E, în timp ce potrivit unui alt studiu „Drugs
Under Experimental and Clinical Research“, 1993, s-a demonstrat că
propolisul are proprietăţi antinflamatorii şi că acesta poate preveni
formarea cheagurilor de sânge.
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Informaţii şi recomandări utile:
hh
Este foarte important să nu se consume alcool în timpul curei.
hh
Este foarte important ca doza de răşină Mumie cu propolis sa

fie luată pe stomacul gol cu cel puţin 1/2 h înainte de masă,
în special dimineaţa.

hh
În primele cure (de obicei, primele două) există posibilitatea

apariției (intensificării) unor tensiuni la nivelul articulațiilor,
senzații de greață sau a diareei etc., mai ales în zonele cu
probleme din organism. Acesta este un semn că rășina Mumie
acționează și că organismul “răspunde” la această cură.
Aceste simptome se atenuează și dispar în perioada curei cu
rășina Mumie în strânsă legătură cu purificarea și detoxifierea
organismului (un alt efect benefic al administrării rășinii
Mumie).

hh
În cazul afecţiunilor, precum: anemie, în stari de devitalizare,

de surmenaj fizic şi psihic, în perioade cu efort fizic şi
intelectual sporit: examene, concursuri etc., în depresie,
nervozitate, afecţiuni ale aparatului respirator, sistemului
urinar şi reproducător, în afecţiuni ale cavităţii bucale, în
medicina indiană şi cea tibetană este recomandat ca doza
indicată de răşină Mumie cu propolis să fie suptă până ce se
topeşte integral în gură, astfel proprietăţile tonice şi curative
sunt asimilate direct la nivelul corpului bioenergetic. În cazul
în care urmați cura cu rășină Mumie cu propolis sub formă
de capsule, este recomandat să se pună doar pulberea din
capsulă în cavitatea bucală până la topirea ei în totalitate.
Pentru a atenua gustul amar puternic, se poate combina cu
miere.

hh
În cazul afecţiunilor ce ţin de intestin gros cum ar fi: colite,

enterocolite, constipaţie etc. sunt foarte indicate pentru cură
clismele cu 1% soluţie de răşină Mumie cu propolis.

hh
În cazul afecţiunilor grave şi cronice, este recomandată

efectuarea unei serii de 4-5 cure a câte 30 de zile fiecare cu
10 zile pauză.

hh
Pentru sportivi sau cei care fac antrenamente gen fitness,

aerobic, arte marţiale etc. se recomandă administrarea unei
doze de răşină Mumie cu propolis (în funcţie de greutatea
corpului) de 3 ori/zi, asociat cu miere. Aceasta contribuie
la susţinerea efortului sportivilor, făcând să crească
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apetitul pentru antrenament, puterea de muncă, precum şi
randamentul, prin ridicarea pragului de oboseală.
hh
Pentru a avea un ritm activ şi tonic de viaţă, se recomandă

administrarea cu scop profilactic a 0,2-0,3 gr. Mumie cu
propolis de 2 ori pe zi. De asemenea, administrarea sistematică
a răşinei Mumie cu propolis încetineşte extraordinar de mult
procesul de îmbătrânire biologică a organismului, deoarece
acţionează sinergic în lupta împotriva radicalilor liberi,
responsabili ai procesului de îmbătrânire prematură sau
accelerată a organismului, mărind speranţa de viaţă cu 12 14 ani şi dăruind astfel longevitate.

hh
În medicina indiană ayurveda se recomandă ca răşina Mumie

cu propolis să fie administrată cu miere sau lapte pentru
calitatea lor de a conduce proprietăţile curative ale răşinei
Mumie şi ale propolisului până în cele mai adânci ţesuturi.

hh
Este indicat să se administreze răşina Mumie cu propolis în

combinaţie cu sucuri naturale de fructe sau legume, astfel
eficienţa administrătii creşte extraordinar de mult.

hh
Datorită acţiunii sale de reglare a metabolismului, acest

produs naturist arde grăsimile în exces, ceea ce are ca efect
scăderea în greutate până la o greutate normală a persoanelor
obeze, dar fără a avea ca efect secundar stări de leşin, anemie
sau anorexie.
În continuare, vă prezentăm modul de administrare al
răşinei Mumie cu propolis pentru diverse afecţiuni (în ordine
alfabetică). Marea majoritate a acestora nu diferă substanţial
faţă de cele cu răşină Mumie, diferenţa constând în faptul că
în cazul anumitor afecţiuni care ţin de sistemul osos, aparatul
digestiv, aparatul respirator, aparatul endocrin, afecţiuni
ale pielii, afecţiuni ale cavităţii bucale, ale aparatului
reproducator şi, de asemenea, în ceea ce priveşte procesul
de întinerire, eficienţa administrării produsului Extract
purificat de răşina Mumie cu propolis® – Prof. Dr. Marioara
Godeanu® creşte extraordinar de mult. Aceasta se explică
prin faptul că prin asocierea răşinei Mumie cu propolis este
potenţată acţiunea sinergică a tuturor principiilor bioactive
prezente în cele două componente în lupta împotriva
diverselor afecţiuni şi, de asemenea, prin aceea că propolisul
acţionează ca un veritabil catalizator pentru proprietăţile
curative extraordinare ale răşinei Mumie.
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Mod de administrare în diverse afecţiuni, ca adjuvant:
(ordine alfabetică)

nr.

Afecţiune

1

Acnee,
Coşuri

2

Adenom
de prostată,
Prostatită

3

4

5

6

7

8

10

Uz intern

Uz extern

Se ia 0,2 - 0,5 gr. Mumie cu
propolis cu 75 gr. suc natural
de varză de 1-2 ori/zi timp de
30 de zile, pauză 10 zile.

a) se amestecă 3 tuburi de
cremă de faţă şi 15 gr. Mumie
cu propolis. Din această
cremă se aplică pe faţă şi
alte zone afectate.
b) se face o pastă dintr-o
lingură de miere şi 0,2 gr.
Mumie cu propolis. Se aplică
pe faţă, dupa 20 min. se
spală cu apă caldă.

Se dizolvă 0,2 - 0,5 gr. Mumie
cu propolis într-un pahar de
suc de morcov, cătină sau
afine. Se ia de 1-2 ori/zi. Cura
ţine 25-28 de zile, pauză 10
zile. Se repetă de 2-3 ori.
Se tamponează locul afectat
Se sug 0.2 gr. Mumie cu
Afecţiuni ale
cu 5% soluţie de Mumie cu
cavităţii bucale propolis de 2 ori/ zi timp
propolis.
(stomatite, afte) de 30 de zile. Se repetă de
2-3 ori.
Afecţiuni
ale coloanei
vertebrale şi
ale articulaţiilor
osoase,
Sistemul osos
Afecţiuni
ale pielii:
dermatită,
micoză, eczemă

Se ia câte 0,2-0,5 gr. Mumie
cu propolis de 2 ori/zi timp de
25 de zile. Se reia procedeul
de minim 2 ori după 10 zile
de pauză.

Afecţiuni ale
sistemului
endocrin (glande
endocrine:
tiroidă,
pancreas,
suprarenale s.a.)
Afecţiuni ale
sistemului
nervos,
Colecistită,
Scleroză

Se ia 0,2-0,5 gr. Mumie cu
propolis de 2 ori/zi, dimineaţa
pe stomacul gol cu 1/2 h
înainte de masă şi seara la
culcare, după cel puţin 2 h de
la ultima masă. Cura ţine 30
de zile. Se repetă de 3-5 ori.
Se dizolvă 4 gr. Mumie cu
propolis în 250 gr. apă fiartă
(soluţia se păstrează la
frigider), se ia o dată/zi câte
o lingură pe stomacul gol,
timp de 25 de zile, pauză 5
zile. Procedeul se repetă de
3-4 ori.
Se dizolvă 3 gr. Mumie cu
propolis în 3 l. apă plată. Se
ia câte o lingură de 3 ori/
zi cu 1/2 h înainte de masă,
de preferinţă în amestec cu
suc natural de sfeclă. Cura se
face timp de 10 zile cu 5 zile
pauză. Se fac minim 10 cure.

Afecţiuni ale
vezicii biliare,
Pietre la rinichi

Se aplică comprese pe zona
afectată cu 5% soluţie de
Mumie cu propolis.
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nr.

Afecţiune

Uz intern

Uz extern

În afara perioadei de ciclu
menstrual, se pune pe zona
afectată un tampon cu
2,5% - 4% soluţie de Mumie
cu propolis şi se lasă pe
timpul nopţii. Cura ţine 3
săptămâni.
Noaptea se bandajează
Se dizolvă 5-8 gr. Mumie cu
propolis în 0,5 l. de apă, se ia nara inflamată sau gâtul
câte o lingură înainte de masă cu amestec de Mumie cu
propolis, lapte, miere în
dimineaţa şi seara. Se fac
proporţie de 1:20
min. 3 cure de 30 de zile cu
pauză de 10 zile.
Se prepară o soluţie de 1%
Se ia câte 0,2-0,5 gr. Mumie
cu propolis de 2 ori/zi timp de de Mumie cu propolis în ceai
de brusture şi mentă: se
25 de zile. Se reia procedeul
fierbe o lingură de brusture
de minim 2 ori după 10 zile
şi mentă în părţi egale într-o
de pauză.
100 ml. apă şi apoi se dizolvă
în acest ceai 1 gr. Mumie cu
propolis. Cu soluţia obţinută
se masează energic zona
pielii capului.
Se suge câte o doză de
0,2 - 0,5 gr. răşină Mumie
cu propolis (în funcţie de
greutate) de 2 ori/zi cu
miere şi/sau lapte. Se poate
combina cu suc de sfeclă
roşie, cătină, afine, coacăze
sau morcov.
Gargară cu amestec de
Se sug 0,2 - 0,4 gr. Mumie cu
Mumie cu propolis, lapte /
propolis de 2 ori/zi în adaos
cu miere timp de 30 de zile cu apa şi miere în proporţie
de 1:20.
10 zile pauză.

Se dizolvă 0,2 gr. Mumie cu
propolis în 150 gr. apă plată,
se ia de 2 ori/zi înainte de
masă, timp de 30 de zile,
pauză 10 zile.Procedeul se
repetă de 3-4 ori pe an.

9

Afecţiuni
specifice
femeilor

10

Alergii,
Răceală,
Tuse,
Polipi

11

Alopecie,
Căderea părului

12

Anemie,
Devitalizare,
Astenie,
Surmenaj

13

Angină,
Amigdalită

14

Arsuri,
Răni purulente,
inflamate şi
infectate

Se ia câte 0,2 gr. Mumie cu
propolis de 2 ori / zi, timp
de 10 zile, pauză 5 zile.
Procedeul continuă până la
refacere.

15

Artrită

16

Artroză,
Coxartroză,
Gonartroză

Se face o infuzie cu 20 de
fructe de măceşe, curaţate de
seminţe şi 1000 ml. de apă,
se lasă 3 h, apoi se adaugă 10
picături de vitamina A (sub
formă de ulei) şi 5 gr. Mumie
cu propolis. Se ia câte 50 ml.
de 2 ori / zi (dimineaţa şi
seara). Cura durează 30 de
zile cu 10 zile pauză. Se fac
3-5 cure.
Se ia 0,2-0,5 gr. Mumie cu
propolis de 2 ori/zi, dimineaţa
şi seara, timp de 30 de zile.
Pauză 7-10 zile, apoi se reia.
Cura durează 6 - 8 luni.
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Se ung rănile cu 1-3% soluţie
de Mumie cu propolis.
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nr.

Afecţiune

Uz intern

Uz extern

17

Astm bronşic,
Pneumonie

18

Atonie
intestinală

19

Avitaminoză

20

Bâlbâială

Se ia câte 0,2 gr. Mumie cu
propolis şi miere în proporţie
de 1:5 - 1:8. Cura durează 6
luni.

21

Bronşită

22

Carii dentare

Se suge câte 0,5 gr. Mumie cu
propolis de 2 ori / zi, cu miere.
Procedeul durează 30 de zile
cu 10 zile pauză. Se fac minim
4 - 5 cure.
Se sug 0,2 gr. Mumie cu propolis
de 2 ori / zi, dimineaţa pe
stomacul gol şi seara înainte de
culcare.

23

Ciroză

24

Cistită

25

Colită,
Enterocolită

Se ia câte 0,2 gr. Mumie cu
propolis seara după 3 h de la
cină timp de 10 zile, pauză 10
zile. Se fac minim 5 cure.

26

Constipaţie

Se ia dimineaţa pe stomacul
gol 0,5 gr. de răşină Mumie cu
propolis cu un pahar de apă
plată. La culcare se mănâncă
2 mere.

12

a) Se dizolvă 0,5 gr. Mumie
cu propolis în 0,5 l. ceai de
lemn dulce, se ia câte 0,25 l.
dimineaţa o dată /zi. Soluţia
se păstrează în frigider, peste
2 zile se face o nouă soluţie.
Procedeul durează 30 de zile cu
10 zile pauză.
b) Se sug 0,2 gr. Mumie cu
propolis pe stomacul gol în
fiecare dimineaţă.
Se ia câte 0,2-0,5 gr. Mumie cu
propolis de 2 ori/zi, dimineaţa
pe stomacul gol şi seara înainte
de culcare timp de 25 de zile,
pauză 5 zile. Cura se repetă de
minim 3-4 ori.
Se ia câte 0,2-0,5 gr. Mumie cu
propolis de 2 ori / zi timp de
30 de zile. Se repetă de minim
2-3 ori.

Se ia câte 0,2 - 0,5 gr. Mumie
cu propolis de 2 ori / zi cu un
pahar de suc de varză timp de
30 de zile, pauză 5 -10 zile.
Se fac 5 -15 cure în funcţie de
gravitatea bolii.
Se ia câte 0,2 - 0,5 gr. Mumie
cu propolis de 3 ori / zi înainte
de masă, de preferinţă cu un
pahar de suc de afine. Cura ţine
30 de zile, pauză 5 zile, apoi se
repetă procedeul.
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Se macerează timp de 10 h 7
fire de praz zdrobit, 150 ml.
ulei natural de măsline şi 1
gr. Mumie cu propolis. Se
aplică apoi pe partea de jos
a abdomenului, sub formă
de comprese calde.
Clismă cu 300 ml. de 1%
soluţie Mumie cu propolis de
2 ori / zi, a doua zi pauză.
Se fac 10 serii.
Clismă cu 300 ml. de 1%
soluţie Mumie cu propolis de
2 ori/zi, a doua zi pauză. Se
fac 10 serii.
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nr.

Afecţiune

Uz intern

27

Cură de slăbire,
Obezitate

28

Degradarea
formulei
leucocitare,
Diminuarea
cantităţii
sau calităţii
hemoglobinei
Diabet zaharat

a) Se ia câte 0,5-0,8 gr. Mumie cu
propolis dimineaţa înainte de masă şi
seara înainte de culcare, timp de 20 de
zile, pauză 5 zile. Se recomandă minim
4 cure.
b) Se toarnă seara o cană de apa
minerală peste o lămâie tăiată mărunt
cu coajă cu tot şi se adaugă 25 gr. floare
de muşeţel şi 0,5 gr. Mumie cu propolis.
Se macerează toată noaptea şi se bea
lichidul rezultat dimineaţa cu 45 min.
înainte de masă.
Se ia câte 0,2 - 0,3 gr. Mumie cu
propolis de 2 ori / zi cu lapte şi miere în
proporţie de 1:20 timp de 30 de zile cu
10 zile pauză. Se fac 2-3 cure.

29

30

Eczeme ale
membrelor

31

Ficat,
Rinichi
(afecţiuni)

32

Fracturi ale
oaselor,
Luxaţii,
Traumatisme
ale cutiei
toracice

a) Se ia câte 0,2 - 0,5 gr. Mumie cu
propolis de 2-3 ori/zi (dimineaţa, la
prânz cu 1/2 h înainte de masă şi seara
înainte de culcare după 2h de la ultima
masă), timp de 30 zile, pauză 5 zile. Se
recomandă minim 4 - 5 cure .
b) Se bea de 2 ori/zi câte un pahar de
suc de cartofi cu 0,2-0,5 gr. Mumie cu
propolis.
Se ia câte 0,2 - 0,5 gr. Mumie cu
propolis cu un pahar de suc de cătină
sau coacaze, de 2 ori / zi, dimineaţa pe
stomacul gol şi seara înainte de culcare,
timp de 25 de zile, pauză 10 zile. Se fac
minim 3 cure.
a) Se dizolvă 3 gr. Mumie cu propolis în
3 l. de apă fiartă caldă. Se ia câte 40
ml. de 3 ori/zi înainte de masă, timp
de 10 zile, pauză 3 zile. Se fac minim
10 cure.
b) Se dizolvă 1 gr. Mumie cu propolis în
0,6 l. ceai de măceşe. Se ia câte 200 ml.
cu o lingură de miere, de 3 ori/zi. Cura
ţine 30 de zile, apoi pauză de 5 -10 zile.
Se fac minim 5 cure.
c) Dacă ficatul este accidentat: se ia
câte 0,2 gr. Mumie cu propolis, 0,2
gr. argilă şi 0,5 gr. de şofran, ulei de
măsline sau ceai de cicoare de 2 ori/zi
timp de 30 de zile cu 10 zile pauză.
Se ia pe stomacul gol câte 0,2-0,5 gr.
Mumie cu propolis, timp de 25 - 28 de
zile, pauză 10 zile, cura se repetă de
2 - 3 ori. Pentru traumatisme ale cutiei
toracice: Se ia câte 0,2 gr. Mumie cu
propolis şi un pahar de ceai de chimen.
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Uz extern

Masaj uşor asupra
zonei afectate. Se
aplică câte 0,5 gr.
Mumie cu propolis
în amestec cu ulei
de trandafir pe
locul afectat în
proporţie de 1:7.
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nr.

Afecţiune

33

Furuncule,
Cărbuncule

34

Gastrita
hiperacidă
sau hipoacidă

35

Glaucom

36

Gripă

37

Hemoroizi

38

Hepatită

39

Herpes

14

Uz intern

Uz extern
Se prepară o soluţie
congelată de 4% de Mumie
cu propolis. Se şterge zona
afectată dimineaţa.

Se ia câte 0,2 - 0,5 gr. Mumie
cu propolis (în funcţie de
greutate) în combinaţie cu
un pahar de suc de varză sau
cartofi cruzi fără coaja de
2 ori/zi, pe stomacul gol cu
1/2 h înainte de masă. Se fac
minim 2-3 cure a 30 de zile cu
10 zile pauză.
a) Se ia câte 0,3 - 0,5 gr.
Mumie cu propolis de 3 ori/zi,
cu 1/2 h înainte de masă pe
stomacul gol, timp de 10 zile,
pauză 5 zile. Procedeul se
repetă de minim 2-3 ori.
b) Se dizolvă 3 gr. Mumie cu
propolis în 120 gr. apă. Se ia
câte o lingură de 3 ori/zi, cu
1/2 h înainte de masa, timp
de 30 de zile, pauză 5 zile.
Procedeul se repetă de minim
3 - 4 ori.
a) Se ia câte 0,2 - 0,5 gr.
Mumie cu propolis de 2 ori/zi.
b) Se bea seara suc natural
de la 2 portocale, 4 linguriţe
de miere, 30 gr. polen, 1
gălbenuş de ou crud şi 0,2-0,5
gr. Mumie cu propolis.
Se ia câte 0,2 gr. Mumie
cu propolis de 2 ori / zi,
dimineaţa pe stomacul gol şi
seara înainte de culcare, timp
de 25 de zile, pauză 5 zile.
Cura se repetă de 2-4 ori.

Ungerea constanta, în
adâncime (până la 10 mm) a
orificiului anorectal cu 0,3
- 0,5 gr. Mumie cu propolis
şi miere sau ulei de piersic
(prop. de 1:10), seara înainte
de culcare şi dimineaţa,
timp de 25 de zile, pauză 10
zile. Ungerea locului se face
timp de 3-4 luni cu pauză de
o luna.

Se spală şi se zdrobesc întrun mojar 400 gr. rădăcini
proaspete de cicoare. Se
amestecă cu 1,5 l. apă
minerală şi 2 gr. Mumie cu
propolis şi se macerează timp
de 10 h. Se ia de 4 ori/zi câte
10 gr. de macerat. Se fac
minim 9 cure de 30 de zile cu
10 zile pauză.
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Se tamponează local cu 8%
soluţie de Mumie cu propolis.
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Uz extern

40

nr.

Higmorita
maxilară
(sinuzită,
maxilită),
Rinită,
Otită
purulentă

Afecţiune

a) Higmorită, Rinită - se ia
câte 0,2-0,5 gr. Mumie cu
propolis cu miere în proporţie
de 1:20.
b) Otită purulentă - se ia 0,3
- 0,5 gr. Mumie cu propolis în
amestec cu lapte.

a) Higmorită - se picură 3
picături în ureche dintr-o
soluţie de 0,4 gr. Mumie cu
propolis şi 4 ml. de ulei de
persic, de 3 ori/zi.
b) Rinită - se picură câte
3 picături în fiecare nară
dintr-o soluţie de 0,4 gr.
Mumie cu propolis şi 4 ml. de
ulei de eucalipt, de 3 ori/zi.
c) Otită purulentă: 3-4
picături în ureche dintr-o
soluţie de 0,4 gr. Mumie cu
propolis şi 4 ml. de ulei de
camfor, dimineaţa şi seara
înainte de culcare.

41

Hipertonie,
Hipertensiune,
Insuficienţă
venoasă HTA

42

Impotenţă,
Frigiditate,
Disfuncţii
sexuale

43

Imunitate
(creştere),
Perioade
postoperatorii,
Postinfarct

44

Infecţii
bacteriene

45

Inflamaţii ale
gâtului

46

Insuficienţă
cardiacă

Se dizolvă 8 gr. Mumie cu
propolis în 0,5 l. de apă
plată caldă. Se ia timp de
21 zile de 3 ori/zi înainte de
masă, astfel: 7 zile - câte
1/2 linguriţă, 7 zile - câte
o linguriţă şi 7 zile - câte o
lingură. Procedeul se repetă
de minim 3 - 4 ori.
Se ia câte 0,2 - 0,5 gr. Mumie
cu propolis dimineaţa şi seara
pe stomacul gol cu polen şi
miere în proporţie de 1:40
timp de 30 de zile cu 5-10 zile
pauză. Se reia de 3 - 4 ori.
Se poate combina cu suc de
cătină , afine sau coacaze,
gălbenuş de ou crud (găină,
prepeliţă).
a) Se amestecă 5-8 gr. Mumie
cu propolis, câteva picături
de apă şi 500 gr. miere. Se
ia câte o lingură de 3 ori/zi
înainte de masă.
b) Se lasă la macerat 24 h 5
gr. Mumie cu propolis, 100
ml. de gel aloe şi suc de la 3
lămâi. Se ia câte o lingură de
3 ori/zi înainte de masă.
Se sug 0,2 – 0,5 gr. Mumie cu
propolis de 2 ori pe zi, timp
de 30 de zile. Se repetă de
3-4 ori.
Se sug 0,2-0,5 gr. Mumie cu
propolis de 2 ori/zi timp de 30
de zile. Se repetă de 2-3 ori.
Se ia câte 0,2 - 0,5 gr. Mumie
cu propolis înainte de culcare
după 3h de la cină timp de 30
de zile, pauză 5 zile. Se reia
procedeul de minim 2-3 ori.
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Se face un masaj asupra
organelor sexuale cu 5%
soluţie de Mumie cu propolis
şi miere.
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nr.

Afecţiune

Uz intern

47

Leucemie

Se ia 10 zile câte 0,2 gr. Mumie cu
propolis pe zi, 10 zile câte 0,3 gr.,
10 zile câte 0,4 gr. pe zi. Pauză 10
zile. Se reia procedeul de minim
5-6 ori.

48

Mastită
(Inflamarea
glandelor
mamare)

Se ia Mumie cu propolis, cu lapte şi
miere în proporţie de 1:20, astfel:
în primele 5-6 zile câte 0,3 gr. de 3
ori /zi, apoi câte 0,5 gr. Mumie cu
propolis dimineaţa pe stomacul gol
şi seara înainte de culcare, timp de
25 - 30 de zile, pauză 10 zile. Cura
se face de 3-4 ori.

49

Migrene,
Dureri de cap,
Ameţeli,
Epilepsie,
Paralizia
nervului facial

50

Osteoporoză

Se ia câte 0,5 gr. Mumie cu propolis
cu lapte şi miere în proporţie de
1:15, de 2 ori/zi dimineaţa pe
stomacul gol şi seara înainte de
culcare timp de 25-30 de zile,
pauză 5-10 zile. Procedeul se
repetă de minim 2 - 3 ori.
Se ia 0,2-0,5 gr. Mumie cu propolis
de 2 ori/zi, dimineaţa şi seara timp
de 30 de zile. Dupa o pauză de
7 zile, se reia. Se face de minim
3-4 ori.

51

Nefrită

52

Paradontoză,
Gingii,
Abcese locale

53

Paralizie

54

Radiculită,
Plexită,
Nevrodermită,
Nevralgie
(Afecţiuni
ale nervilor
periferici)
Reumatism

55

16

Uz extern

Pe zona afectată a
sanului se aplică un
tampon înmuiat în
1:15 soluţie de Mumie
cu propolis şi frunze
proaspete strivite de
pătrunjel timp de 25-30
de zile. Pauză 10 zile. Se
reia de 2-3 ori.

Se ia 10 zile câte 0,2 gr. Mumie cu
propolis/zi cu 3 zile pauză; 10 zile
câte 0,3 gr./zi cu 3 zile pauză; 10
zile câte 0,5 gr./zi. Se continuă
administrarea alternativă: o zi 0,5
gr. Mumie cu propolis, următoarea
zi pauză.
Se aplică local o soluţie
Se sug câte 0,2 - 0,5 gr. Mumie cu
de 5% de răşină Mumie cu
propolis de 2 ori/zi, dimineaţa pe
propolis.
stomacul gol cu 1/2 h înainte de
masă şi seara înainte de culcare.
Cura ţine 30 de zile cu 5-10 zile
pauză şi se reia.
Se ia câte 0,5 gr. Mumie cu propolis
de 2 ori/zi timp de 30 de zile,
pauză 5-10 zile. Cura se repetă
de 3-4 ori, apoi se face pauză de
3 luni.
Se ia câte 0,2 gr. Mumie cu propolis
cu lapte şi miere în proporţie de
1:20 de 2 ori/zi, dimineaţa pe
stomacul gol şi seara înainte de
culcare timp de 25 - 30 de zile,
pauză de 5-10 zile. Se fac minim
3 cure.
Se ia câte 0,2-0,5 gr. Mumie cu
propolis cu un pahar de suc de
ţelină timp de 30 de zile, pauză
5-10 zile. Procedeul se repetă de
minim 3 ori.
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Porţiunea afectată se
masează 10 min. cu o
soluţie pe bază de alcool
de 10% timp de 25-30 de
zile. Pauză 10 zile şi se
reia procedeul.
Comprese calde pe
timpul nopţii: 1,5 gr.
Mumie cu propolis
dizolvată în 0,2 l. de apă.
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Afecţiune

56

Sângerări nazale

57

Sterilitate la
femei şi bărbaţi

58

Tromboflebită,
Varice

59

Tuberculoză,
Pleurezie

60

Ulcer gastric,
Ulcer duodenal

Uz intern

Uz extern
Se picură în nări dintr-o
soluţie de 0,1 gr. Mumie cu
propolis în amestec cu ulei
de camfor în proporţie de
1:7. Se fac 2 serii de 25 de
zile cu 10 zile pauză.

Se ia câte 0,2-0,3 gr. Mumie cu
propolis în amestec cu un pahar
de suc de morcov, de afine sau
coacăze de 2 ori/zi. Cura ţine
30 de zile cu pauză de 5 zile. Se
reia de 3-4 ori.
Se face o soluţie de Mumie cu
propolis cu apă plată de 1:20.
Se ia o data pe zi câte o lingură
pe stomacul gol timp de 25 de
zile, pauză 10 zile. Procedeul se
repetă de minim 3-4 ori.
a) Se dizolvă 2 gr. Mumie cu
propolis în 10 linguri de apă
plată. Se ia câte o lingură pe
zi la 3h după cina, cu ceai, gel
de aloe sau lapte cald (vaca,
capră, oaie) cu miere timp de
10 zile, pauză 5 zile. Se fac
minim 10 cure.
b) Se lasă la macerat timp de 10
h 150 gr. orz boabe (măcinat),
0,6 gr. Mumie cu propolis întrun litru de apă plată. Se bea
lichidul rezultat în timpul zilei
în loc de apă.
Se dizovă 10 gr. Mumie cu
propolis în 0,5 l. de apă plată.
Se ia astfel: 10 zile – 1,5 linguri
înainte de masă; 10 zile – 1
lingură înainte de masă şi 10
zile – 1,5 linguri după masă cu
miere. Se combină cu suc de
varză sau de cartofi cruzi fără
coaja. Pauză 5 zile. Procedeul
se repetă de minim 2-3 ori.

8% soluţie de Mumie cu
propolis se aplică pe zona
afectată timp de 25 de
zile, de 2 ori/zi.

Notă: doza administrată este în funcţie de greutatea corpului, după cum
urmează: - până la 70 kg – 0,2 gr. răşină Mumie cu Propolis;
- până la 80 kg – 0,3 gr. răşină Mumie cu Propolis;
- până la 90 kg – 0,3-0,4 gr. răşină Mumie cu Propolis;
- peste 90 kg
– 0,5 gr. răşină Mumie cu Propolis;
- Copiii între 3-12 ani vor lua câte 0,1 gr.
răşină Mumie cu propolis de 2 ori /zi.
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Compoziţie: extract purificat de răşină Mumie colectată din Podişul Pamir,
propolis.
Mod de prezentare: - 1 sau 2 blistere a 30 de tablete x 0,2 gr.; 1 tabletă
conține 0,15 gr. de extract purificat de rășină Mumie și 0,05 gr. propolis.
		
- 2 sau 4 blistere a 15 capsule x 0,2 gr.; 1 capsulă
conține 0,15 gr. de extract purificat de rășină Mumie și 0,05 gr. propolis.
Mod de administrare: 1-5 tablete / capsule pe zi (detalii în prospect).
Condiţii de păstrare: la temperatura camerei într-un loc uscat, ferit de
lumină.
Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricaţiei
Producător: 000 ALTEI, Bishkek, Republica Kyrgyzstan
Importator & Distribuitor: S.C. DAMAR GENERAL TRADING SRL, Bucureşti

În concluzie, recomandăm cu căldură acest produs naturist complet şi
eficient atât celor vârstnici, cât şi celor adulţi, atât persoanelor bolnave,
cât şi celor sănătoase pentru a avea o viaţă sănătoasă şi plină de bucurie
de a trăi.
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Vă dorim multă sănătate!
Cu deosebită stimă,
Marian Mocanu
General Manager

S. C. DAMAR GENERAL TRADING S. R. L.

Tel./Fax: 021 425 86 87;
Mob.: 0724 582 769, 0751 293 369, 0762 619 246
Dacă doriți să relatați cazuri de ameliorări ale stării de
sănătate cu ajutorul rășinei Mumie cu propolis, vă rugăm să
scrieți la: marturii@damargt.ro
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