
SUPLEMENTY SPECJALNE

Kwiatowy pyłeK pszczeli

Pyłek kwiatowy to bogactwo  świata roślin. Jest udodostępniony pszczołom wtedy, gdy tęczą barw rozkwitają kwiaty roślin 
i drzew. Jest to okres zbioru tego ulotnego, ale jakże wartościowego składnika. Pyłek znajdujący się na kwiatach roślin, pszczoły 
w niezwykłym procesie roboczym mieszają z niewielką ilością nektaru lub śliny i transportują do ula w mikroskopijnych koszycz-
kach znajdujących się na tylnej parze nóg. 
Do pobierania pyłku od pszczół stosuje się specjalne poławiacze pyłku zamontowane w ulu. Dzieje się to wszystko w sposób 
harmonijny, spokojny, bez robienia krzywdy pszczołom. Wykorzystywane jest tu wieloletnie doświadczenie pszczelarskie.
Pszczeli pyłek kwiatowy jest więc surowcem zebranym przez pracowite pszczoły z kwiatów przyrody. Człowiek odbiera go je-
dynie od pszczół. Jest to jedyna substancja na świecie o takim bogactwie składu i potęgi energii słonecznej pierwszego rodzaju 
(bezpośrednio przetwarzanej przez kwiaty do produkcji pyłku).
W pszczelim pyłku kwiatowym zebranym z wielu gatunków roślin odkryto do tej pory ok. 250 różnych aktywnych substancji  
m. in.  białka, aminokwasy, tłuszcze, węglowodany, fenole, witaminy, minerały, kwasy nukleinowe (DNA, RNA), fosfolipidy, fito-
sterole, flawonoidy. 
Ze względu na to, iż pszczoły zbierają pyłek kwiatowy z różnych gatunków kwiatów, w różnych porach roku oraz w różnych stre-
fach klimatycznych (Polska, Węgry, Grecja), różniących się energią i czasem nasłonecznienia, skład pyłku kwiatowego jest zmienny. 
Ciekawe jest to, że nawet pyłek kwiatowy zebrany przez pszczoły z tych samych kwiatów,  o tej samej porze roku i w tych sa-
mych warunkach klimatycznych może różnić się składem np. niektórych witamin 30-400 krotnie. Taka dynamika nie pozwala 
nudzić się pszczołom, a z drugiej strony nie powoduje monotonni i ospałości ludzkiego organizmu, podczas nawet długiego spo-
żywania kwiatowego pyłku pszczelego. Duża różnorodność składu, niespotykana nigdzie indziej w przyrodzie, aktywność bio-
logiczna pszczelego pyłku kwiatowego stwarza olbrzymie możliwości zastosowań prozdrowotnych. Należy dodać, że składnik 
ten jest używany od setek lat w medycynie ludowej, wraz z rozwojem nauki odkrywa się tylko biochemiczne mechanizmy jego 
skutecznego oddziaływania na organizm ludzki.

WpłyW spożyWania kWiatoWego pszczele-
go pyłku na organizm ludzki.

działanie adaptogenne
Pszczeli pyłek kwiatowy uruchamia, podtrzymuje i stymu-
luje działania adaptogenne (przystosowawcze) organizmu. 
Przede wszystkim jest to podnoszenie odporności na szko-
dliwe czynniki fizyczne, biologiczne i psychiczne. Tak więc 
podwyższanie sprawności fizycznej (siły, wytrzymałości) 
w sytuacji dużego obciążenia wysiłkiem fizycznym (też sport), 
wzrost odporności na zakażenia (katar, przeziębienia, grypa), 
poprawa funkcji mózgowych (odporność na stres, koncen-
tracja, pamięć, myślenie).  Jest to kompleks działań popra-
wiających możliwości psychofizyczne organizmu ludzkiego. 

Wpływ na układ sercowo naczyniowy
Kwiatowy pyłek pszczeli, poprzez zmniejszanie zdolności pły-
tek krwi do zlepiania się (agregacji), wpisuje się w cały szereg 
działań przeciwmiażdżycowych, zapobiegających przed niedo-
krwienną chorobą serca, wylewami i udarami mózgu. Dzięki 
zawartości NNKT i fosfolipidów z fitosterolami, pyłek znaczą-
co wpływa na obniżenie poziomu cholesterolu (nawet 20-
30%) oraz zmniejsza o 30% agregację płytek krwi. Z powo-
dzeniem można stosować go w stanach pozawałowych, w za-
burzeniach krążenia obwodowego i nadciśnieniu tętniczym. 
Nawet małe ilości pszczelego pyłku spożywane przez osoby 
starsze, pozwalają na zahamowanie zmian miażdżycowych na-
czyń mózgowych i polepszanie krążenia mózgowego.

regeneracja wątroby
Pszczeli pyłek kwiatowy może odegrać  znaczącą rolę 
w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych wątroby. Przy-
nosi ulgę i pomoc w stanach toksycznych i pourazowych 
uszkodzeniach wątroby. W tych przypadkach działanie pył-
ku polega na normalizacji przemiany lipidowo-białkowej, co 
powoduje znaczne obniżenie poziomu enzymów trawien-
nych w surowicy krwi. Takie oddziaływanie wspomaga wą-
trobę w zatruciach metalami ciężkimi oraz lekami (np. stery-
dami, antybiotykami, preparatami przeciwbólowymi i prze-
ciwzapalnymi).

Wpływ na zdrowie prostaty (gruczołu krokowego)
Już od dawna obserwowano korzystny wpływ pyłku kwiato-
wego na zdrowie prostaty. Najskuteczniej pomaga on w nie-
bakteryjnych zapaleniach tego narządu, usuwa stany zapalne 
i ból nawet u ponad 80% chorych. W łagodnym przeroście 
gruczołu krokowego efekt poprawy stwierdzono u 50% pa-
cjentów. W początkowym stadium nowotworu poprawę od-
notowano u 15%, dlatego  po 40 roku życia bardzo ważne 
jest regularne badanie  gruczołu krokowego u urologa. 
Efekt terapeutyczny obserwowano u większości mężczyzn 
przyjmujących chemioterapię i zażywających kwiatowy py-
łek pszczeli przez miesiąc.
Pszczeli pyłek kwiatowy rozkurcza mięśnie gładkie cewki 
moczowej, przez co usprawnia opróżnianie pęcherza mo-
czowego. Ma to duże znaczenie w przypadku występowania 
jakichkolwiek dolegliwości gruczołu krokowego.
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Wpływ na leczenie niedokrwistości
Pszczeli pyłek kwiatowy od wielu lat stosuje się z bardzo du-
żym powodzeniem w leczeniu i zapobieganiu anemii na tle 
niedoborów żelaza. W wyniku spożywania pyłku uzyskuje się 
wzrost hemoglobiny, liczby czerwonych krwinek i poziomu 
żelaza w ponad 75% pacjentów. Efekt ten dotyczy również 
dzieci z niedokrwistością pierwotną, jak i wtórną.

Wpływ na zdrowie przewodu pokarmowego
Tutaj najlepsze rezultaty uzyskamy w przypadku wrzodów 
dwunastnicy. W ciągu 3 tygodni spożywania pszczelego pyłku 
kwiatowego u ponad 80% pacjentów stwierdzono (metoda-
mi klinicznymi) zabliźnianie się wrzodów. Jest to identyczny 
efekt jak przy metodzie leczenia farmaceutykami. 
Natomiast na próbie dokonanej z udziałem pacjentów w trak-
cie leczenia krwawiących, nie operacyjnych wrzodów dwu-
nastnicy, po zastosowaniu pyłku kwiatowego objawy ustępo-
wały po 3-4 dniach. Przy leczeniu farmakologicznych ten sam 
efekt uzyskiwano po 10 dniach.

Wpływ na schorzenia nerwowe i psychiczne
Ze względu na skuteczne właściwości odżywcze, tonizują-
ce i polepszające ukrwienie tkanki układu nerwowego, py-
łek pszczeli pozwala na podwyższenie sprawności umysło-
wej i wzmocnienie układu nerwowego osłabionego stresem 
czy przepracowaniem.  
Bardzo skutecznie za pomocą pyłku pszczelego niweluje się 
przemęczenie fizyczne, psychiczne czy apatię. Nie zastąpio-
ny jest on w stanach obniżenia energii życiowej powodują-
cych depresje, dotyczy to szczególnie osób starszych. Przyj-
mowanie nawet małych dawek pyłku, ale w sposób regular-
ny i długotrwały powoduje poprawę stanu psychicznego i fi-
zycznego organizmu.

inne sprawdzone zastosowania profilaktyczne i zdrowotne
Wpływ pyłku pszczelego na przemianę materii pozwala go 
zalecać z dużą skutecznością w braku apetytu u dzieci, niedo-
żywieniu dzieci i dorosłych, opóźnionym rozwoju.
Bardzo wskazane jest spożywanie kwiatowego pyłku pszcze-
lego w okresie rekonwalescencji po zabiegach chirurgicz-
nych. Jako środka podwyższającego odporność organizmu 
wskazane jest spożywanie go w ciężkich, wyniszczających 
chorobach np. zapalenie płuc, białaczka. 
Systematyczne przyjmowanie pyłku znacznie zmniejsza dole-
gliwości w przypadku zakażeniu górnych dróg oddechowych. 
Dobre rezultaty uzyskano także przy zastosowaniu pyłku 
w dnie moczanowej, stanach zapalnych nerek, dróg moczo-
wych, a także w stanach nerwicowych osób starszych.
Alpiniści i sportowcy regularnie spożywają duże ilości pył-
ku pszczelego. Zwiększa on produkcję hemoglobiny nawet 
o 30%, co ma istotny wpływ na wytrzymałość, wydolność 
oraz regenerację po wysiłku sportowym.

suplementacja
Pszczeli pyłek kwiatowy jest jedną z najbardziej naturalnych 
substancji zdrowotnych. Powstaje dzięki przepięknej sym-
biozie słońca, świata roślin i owadów, uważanych za symbol 
pracowitości i tak bardzo szanowanych przez człowieka. Po-
wszechnie uważa się, iż największa różnorodność oraz naj-
wyższy poziom substancji aktywnych w pszczelim pyłku 
kwiatowym, uzyskiwane są dzięki niestrudzonej pracy robot-
nic pszczelich i słońca w Grecji,  gdzie to naturalne i czasowo 
niezmienne współdziałanie przynosi najlepsze rezultaty.
Należy wybierać preparaty standaryzowane i pakowane 
w szklane opakowania (czy widział ktoś miód w plastiko-
wym słoiku?). Optymalna porcja to 500 mg na dobę lub wię-
cej. Preparaty z pszczelim pyłkiem kwiatowym o najwyż-
szym standardzie farmaceutycznym, spełniające powyższe 
wymogi są dostępne wyłącznie w aptekach.
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