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Το VIUSID Αpis αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το πρόβλημα του Συνδρόμου 

Κατάρρευσης των Μελισσών ενδυναμώνοντας την ατομική υγεία και την ανοσιακή 

απάντηση της κάθε μέλισσας και συμπληρώνοντας τη διατροφή της αποικίας έτσι ώστε 

να διατηρηθεί η εσωτερική της ομοιόσταση.  
 

Το προϊόν δεν έχει παρενέργειες και ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλες τις 

εποχές και ιδιαίτερα τις περιόδους έντονου στρες των μελισσών. 

Βοηθάει στην ανάκαμψη των μελισσών από τα προβλήματα που δημιουργούν 

επικίνδυνες για την υγεία τους ασθένειες (πχ νοζεμίαση και ιώσεις). 

Συμβάλει στη δημιουργία ανθεκτικότερων μελισσών στις προσβολές από βαρρόα. 

Ισχυροποιεί τις άμυνες των μελισσών απέναντι στην έκθεση σε αγροχημικά και αντίξοες 

περιβαλλοντικές συνθήκες (πχ κλιματική αλλαγή. 

Το VIUSID Apis είναι το πιο καινοτόμο τεχνολογικά φυσικό συμπλήρωμα διατροφής για 

τις μέλισσες. Παράγεται από την Ισπανική εταιρία CATALYSIS S.L. η οποία διαθέτει 

ερευνητικά εργαστήρια στη Μαδρίτη από το 1989.  

Η τεχνολογική της πατέντα ονομάζεται ‘’Μοριακή Ενεργοποίηση’’ (Molecular 

Activation) και είναι η μοναδική εταιρία στον κόσμο που την εφαρμόζει. Μέσω αυτής 

της μεθόδου καταφέρνει να αυξήσει σημαντικά τη βιολογική δραστηριότητα και τη 

βιοχημική δραστικότητα όλων των αντιοξειδωτικών και πολλών φυσικών μορίων.  

Αυτό σημαίνει ότι η παγκόσμια κοινότητα (Ιατρική, Κτηνιατρική, Αγροτική, 

Μελισσοπαραγωγική)  διαθέτει πλέον στα χέρια της φυσικά συμπληρώματα 

διατροφής με αυξημένη δραστικότητα και αποτελεσματικότητα έναντι των ιών, 

αυξημένη ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, εξαιρετική ηπατοπροστασία και 

υψηλής ποιότητας αντιοξείδωση έναντι των ελευθέρων ριζών οι οποίες έχουν βλαπτική 

επίδραση στα κύτταρα των οργανισμών! 

Πώς δρα το VIUSID Apis; 

 Καταπολεμά τις ιώσεις 

 Βοηθά να διορθωθούν διατροφικές ανισορροπίες και ελλείψεις, εξασφαλίζοντας 

τη συνεχόμενη ανάπτυξη της αποικίας σε περιόδους και περιοχές ελλιπούς νέκταρ 

και γύρης 

 Ανακουφίζει από το στρες μεταφοράς 

 Αυξάνει την εκκόλαψη και τη βιωσιμότητα των αβγών 

 Βοηθά στην αποκατάσταση και την ενδυνάμωση της υγείας και της αμυντικής 

ικανότητας της κυψέλης, γεγονός που ευνοεί το σχηματισμό ισχυρών και υγειών 

σμηνών 

 Αυξάνει την παραγωγικότητα της κυψέλης 

 Το VIUSID apis είναι ένα φυσικό προϊόν χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες το οποίο 

βελτιώνει τα αποτελέσματα στη μελισσοκομία! 
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