
Binlerce yıllık bir tat...
Yüzlerce yıllık bir gelenek...
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İyi balı yerinde görmeniz için sizi her zaman Eğriçayır Yaylamızda 
ağırlamaktan mutluluk duyarız. İyi bala hemen bugün ulaşmak 

isterseniz Eğriçayır polifloralı balımızı denemenizi tavsiye ediyoruz.

Ailemizin son kuşak temsilcilerinden Celal Çay’ın yönetiminde sınırlı 
üretim ve ailemizden miras arıcılık birikimimizle, 2.500 rakımlı Eğriçayır 

Yaylası’nda arıcılık yapıyor, bu nadir balın efsanevi lezzetini ve 
aromasını koruyoruz. Eğriçayır Balı’nın aldığı ödüllerle hem aile olarak 
hem ülkemiz adına gururlanıyor, kilometrelerce uzakta, 2.500 metre 

rakımda üretilen bu nadir mucizeyi sizlere kadar ulaştırabildiğimiz için 
büyük mutluluk duyuyoruz.

Afiyet olsun, şifa olsun. 

ÇAY Ailesi 
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Organik Arı Ürünleri Üretimi
Organik arı ürünleri, içinde herhangi bir 
kimyasal kalıntı, çevresel atık bulunmayan arı 
ürünleridir. Doğal yaşam döngüsüne sadık 
kalarak üretim yapan arı yetiştiricileri arıların 
yaşam alanını koruyarak, doğal yollarla 
yaşamlarını sürdürmelerini destekleyerek, 
aynı zamanda yerkürenin doğal dengesine 
katkıda bulunurlar; organik arı ürünleri bu 
yaklaşımın sonucunda elde edilen güvenilir 
bir ürünlerdir ve sayısız fayda sunan yaşam 
iksiridirler.

Organik arı ürünleri, doğal yaşam süren 
arılarla elde edilir. Arılar aynı zamanda 
üretecekleri ürünlere herhangi bir kimyasal 
atık bulaştırmalarına neden olabilecek 
her çeşit kaynaktan ve mekandan uzakta 
yaşamalıdırlar. Kovanların tüm bölümleri 
ahşaptan olmalı, organik bal mumu (arının 
kendi yaptığı) kullanılmalıdır. 

Konvansiyonel üretim yapılan kovanlardan 
en az arının maksimum uçuş mesafesi 
kadar uzakta bir alanda konumlanmalı, 
konvansiyonel üretim arılarıyla karışmamaları 
için önlem alınmalıdır. Organik yollarla 

üretilen arı ürünleri, sertifikasyon kuruluşunca 
denetim altında tutulur ve ürünler testten 
geçirilir, kalıntı içerip içermediğine ilişkin 
analiz raporu verilir.

Arı Ürünleri ve Faydaları
Arıların, bal haricinde arı sütü, polen ve 
propolis gibi sağlık için faydalı başka 
ürünleri de vardır. Bal başta olmak üzere 
arı ürünleri yüzyıllardır birçok hastalığın 
önlenmesi ve tedavi edilmesi amacıyla 
kullanılmaktadır.

Arı ürünleri ile yapılan tedavi yöntemine 
Apiterapi adı verilir. Tüm dünyada 
hastalıkları arı ürünleriyle tedavi eden 
klinikler ve apiterapi merkezleri giderek 
yaygınlaşmaktadır. Son dönemlerde 
arı ürünleri ile yapılan tedavi amaçlı 
uygulamalar, bilimsel araştırmaların 
sonuçlarına dayanarak, tıp dünyasında 
da genel kabul görmektedir. Arı ürünleri 
herhangi bir sağlık probleminin çözülmesinde 
tıbbi tedavi yöntemlerine destek olarak 
kullanılmaktadır. Arı ürünleri; literatürde 
tıbbın alternatifi olarak değil, destekçisi 
olarak görülmektedir.
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Arı Sütü
Arı sütü, işçi arıların ana arıyı ve yavruları 
beslemek için ürettikleri özel bir besindir. İşçi 
arının üretim zamanında en fazla 4-5 hafta 
yaşadığı, yaşam süresi boyunca arı sütü ile 
beslenen kraliçe arının ise uygun koşullarda 
5-7 yıl arasında yaşayabildiği bildirilmektedir. 
Arı sütü üretimi için kovandan ana arı alınır. 
Arılar ana arı yapmak için bir kaç yumurtayı 
ana adayları olarak beslemeye başlar ve 
gözeneklerden arı sütü elde edilir.

Arı Poleni
Arı Poleni, bitkilerin üreme organlarının 
başlıklarında bulunan üreme hücreleridir. 
Arılar tarafından bitkilerden toplanan 
polenler arılar tarafından yavru arıların 
beslenmesinde ve arı sütü salgılayan 
genç işçi arıların beslenmesinde yüksek 
miktarda kullanılır. Arıların beslenmesinde 
protein kaynağı olarak önem taşıyan 
polen, bileşimindeki yağlar, şekerler, lifler, 
mineraller, aminoasitler, fenolik bileşikler 
ve vitaminler nedeniyle değerli bir besindir.
Polen, polen tuzakları kullanılarak toplanır. 
Arının taşıdığı polen çeşitli tuzaklardan 
geçerken tuzak haznesinde birikir. Biriken 
polenler toplanır. 42 dereceyi geçmeyen 
sıcaklıkta kurutulur, çünkü kurutulmamış polen 
oda sıcaklığında birkaç gün içinde tüm 
besleyici değerlerini kaybeder. Daha sonra 
eleklerden geçirilip temizlenen polen, hava 
almayacak şekilde soğuk ortamda saklanır.

Propolis
Propolis, reçineli ve mum kıvamında 
olan, arılar tarafından belli bitkilerin ve 
ağaçların tomurcuklarından, yapraklarından, 
dallarından toplanan bir maddedir. Propolis 
arılar tarafından kovandaki çatlakların 
kapatılması, uçuş deliğinin daraltılması 
ve kovanın bakteri, virüslerden korunması 
amacıyla kullanılmaktadır. Flavonoidler ve 
fenolik maddeler bakımından zengindir. 
Bileşiminde polifenoller, aromatik asitler, 
aminoasitler, şeker, vitamin ve mineral 
maddeler bulunur.

Arı Sütü-Bal Karışımı
Güçlü anti-aging etkili arı sütü, vücudun 
daha sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Hücre 
onarıcı ve gençleştirici etkilere sahiptir. Arı 
sütü zihinsel ve bedensel yorgunlukların 
giderilmesinde etkilidir, fiziksel aktiviteyi 
artırır, canlılık verir, hafızayı güçlendirir. Arı 
sütü ve bal bağışıklık sistemini (bakteriyel 
ve viral hastalıklara karşı) uyarır. Arı sütü 
proteinler, serbest aminoasitler, vitaminler, 
mineraller ve 10-HDA gibi biyolojik olarak 
aktif maddeler içermektedir. Arı sütünün 
kanser önleyici etkileri olduğu yapılan çok 
sayıda klinik çalışmada gösterilmiştir.

Arı sütü içerisindeki 10-HDA, protein ve 
peptidler; bakteri ve mantarlara karşı geniş 
spektrumlu etki gösterir. Menopozda östrojen 
eksikliğine bağlı yaşanan sorunlara ve kemik 
erimesine karşı etkilidir. Arı sütünün farklı 
kan hücreleri üzerine etkisi vardır. Arı sütü 
damar tıkanıklığı olasılığını düşürür, kalp ve 
damar sağlığını korur. Arı sütü; erkeklerde 
sperm, kadınlarda yumurta kalitesini artırır 
ve gebelik şansını yükseltir. Arı sütünün cilt 
üzerinde hücre onarıcı ve gençleştirici özelliği 
yapılan bilimsel araştırmalarda gösterilmiştir. 
Arı sütü; ciltteki kırışıklıklara karşı da etkili bir 
şekilde kullanılmaktadır.

Arı Sütü-Bal-Propolis Karışımı
Arı sütü, bal, propolis çocukların sağlığını 
olumlu yönde etkilemektedir. Arı sütü, 
çocukların diş ve kemiklerinin gelişmesinde ve 
zekâ gelişiminde etkilidir.

Propolis vücut savunma sisteminde rol 
oynayan makrofajların bakteri öldürücü 
etkisini ve antikor üretimini artırır. Üst solunum 
yolları ve orta kulak enfeksiyonlarında 
tedaviye destek olarak kullanılır. Arı sütü, 
bal, propolis; hastalık sonrası halsizliğin ve 
yorgunluğun giderilmesinde etkilidir. Propolis 
çeşitli hastalıklara karşı koruyucu en iyi doğal 
savunma yöntemidir.

Bal antibakteriyel etkiler de gösterir. Bal 
bileşiminde bulunan çeşitli vitaminler, 
mineraller, organik asitler ve enzimler 
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nedeniyle sindirimi kolay, besleyici ve pek 
çok hastalığa karşı koruyucu özelliktedir. Bal, 
çocuklarda sık rastlanan öksürük, bronşit, yaz 
ishalleri ve bağırsak tembelliğine karşı da 
yararlı etkiler gösterir.

Propolis; ağız ve diş eti hastalıklarının 
tedavisinde kullanılmaktadır. Ağız yaralarında 
(aft) tedavi edici özelliğe sahiptir. Boğaz 
rahatsızlıklarında kullanılmaktadır. Propolis 
ağızda değişik patojen mikropların, bakteri, 
mantar ve virüslerin üremelerini engeller.

Yapılan çalışmalarda, balın özellikle diş 
eti hastalıklarına, ağız ülserlerine ve 
diğer ağız problemlerine iyi 
geldiği tespit edilmiştir. Balın 
antibakteriyel etkinliği, 
çürüklere neden olan 
bakterilerin üremesini 
önler.

Arı Sütü-Bal-
Polen Karışımı
Polen; yapısal 
olarak çok zengin 
bir besin olup; 
bileşiminde protein, 
karbonhidrat, lif 
ve yağların yanı sıra 
vitaminler, mineral maddeler, 
fenolik maddeler, aminoasitler, 
yağ asitleri ve organik asitler gibi birçok 
antioksidan madde mevcuttur. Polen; 
büyümeyi hızlandırır, yorgunluğu giderir, 
kansızlığı önler. Polenin metabolizmayı 
düzenleyici etkileri bulunmaktadır. Arı poleni 
genel sağlığın korunması ve vücut direncinin 
artırılması, dengeli beslenme, zihinsel ve 
bedensel yorgunlukların giderilmesinde 
etkilidir. Polen, sporcuların performanslarını 
ve oksijen kapasitesini artırır.

Arı sütünün antibakteriyel etki gösterdiği 
tespit edilmiştir. Arı sütünün cinsel 
fonksiyonları düzenleyici etkileri vardır; üreme 
sistemi ve kısırlığa karşı olumlu etkileri olduğu 
bilinmektedir. Arı sütü sporcuların enerji 
ihtiyaçlarının karşılanmasında, dokulara 

fazla oksijen girmesinin sağlanmasında, 
metabolizmanın düzene sokulmasında, 
bedensel ve zihinsel yorgunluğa karşı 
direncin artırılmasında etkilidir. Bal 
ise geçmişten günümüze, yaşamın her 
döneminde ve bilimin çeşitli dallarında 
hastalıkların önlemesinde ve beslenme 
amaçlı kullanılmaktadır.

Arı Sütü-Bal-Polen-Propolis Karışımı

Arı sütü, bal, polen ve propolis yüksek 
antioksidan potansiyeline sahiptir ve 
vücut sağlığı üzerinde çok sayıda yararlı 

etki gösterir. Polen, genel 
sağlığın korunması, vücut 

direncinin artırılması, 
dengeli beslenme, 

zihinsel ve bedensel 
yorgunluklarının 
giderilmesinde 
etkilidir.

Arı sütü kemoterapi 
ve radyoterapiye 
bağlı yan etkilerin 
azaltılmasında 
etkilidir. Propolis, 

çok güçlü bir 
antioksidandır ve anti-

tümör özellik taşımaktadır. 
Propolisin tedaviye destek 

olarak, antibiyotikler ile beraber 
kullanımı vücudun toparlanmasına fayda 
sağlar. Propolis, antikanser, antioksidan, 
antimikrobiyal, anti-inflamatuar ve bağışıklık 
sistemini geliştirici etkilere sahiptir. Bal, 
oksidatif olaylar sonucunda oluşabilecek bir 
takım rahatsızlıklara özellikle mide bağırsak 
sistemi hastalıklarına karşı korur.

Arı sütü-bal-polen-propolis karışımı her yaşta 
genel sağlığın korunmasında etkin rol alır, 
sağlıklı ve zinde bir yaşam için ideal bir 
destek ürünüdür. Bal ve propolis içerisinde 
bulunan flavonoidler mide mukozasında 
koruyucu etki göstererek ülserasyonu 
önlemeye yardımcı olur. Mide asit salınımını 
baskılar ve mide ülseri oluşumunu engeller.
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TOROSLARIN ZİRVESİNDEN,
DÜNYANIN ZİRVESİNE!
Eğriçayır Yaylası, Mersin Torosları’nda 
2450 m yükseklikte olan ve sadece 
burada bulunan bazı özel kır bitkilerinden 
oluşan çok zengin bir floraya sahiptir.

Başlıca çiçek kaynağı Peygamber çiçeği 
ve Toros kaya kekiği gibi kurak iklimde 
yaşayabilen ender bitkilerdir.

2009 yılında Fransa’nın Montpellier 
kentinde düzenlenen APIMONDIA 2009 
Dünya Arıcılık Kongresi’nde “POLİFLORALI 
BAL” kategorisinde dünyanın en kaliteli ve 
lezzetli 3. balı seçilmiş ve Bronz Madalya 
ile ödüllendirilmiştir.

Slovenya’da düzenlenen APIMEDICA & 
APIQUALITY CONFERENCE 2010, İtalya’da 
düzenlenen BIOLMIEL 2011 ve son olarak 
Ukrayna’da düzenlenen APIMONDIA 2013’ 
de yine Gümüş Madalya alarak kalite 
sürekliliği tescillenmiştir. Son olarak 2015 
yılında BİOLMİEL İtalya tarafından altın 
madalya ile ödüllendirilmiştir.

Ürünlerimiz organik arıcılık yöntemi 
ile üretildiginden organik sertifikasina 
sahiptir.

ORGANİK POLİFLORALI ÇİÇEK BALI

850 gr

450 gr

225 gr
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LAVANTA MUCİZESİ
Torosların mis kokulu Lavanta çiçeklerinden üretilen 
balımız lezzetli olduğu kadar karaciğerin düzenli 
çalışmasına da yardımcıdır. Rahatlatıcı özelliğe sahiptir.

ORGANİK LAVANTA BALI

850 gr450 gr225 gr

Mersin Erdemli’de Roma döneminden bu yana varlığını 
sürdüren, yörüklerin geleneksel şifa ürünü olan yabani 
keçiboynuzu ağaçlarının çiçeklerinden üretilmektedir.

ORGANİK KEÇİBOYNUZU BALI

850 gr450 gr225 gr
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EĞRİÇAYIR YAYLASI’NIN 
EŞSİZ AROMASI
Organik karakovan ballarımız, arıcılarımız 
tarafından sözleşmeli üretim metodu 
ile markamız için üretilmektedir. Üretim 
alanının deniz seviyesinden yüksekliği 900 
ile 1200m arasında olup, organik arıcılığa 
uygun yayla veya kırsaldır. 

Karakovan balı olarak nitelenen tüm 
ballarımızda peteğin tamamını arı 
yapmaktadır.

ORGANİK KARAKOVAN PETEK BALI

1.100 gr

120 gr

500 gr
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Arı kolonisi oğul vererek çoğalır. Kovandan ayrılan genç arı kolonisi yeni bir kovan arar. 
Kendilerine buldukları yeni kovanda ürettikleri ilk bal oğul balıdır. Aynı kovanın ikinci 
üretimi olan bal oğul balı olmaz. Bu balı özel kılan özelliklerden birisi de daha yüksek 
enzim üretebilen bu genç koloninin ilk ürettiği bal olması ve balın niteliğinin de buna göre 
farklılaşmasıdır. Arıcılıkla uğraşan aileler oğul balını genelde kimseye vermez kendilerine 
ayırır ve tüketirlerdi geçmişte. Daha çok kovan olduğunda daha çok yeni koloni oluştuğu için 
nispeten biraz daha fazla üretilebiliyor artık. Ancak yine de oldukça nadir ve kısıtlı bir üretimi 
mevcut. Hem geleneksel anlamda hem de nitelik anlamında çok özel bir baldır.

ORGANİK OĞUL BALI

450 gr
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ORGANİK ÇİÇEK BALI

DOĞADAN BİZE... BİZDEN SİZE...

850 gr450 gr225 gr420 gr290 gr

Organik sözleşmeli arıcılarımız tarafından 
organik arıcılık yönetmeliğine uygun olarak 

900 m ile 1.200 m yükseklikte bulunan 
yayla ve kırlarda üretilmiş organik baldır. 
Kahvaltılarınız için tercih edebileceğiniz 
ekonomik olduğu kadar da lezzetli şifalı 

organik çiçek balıdır.

Organik bal çeşitlerimiz pastörizasyon 
işleminden geçirilmediği için ham bal 

statüsündedir. Ham bal olduğu için 
mutfağınızda bir süre sonra kristalleşebilir, 
bu normal ve ham bal olduğunu gösterir. 

Kristalleşen balları, kristal hali ile de 
tüketebileceğiniz gibi benmari usulü sıcak 

suyun içerisine kavanozu koyarak eski haline 
dönüştürebilirsiniz.
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ŞİFA KAYNAĞI ÇAM BALI

ORGANİK ÇAM BALI

850 gr450 gr225 gr420 gr290 gr

Kalitesi, aroması ve içerdiği zengin besin maddeleriyle tam bir şifa kaynağı olan 
çam balımız, sözleşmeli aracılarımız tarafından Muğla yöresinde üretilmiş ve organik 
sertifikalı olarak sizlere sunulmuştur. Üretim ve paketleme aşaması organik tarım 
kanuna uygun şekilde yapılmakta olup her bir parti çam balımız antibiyotik, pestisit ve 
herbisit kalınsız olduğu analizlerle kontrol edilmektedir. Çam balı bir çeşit salgı balıdır.
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ORGANİK KESTANE BALI

Mis gibi kestane kokusunu ve eşsiz tadını 
daha ilk damlasında hissedeceğiniz 
bu ürünümüz, sözleşmeli aracılarımız 
tarafından kestane ormanlarında üretilmiş 
ve organik sertifikalı olarak sizlere 
sunulmuştur.

EŞSİZ AROMA

850 gr450 gr225 gr
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BIONATURELYA ORGANİK
FINDIK KREMASI

ORGANİK SERTİFİKALI BIOMELISA 
ORGANİK FINDIK KREMASI

İçeriği: Kahverengi Şeker*, Fındık* (% 14), Ayçiçek 
Yağı*, Yağsız Kakao Tozu* (% 7,5), Soya Unu*, Kakao 
Yağı*(%3). Emülgatör: Soyalesitin. Doğal Aroma Verici 
(Vanilya Ve Fındık). *Organik tarıma uygun üretilmiştir.

İçeriğindeki Organik fındık ve organik 
kakao dayanılmaz bir lezzet oluşturuyor. 
Glüten içermez, Süt ürünü (Laktoz ) 
İçermez, Palm Yağı içermez.

İçeriği: Kahverengi Şeker*, Fındık* (% 14), Ayçiçek 
Yağı*, Yağsız Kakao Tozu* (% 7,5), Soya Unu*, Kakao 
Yağı*(%3). Emülgatör: Soyalesitin. Doğal Aroma Verici 
(Vanilya Ve Fındık). *Organik tarıma uygun üretilmiştir.

İçeriğindeki Organik fındık ve organik 
kakao dayanılmaz bir lezzet oluşturuyor.  
Glüten içermez, Süt ürünü (Laktoz) 
İçermez, Palm Yağı içermez. 

270 gr 270 gr

Organik Krem balı, organik çiçek balının 
kontrollü olarak kristalleşmesi ile ortaya 
çıkan tereyağı gibi sürülebilir özelliğe sahip 
organik baldır. Krem balın kimyasal özelliği, 
akışkan çiçek balından farklı değildir. 
Arada sadece fiziksel olarak fark vardır. (Su 
ile buz gibi) Krem bal tereyağı kıvamında 
olduğu için ekmeğe kolay sürülebiliyor ve 
çocuklar tarafından oldukça beğeniliyor. 
Özellikle kahvaltıda ekmeğe sürülerek 
yenilebilecek bir ürünümüzdür.

ŞAHBAZ ÇAYLI KREM BAL

450 gr



18

ORGANİK ARI POLENİ

ARILAR VE ÇİÇEKLERİN, 
İNSANOĞLU İÇİN ORTAKLAŞA 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ MUCİZE...

“Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa 
insanın sadece 4 yıl ömrü kalır.

Arı olmazsa döllenme, bitki,
hayvan, insan olmaz.”

Albert Einstein

Şifasıyla bilinen polen, en eski besin takviyelerinden biridir. İçerdiği protein, 
vitamin, lif, karbonhidrat ve yağlar sayesinde doğal bir enerji kaynağıdır. 
Özellikle, çocuklarda, fiziksel ve zihinsel büyümeyi hızlandırır.

120 gr
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ORGANİK ARI SÜTÜ ORGANİK ARI SÜTÜ AmpulÜ

Genç arıların yutak bezi salgılarıyla oluşturduğu 
doğa harikası bir üründür. Arı sütü kraliçe arının 
yiyeceğidir. Arı sütü ile beslenen kraliçe arı 
kuluçkadan işçi arıların yarı süresinde ve iki 
katı büyüklüğünde çıkar. İşçi arılar yazın 45 gün 
yaşarken arı sütü ile beslenen kraliçe arı 6 yıl 
kadar yaşayabilir. 

Organik Arı sütü içeren takviye gıdadır. 
Her bir ampulde organik portakal 
suyu, organik buğday suyu ve 1.500 mg 
organik arı sütü bulunmaktadır.
İçindekiler: Su (12.020Mg), Organik Arısütü 
(1500Mg), Organik Buğday Şurubu, Organik 
Bal (825Mg), Organik Portakal Suyu Konsantresi 
(660Mg). Arısütü Oranı %9.09 Alkol, Renklendirici ve 
Koruyucu Madde Içermez. 

40 gr
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Propolis, bitki reçinelerinden arılar tarafından üretilen 
güçlü bir doğal ürün. Arılar, kovanı bakterilerden, dış 
tehditlerden korumak ve sterilize etmek için propolis’i 
kullanırlar. Propolis tüm kovan için adeta bir savunma 
mekanizması gibidir.

Günlük bir iki tatlı kaşığı doğrudan veya ekmeğe sürülerek 
tüketilebilir. Bir yaş üstü için kullanıma uygundur. 

HAM BALLI PROPOLİS

240 ml

Doğal
Koruma İçin
Propolis

İçerik: Alkol**,propolis* (%35) 
** Organik içerikler kullanılarak üretilmiştir.
* Organik içerik.
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ORGANİK SU BAZLI PROPOLİS ÇÖZELTİ (çocuklar için)

ORGANİK PROPOLİS AMPULÜ

İçindekiler: Su, Propolis* 
*Güncel Organik Tarım yönetmeliğine uygun 
üretilmiştir. 

Organik Propolis Ampul içeriğinde; Organik 
propolis ekstraktının yanında yardımcı olarak 
organik bal, organik portakal suyu, organik 
Ginseng ve Açerolla Kirazı suyu birleştirilerek 
tüketicilerimize lezzetli bir aroma ile sunulmaktadır. 
Ecocert ve Turkgap tarafından sertifiklandırılmıştır.

Organik Propolis Ekstraktı (12040mg %75,04), 
Organik Bal (1610mg %10),
Organik Buğday Şurubu (1120mg %7), 
Organik Arı Sütü (500mg %3,12), 
Organik Portakal Suyu Konsantresi (330mg %2,04), 
Organik Ginseng Kökü Kuru Ekstresi (250mg %1,56),
Organik Açerola Kirazı Suyu Konsantresi (200mg %1,24)

20 ml

Propolis en iyi şekilde alkolde çözüldüğü için, yetişkin 
kullanıcılarımızın mümkün olduğunca bu ürünümüzü 
tercih etmesini tavsiye ederiz. Organik arıcılık 
yöntemi ile elde edilen propolis, organik tarım ile 
elde edilmiş %70 organik alkolde çözülmüştür. 

Ülkemizde organik sertifikalı alkol bulunmadığı için, 
Türkiye de ürettiğimiz katı ham propolisler, Fransa da 
ortak çalıştığımız bir laboratuvarda organik alkolde 
çözülerek paketlenmiştir. Son ürün paketlemesi Fransa’da 
yapıldığından üzerinde “Made in France” ifadesi 
bulunmaktadır. Fransa’da ürünün piyasaya sürülmesinden 
önce AB kriterlerine göre kalite kontrolleri yapılmaktadır. 
Aynı zamanda iyi bir ağız bakım ürünüdür.

İçerik: Alkol**,propolis* (%35) 
** Organik içerikler kullanılarak üretilmiştir.
* Organik içerik.

ORGANİK PROPOLİS ALKOL BAZLI ÇÖZELTİ

20 ml

Kullanımı: Yetişkinler ve çocuklar için günde
2 defa 10’ar damla olarak su, meyve suyu veya 
süte damlatılarak tüketilmesi tavsiye edilmektedir. 
Doğrudan bir küp şekere, ekmek parçasına veya 
doğrudan kaşığa damlatarak ta tüketilebilir. 
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Sağlıklı 
ve Doğal  
Karışımlar...
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240 gr.
188gr Organik Bal
30gr Organik Polen
7gr Organik Arı Sütü

%82 Organik Süzme Çiçek Balı
% 13 Organik Polen
%5 Organik Kore Ginsengi

Dinamik, 
enerjik, aktif...
İçerdiği protein, lif, vitamin, 
karbonhidrat ve yağlar ile 
doğal bir enerji kaynağı olan 
polenin, bal ve arı sütüyle 
mükemmel uyumu…

ORGANİK BAL - POLEN - GİNSENG

Ginsengin afrodizyak 
etkisi, organik balın ve 
polenin doğal enerjisiyle 
birleşiyor.

ORGANİK ARI SÜTÜ - BAL - POLEN
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ORGANİK ARI SÜTÜ - BAL - POLEN - PROPOLİS

MUCİZEVİ KARIŞIM...
Binlerce yıldır şifa veren tüm arı ürünleri 
tekbir ürün olarak sunuluyor. 

Doğa’nın bize sunduğu tüm arı ürünlerinin 
koruyucu, besleyici, destekleyici özellikleri 
bu eşsiz karışım ile size ulaşıyor.

DOĞAL DESTEK

ORGANİK ARI SÜTÜ - BAL

MUCİZENİN YENİ ADI
Arı Sütü’nün güçlü anti-aging etkisi ile 
vücudunuz daima genç...

ORGANİK ARI SÜTÜ - BAL - PROPOLİS

240 gr.
Organik Bal %93,
Organik Arı Sütü %7

240 gr.
Organik Bal %86.75,
Organik Arı Sütü %5, 
Organik Polen %7.5, 
Organik Propolis %0.75

240 gr.
Organik Bal %96.7, 
Organik Arı Sütü %3, 
Organik Propolis %0.3
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ORGANİK ELMA SİRKESİ ORGANİK BALLI ELMA SİRKESİ

ORGANİK KEÇİ BOYNUZU PEKMEZİ

NATURELYA Organik Elma 
Sirkesi, 500 ml’lik pratik kapaklı 
cam şişe içerisinde mutfağınıza 

ulaşmaktadır. Organik elmadan 
üretilen sirke, organik tüketim 

yapmak isteyenler için idealdir. 

Organik elma sirkesi, salatalara 
ve soslara kendine has lezzetini 

katar. Aynı zamanda elma 
sirkesinin insan sağlığına birçok 

faydası bulunduğunu biliyor 
muydunuz? Günde birkaç 

kez, içinde iki çay kaşığı elma 
sirkesi bulunan bir bardak su 

içmeniz sindirim problemlerinizi  
gidermeye yardımcı olacaktır. 

Organik elma sirkesini serin ve 
güneş görmeyen bir bölgede 

muhafaza etmeye özen gösterin.

Yıllardır koruyucu bir 
besin olarak kullanılan 
elma sirkesi, balın 
şifasıyla birleşerek 
formda kalmanızı 
sağlamaktadır.

Akdeniz yöresine has keçiboynuzu 
pekmezi içerdiği mineraller 
(potasyum, kalsiyum, fosfor, 

magnezyum, demir, bakır, çinko 
vb.) ve vitaminler  (A, B, B2, B3, 
D) sayesinde doğal bir enerji 

kaynağıdır. İyi beslenmesi gereken 
çocuklar ve gebeler için oldukça 

faydalı bir besindir.

500 ml 500 ml

850 gr450 gr
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ORGANİK ÇÖREK OTU YAĞI

ORGANİK SWEDISH ELİXİR

Hindistan’dan ithal ettiğimiz organik sertifikalı
çörek otu tohumundan soğuk sıkma yöntemi ile elde 
ettiğimiz organik sertifikalı yağdır. Soğuk pres yöntemi 
ile elde edildiğinden acılık ve boğazı yakma oranı 
hafiftir.

Organik Çörek Otu Yağı yapısında,
omega altı ve omega dokuz yağ asitleri,
çeşitli enzimler, elementler ve vitaminler
gibi sağlık için faydalı yüzlerde bileşen
bulunmaktadır.

Organik tarıma uygun üretilmiş 49 bitkisinin 
özünden geleneksel İsveç İksiri (İsveç Şurubu) 
formülüne bağlı kalarak üretilmiştir. 49 çeşit 
bitkinin özünü içerdiğinden son derece 
zengindir. 

İçerikteki tüm bitkiler yürürlükteki organik 
tarım yönetmeliğine uygun şekilde üretilmiştir. 
Renklendirici, koruyucu, tatlandırıcı ve şeker 
içermez.
**%43 Organik sertifikalı alkol içerir.

İçindeki bitkiler: Lavanta, Yulaf, Rezene, 
Keçisakalı, Yeşil Çay, Adaçayı, Meyan Kökü, 
Frenküzümü, Biberiye, Kekik, Dağ kekiği, Isırgan, 
Ceviz yaprağı, Tüylü nane, Zencefil, Ökaliptus 
Yaprağı, Frenk Kimyonu, Tarçın, Enginar, Turp, 
Mercanköşk, Defne, Çintiyana Kökü, Ardıç, 
Zerdeçal, Hindiba, Fesleğen, Andızotu, Alıç, 
Dereotu, Mürver, Karahindiba, Maydanoz, Hercai 
menekşe, İstanbul Kekiği, Turunç Çiçeği, Besbase, 
Tıbbi Nane, Mate yaprağı, Levistikum, Ginseng, 
Kişniş, Anason, Kereviz, Misket limonu, Portakal 
Çiçeği, Ebegümeci, Marrubium, Gelincik, Aserola 
ekstresi, Propolis.

100 ml 200 ml
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NATURELYA ORGANİK KEÇİBOYNUZU ÖZÜ

NATURELYA ORGAİK İSVEÇ İKSİRİ AmpulÜ

Akdenizin doğal bitki örtüsü içerisinde 
bulunan Keçiboynuzu meyvesinden 
SOĞUK SIKMA yöntemi ile üretilmiştir. 

Organik tarıma uygun üretilmiş 49 bitkisinin 
özünden geleneksel İsveç İksiri (İsveç Şurubu) 
formülüne bağlı kalarak üretilmiştir. 49 çeşit 
bitkinin özünü içerdiğinden, içeriği son 
derece zengindir.

İçindekiler: Yulaf, Rezene, Keçisakalı, Yeşil 
Çay, Adaçayı, Meyan Kökü, Frenküzümü, 
Biberiye, Kekik, Dağ kekiği, Isırgan, Ceviz 
yaprağı, Tüylü nane, Zencefil, Ökaliptus 
Yaprağı, Frenk Kimyonu, Tarçın, Enginar, Turp, 
Mercanköşk, Defne, Çintiyana Kökü, Ardıç, 
Zerdeçal, Hindiba, Fesleğen, Andızotu, Alıç, 
Dereotu, Mürver, Karahindiba, Maydanoz, 
Hercai menekşe, İstanbul Kekiği, Turunç 
Çiçeği, Besbase, Tıbbi Nane, Mate yaprağı, 
Levistikum, Ginseng, Kişniş, Anason, Kereviz, 
Misket limonu, Portakal Çiçeği, Ebegümeci, 
Marrubium, Gelincik, Aserola ekstresi.

İçerikteki tüm bitkiler yürürlükteki organik 
tarım yönetmeliğine uygun şekilde üretilmiştir. 
Renklendirici, koruyucu, tatlandırıcı ve şeker 
içermez. ALKOL İÇERMEZ.

Kullanımı: 20 günlük bir program dahilinde 
günlük bir adet ampul her iki ucu peçete 
ile kırılarak bardağa akıtılır, su veya meyve 
suyu ile seyreltilerek kullanılabilir.

680 gr

200 ml
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ORGANİK ZERDEÇAL AmpulÜ

PROPOLİSLİ AĞIZ SPREYİ

Zerdeçal, sarı renge sahip Hint mutfağında 
çok kullanılan bir baharattır. Çin tıbbında 
ve geleneksel uygulamalarda uzun yıllardır 
kullanımı olan bir bitkidir. Kökleri etken 
maddeler içerir. Kurkumin en önemli etken 
maddesidir.

Her bir ampul 15ml olup kutu 20 adet 
ampul içerir. 

Bileşenler; Su, Zerdeçal* Curcuma longa (C. 
domestica) (%16,24), Agave* Şurubu (Agave 
tequilana), Portakal* Suyu Konsantresi 
(Citrus sinensis), Propolis* (%0,63).
*Tüm tarımsal içerikler organik tarıma uygun üretilmiştir. 

Eğriçayır Organik Propolisli Ağız Spreyi 20ml
İçerik: Propolis Özü, Turunç Çiçek Suyu, Nane Yağı

PROPOLİS NEDİR?
Arı kolonisinin farklı ağaç ve bitkilerden toplayarak kendilerini 
mikroplardan korumak amacı ile kovanı kapladıkları reçinemsi 
maddeye propolis denir. Arılar propolisi kovanın iç duvarını düzgün 
hale getirmek, peteklerin ağzını kapatmak ve kovanda ölen canlıları 
mumyalamak amacı ile de kullanırlar. Propolisin bakterileri yok etme 
özelliği ile kovandaki yaşam korunur. Eğer propolis organik arıcılık 
yöntemi ile organik propolis olarak üretilmiş ise içerisinde ilaç ve 
kimyasal kalıntısı bulunmayacağından daha sağlıklı olacaktır. 
Bitkisel içeriklerin; %99,3’i organik tarımdan gelir. İçeriğin %99,7’si doğaldır. Toplam içeriğin %31.1’i organik 
tarımdan gelir. ECOCERT Greenlife tarafından ECOCERT Standartlarına göre onaylanan Organik 
Kozmetikler hakkında daha fazla bilgi için http://cosmetics.ecocert.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kullanımı: Günde bir ampulün özellikle sabah 
kahvaltısından hemen önce, 200 ml’lik su veya 
meyve suyu ile sulandırılarak tüketilmesi tavsiye 
edilir. Kullanmadan önce çalkalayınız. Peçete ile 
tutarak ampulün her iki ucunu kırınız. 

Kullanımı: her kullanımdan önce çalkalayınız ve doğrudan ağzınıza bir 
kaç defa püskürtünüz. Eğriçayır Propolis Ağız Spreyi, propolisin yanında 
çiçek suyu ve nane yağı içerdiğinden ağızda ferah bir tat bırakır, 
kötü kokuları engeller. Propolisin acı tadı çiçek suyu ve nane yağı ile 
bastırılmıştır. Eğriçayır Propolis Ağız Spreyi Eco-Cert Sertifkalıdır.
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ORGANİK DEVE DİKENİ, ENGİNAR VE PROPOLİS AmpulÜ

Deve dikeni (Silybum marianum), ülkemizde 
meryemana dikeni olarakta bilinen Batı 
Avrupa ve Amerika nın bazı yörelerinde de  
yetişen ve etken maddesi silimarin olan bir 
bitkidir. Deve dikeni ekstresi %80 silimarin 
içerir. Silimarin antioksidan etkisi olan bir 
maddedir.

Enginar, yiyecek olaraktan sıklıkla tüketilen 
Güney Avrupa ve Akdeniz çevresinde 
yetişen, deve dikeni ile aynı aileden gelen 
bir bitkidir. Yaprak kısımları tıbbi özellik 
taşıyan etken maddeler içerir. En önemli 
etken maddesi sinarin (cynarin)’dir. Sinarin 
antioksidan etkisi olan bir etken maddedir. 

Propolis, arıların taze bitkilerden ve ağaç 
dallarından toplayıp kovana getirdiği 
propolis, çok sayıda anti oksidan etken 
madde içerir.

Bileşenler; Çözücü; Su (%52,94), Tat verici; 
Agave* Şurubu (Agave tequilana) (%17,40), 
Tat verici; Portakal*Suyu Konsantresi (Citrus 
sinensis) (%14,78), Devedikeni* (Silybum 
marianum) 2250mg (%13,04), Enginar* 
(Cynara scolymus) 201mg (%1,17), Propolis* 
117mg (%0,67) 
*Tüm tarımsal içerikler organik tarıma uygun üretilmiştir.

Bir kutu 20 ampul içerir. Her bir ampul 15ml dir. (Net 300ml). 

Tavsiye Edilen Günlük Alım Porsiyonu: Günde bir ampulün özellikle 
sabah kahvaltısından hemen önce, 200ml’lik su veya meyve suyu ile 
sulandırılarak tüketilmesi tavsiye edilir. Kullanmadan önce çalkalayınız. 
Peçete ile tutarak ampulün her iki ucunu kırınız. 4-10 yas grubu 
çocuklar için günlük 1 ampul kullanılmasını, 11 yas ve üzeri yetişkinler 
için günlük 1 ampul kullanılmasını olarak tavsiye ederiz. 
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ORGANİK PROPOLİS SPREY

ORGANİK TAZE POLEN

İçerisindeki organik bal ile boğazınızı 
yumuşatırken organik propolis ile boğazınızı 
korur. Nane yağı ile ağzınızda ferah bir tat 
bırakır. Propolis arıların taze bitki filizlerinden 
topladığı reçinemsi bir malzemedir. Arılar 
propolisi uçuş deliğinin daraltılması,ve kovan 
bakımında kullanırlar. 

İçindekiler: Su, bal, propolis, nane yağı

Polen bitkilerin üreme hücresi olup, arıların tek protein 
kaynağıdır. Protein canlıların yapı taşları olduğu için polensiz 
arı kolonisi yaşamına devam edemez. Protein mineral ve 
vitaminler yönünden de çok zengindir. Yapısında B, C, D, E 
vitaminleri, beta karoten, kalsiyum, magnezyum, selenyum, 
nükleik asit, lektin, sistein bulunur. Mersin Toroslarında Nisan 
haziran döneminde organik arıcılık yöntemi ile üretilmiş olup, 
kendi işletmemizde paketlenmiştir.

Kullanım Tavsiyesi: Boğaza günde 2 defa 
en az 2’şer kez püskürtülerek kullanılması 
tavsiye edilir. Bir yaşından büyük çocuklar 
kullanabilir. Arı ürünlerine alerjisi olanlar 
kullanmamalıdır.

Organik Polen Nasıl tüketebilirsiniz?

Yoğurt, süt, meyve suyu veya bal ile karıştırarak tüketebilirsiniz. Genelde 
yetişkin bireyler için günlük 2 tatlı kaşığı 10 yaş altı çocuklar için günlük 
bir tatlı kaşığı tüketilmesinin yeterli olduğu tavsiye edilse de fazla 
tüketildiğinde bir zararı yoktur, hatta diğer gıdalara oranla polen fazla 
protein içerildiği için tokluk hissi verir.

320 gr

320 gr
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LİMON ÇİÇEĞİ BALI

OKALİPTUS ÇİÇEĞİ BALI

ORGANİK KARAKOVAN PETEK BALI

Limon çiçeği balımız, Mersin Erdemli ilçesinde 
bulunan geniş limon bahçelerinde geleneksel arıcılık 
yöntemi ile üretilmiştir. 

Mersingiller familyasından olan okaliptus ağaçları, 100 
metreye kadar uzayabilmektedir.Anavatanı Avusturalya 
olan bu ağaçlar, ülkemiz de Akdeniz kıyılarında 
yetişebilmektedir. Okaliptus balımız, Mersin’de 1939 
yılında kurulan Türkiye’nin ilk okaliptus ormanlarında 
sınırlı sayıda üretilmiştir.  

Okaliptus balı, Sporcular ve farklı tattaki balları 
keşfetmek isteyen bal gurmeleri tarafından sevilerek 
tüketilmektedir.  

Şahbaz Çaylı marka organik karakovan 
ballarımız,arıcılarımız tarafından 
sözleşmeli üretim metodu ile markamız 
için üretilmektedir. Üretim alanının deniz 
seviyesinden yüksekliği 900 ile 1200m 
arasında olup, organik arıcılığa uygun yayla 
veya kırsaldır. Organik sertifikasyon firmamız 
sözleşmeli arıcılarımızın da kovanlarını ve 
ürünlerini denetlemektedir. Karakovan balı 
olarak nitelenen tüm ballarımızda peteğin 
tamamını arı yapmaktadır. Kahvaltılarınızda, 
sofrada güzel  lezzeti ve  keyifle 
tüketebileceğiniz bir üründür.

320 gr

200 ml

400 gr

1.000 gr
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EĞRİÇAYIR BALLI FINDIKLI LOKUM

400 gr400 gr

%80’e yakını organik süt ve %20’ye yakını organik 
baldan üretilen bu muhteşem lezzeti mutlaka 
denemenizi tavsiye ediyoruz. Eğriçayır organik 
dondurmayı online olarak da sipariş verebilirsiniz.

ORGANİK EĞRİÇAYIR DONDURMA

400 ml400 ml
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Eğriçayır’ın kendi bahçesinin ürünü olan Natürel Sızma 
Zeytinyağı kokusuyla, yoğunluğuyla tam bir Akdeniz lezzeti. 
Toprağa temas etmeden, güz döneminde elle toplanan 
zeytinler, yüksek ısı kullanılmadan damıtılıyor, rafine 
edilmeden ambalajlanıyor. Akdeniz zeytinyağı lezzetinden 
vazgeçemeyenler için kahvaltı ve yemek sofralarına Akdeniz 
esintisini getiriyor. Sağlıklı mutfaklarda yerini alan bu özel 
yağ stoklarımız ile sınırlıdır.

BIONATURELYA NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI

500 ml

EŞSİZ AKDENİZ AROMASI
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ORGANİK
KOZMETİK
Apifarm Ürünleri Eco-Cert Sertifkalı olup 
sertifikasyonu sağlayabilmek için Fransa’da Eco-
cert ve GMP sertifikalı laboratuvarda üretilmiştir. 
APIFARM, Eğriçayır’ın kozmetik markasıdır ve 
içeriğindeki arı ürünleri kendi ürünüdür.
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ORGANİK
KOZMETİK Propolisin bir çok mantar ve bakteri 

türünü etkisiz hale getirdiği  bilimsel 
araştırmalarla doğrulanmıştır. Propolisin 
anti-bakteriyel bu özelliğinden dolayı 
tıkalı saç derisi gözeneklerinin açılması 
sağlanır ve saç köklerinin daha fazla 
oksijen almasını ve bu esnada da kendi 
içerisinde bulunan B1,B2,C ve E vitaminin 
saç köklerine erişimini kolaylaştırıp hızlı 
bir şekilde nüfuz etmesini sağlayarak 
hem saçlarınızın dökülmesini engeller, 
hem saçlarınızın çok hızlı uzamasına 
katkı sağlar ve de gözenekleri açacağı 
ve vitaminleri ulaştıracağı için dökülen 
saçlarınızın yeniden canlanmasına 
katkı sağlayacaktır. Propolisli şampuan,  
saçlarınızın sağlıklı bir şekilde hızla 
uzamasında büyük katkı sağlamaktadır. 
Ayrıca içeriğindeki Sarımsak saçlara 
ve cilde zarar vermeden temizler ve 
güçlendirir.

Tüm içeriğin % 98.8 doğal ürünlerden oluşur.
Tüm içeriğin % 10.5’i organik tarım ile üretilmiştir. 

ORGANİK PROPOLİSLİ VE SARIMSAKLI ŞAMPUAN
SHAMPOO WITH PROPOLIS AND GARLIC

İçerik: Propolis, Lavanta Yağı, Kayısı Yağı, Açerola Özü, Gül Suyu.

Koku: Organik Lavanta kokusu Apifarm  Ürünleri Eco-Cert Sertifkalı olup sertifikasyonu 
sağlayabilmek için Fransa’da Eco-cert ve GMP sertifikalı laboratuvarda üretilmiştir. APIFARM, 
Eğriçayır’ın kozmetik markasıdır ve içeriğindeki arı ürünleri kendi ürünüdür.

ECOCERT Greenlife tarafından ECOCERT 
Standartlarına göre onaylanan Organik 
Kozmetikler hakkında daha fazla bilgi için 
cosmetics.ecocert.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Apifarm organik ballı şampuan aynı 
zamanda çay ağacı ve at kuyruğu özü 
içerir. 

İçerisindeki organik bal sayesinde 
saçlarınızı yumuşatır, kolay taranmasını 
sağlar. 

Ecocert Cosmos Organik Sertifikalıdır.

Tüm içeriğin % 97 doğal ürünlerden oluşur.
Tüm içeriğin % 12’i organik tarım ile üretilmiştir. 

ORGANİK BALLI ŞAMPUAN
ORGANIC SHAMPOO WITH HONEY

ECOCERT Greenlife tarafından ECOCERT 
Standartlarına göre onaylanan Organik 
Kozmetikler hakkında daha fazla bilgi için 
cosmetics.ecocert.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Arı sütü etkisini Kraliçe Arının yaşam ve 
verimlilik sembolü haline gelmiş özel 
öyküsünden alır. Arıyı Kraliçe yapan ARI 
SÜTÜ, organik sertifikalı APIFARM cilt 
bakım serisinin içeriğinde gizlidir.  

Arı sütü barındırdığı, oligo-elementler ve B 
vitamini ile cilde canlılık verir ve hücreleri 
dengeler, göz çevrenizi aydınlatmaya ve 
ince çizgilerin görünümünü azaltmaya 
yardımcı olur. Hafif ve sıvı formdaki 
APIFARM Göz Çevresi Kremi, içeriğindeki 
zengin arı sütünün yanı sıra kaysı 
çekirdeği yağı, gül suyu, shea yağı, deniz 
yosunu ve aleovera sayesinde kılcal 
damarların genişlemesinden oluşan 
lekeleri en aza indirerek göz çevresinin 
yeniden yapılanmasını sağlar ve ince 
çizgileri yok eder. Torbalanmaları ve 
mor halkaları azaltarak göz çevresini 
gençleştirir. Gün boyunca cilt daha sıkı, 
canlı ve sağlıklı olur. Yaşlanmayı geciktirir.

Tüm içeriğin % 98.8 doğal ürünlerden oluşur.
Tüm içeriğin % 10.5’ i organik tarım ile üretilmiştir. 

ARI SÜTÜ İÇEREN ORGANİK GÖZ ÇEVRESİ KREMİ
EYE CONTOUR CREAM

Kullanımı: Her sabah ve akşam gözaltı bölgesini temizledikten sonra uygulayabilirsiniz. 
Cildinize hafifçe masaj yaparak ve parmak uçlarınızla hafif hafif dokunuşlarla uygulayınız.

ECOCERT Greenlife tarafından ECOCERT 
Standartlarına göre onaylanan Organik 
Kozmetikler hakkında daha fazla bilgi için 
cosmetics.ecocert.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Arı Sütü Yeryüzündeki en besleyici 
içeriklerden biri olup,  bu içerik kraliçe 
arının işçi arılardan 40 kat daha uzun 
yaşamasının kaynağıdır. Arı Sütü ciltte, 
nemi muhafaza eder ve enflamasyonu 
azaltır. Aynı zamanda cilde faydalı olan 
kolajen, lesitin, protein, şeker, mineral 
tuzları ve vitamin A,B kompleksleri, 
C,D,E vitaminlerini de içeriğinde 
bulundurur. Cildi canlandırır, hücreleri 
dolgunlaştırarak elastikiyeti artırır ve zarar 
görmüş hücrelerin yenilenmesini sağlar.

Arı Sütü sayesinde cildinizi aydınlatmaya 
ve ince çizgilerin görünümünü azaltmaya 
yardımcı olur. 

Kullanımı: Cildinizi temizledikten 
sonra yüzünüze ve boynunuza hafifce 
uygulayınız.  

Bitkisel içeriklerin toplamda
% 98.9 organik tarım ile üretilmiştir.
Tüm içeriğin % 98.8 doğal ürünlerden oluşur.
Tüm içeriğin % 18.2’i organik tarım ile üretilmiştir. 

ARI SÜTLÜ GÜNDÜZ KREMİ
ANTI-WRINKLE DAY CREAM

İçerik: Arı Sütü, Gül Suyu, Yosun Özü, At Kuyruğu Otu Özü, Işıldak Otu Yağı, Portakal Yağı.

ECOCERT Greenlife tarafından ECOCERT 
Standartlarına göre onaylanan Organik 
Kozmetikler hakkında daha fazla bilgi için 
cosmetics.ecocert.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Arı Sütü Yeryüzündeki en besleyici 
içeriklerden biri olup,  bu içerik kraliçe 
arının işçi arılardan 40 kat daha uzun 
yaşamasının kaynağıdır. Arı Sütü ciltte, 
nemi muhafaza eder ve enflamasyonu 
azaltır. Aynı zamanda cilde faydalı olan 
kolajen, lesitin, protein, şeker, mineral 
tuzları ve vitamin A,B kompleksleri, 
C,D,E vitaminlerini de içeriğinde 
bulundurur. Cildi canlandırır, hücreleri 
dolgunlaştırarak elastikiyeti artırır ve zarar 
görmüş hücrelerin yenilenmesini sağlar.

Arı Sütü sayesinde cildinizi aydınlatmaya 
ve ince çizgilerin görünümünü azaltmaya 
yardımcı olur. 

Kullanımı: Gece yatmadan önce 
cildinizi temizledikten sonra yüzünüze ve 
boynunuza hafifce uygulayınız. 

Bitkisel içeriklerin toplamda
% 95 organik tarım ile üretilmiştir.
Tüm içeriğin % 98.5 doğal ürünlerden oluşur.
Tüm içeriğin % 21’i organik tarım ile üretilmiştir. 

ARI SÜTLÜ GECE KREMİ
ANTI-WRINKLE NIGHT CREAM

İçerik: Arı Sütü, Cadı Fındığı Suyu, Argan Çekirdeği Yağı, Kuşburnu Yağı.

ECOCERT Greenlife tarafından ECOCERT 
Standartlarına göre onaylanan Organik 
Kozmetikler hakkında daha fazla bilgi için 
cosmetics.ecocert.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Arı sütünün kanıtlanan biyolojik ve klinik 
özellikleri, hücre yenileyici, besleyici ve 
nemlendirici gücü APIFARM Arı Sütü İçeren 
TONİK’in mucizevi etkilerine yansır.

İçeriğindeki gül suyu, boyacı katır 
tırnağı çiçek suyu ve pamuk çekirdeği 
ektresi sayesinde ciltdeki ölü hücreleri 
temizleyerek gözeneklerin tıkanmasını 
önlemeye yardımcı olur. Tıkanmış 
gözeneklere nüfus ederek cildi 
derinlemesine temizler. 

Cildi kurutmaz ve tahriş etmez.

Tüm içeriğin % 98.92 doğal ürünlerden oluşur.
Tüm içeriğin % 12.02’i organik tarım ile üretilmiştir. 

ARI SÜTÜ İÇEREN TONİK
TONIC WATER

ECOCERT Greenlife tarafından ECOCERT 
Standartlarına göre onaylanan Organik 
Kozmetikler hakkında daha fazla bilgi için 
cosmetics.ecocert.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Güzellik ve bakım sırrı olarak bilinen 
propolis ve  argan yağı, saç ve cilt 
bakımında yüzyıllardır kullanılmaktadır.

Argan vitamin E, F, C, A, omega 9, 
esansiyel yağ asitleri, naturel organik 
squalene, steroller ve antioksidan 
maddelerce zengindir.

Bileşiminde organik propolis ve 
organik argan yağına ek olarak saçın 
beslenmesine, canlılık ve parlaklık 
kazanmasına destek olacak niteliklere 
sahip heliantus, zeytin, buğday, hint 
yağları ve E vitamini bulunmaktadır.

Cansız, mat, kırık, kimyasallar, fön veya 
maşa gibi ısıl işlemden zarar görmüş 
saçların bakım ve onarımında kullanılır.

Nemli veya kuru saça ve saç diplerine 
hafif masaj yaparak uygulanır. Saçta en 
az 1 saat bekletildikten sonra APIFARM 
şampuanla yıkanır.

Bitkisel içeriklerin toplamda
% 98.2 organik tarım ile üretilmiştir.
Tüm içeriğin % 100 doğal ürünlerden oluşur.
Tüm içeriğin % 61.2’i organik tarım ile üretilmiştir. 

APIFARM SAÇ BAKIM YAĞI
HAIR OIL

İçerik: Helianthus Annuus Tohumu Yağı, Dikaprilil Karbonat, Kaprilik / Kaprik Trigliserit, Linum 
Usitatissimum Tohum Yağı*, Glisin Soya Yağı*, Narenciye Limon Kabuğu Yağı*, Propolis Özü*, 
Limonen, Prunus Amygdalus Dulcis Yağı*, Argania Spinosa Çekirdeği Yağı*, Sesamum Indicum 
Tohumu Yağı*, Narenciye Aurantium Dulcis Kabuğu Yağı, Simmondsia Chinensis Tohumu Yağı*, 
Corylus Avellana Tohum Yağı*, Vitis Vinifera Tohum Yağı*, Tokoferol, Sitral, Beta-Sitosterol, 
Linalol, Skualen, Geraniol.

ECOCERT Greenlife tarafından ECOCERT 
Standartlarına göre onaylanan Organik 
Kozmetikler hakkında daha fazla bilgi için 
cosmetics.ecocert.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Evrenin bize sunduğu yaşamın, canlılığın, 
varoluşun en güzel ifadesi çiçeklerin 
balsam ve reçinelerinden toplanan bu 
mucize propolis maddesi, cilde dokunan 
anti-bakteriyel bir sihre sahiptir. 

İyileştirici etkisi APIFARM Propolis içerikli 
deodorantın cildinizin ihtiyacına göre 
tasarlanmış formülünün içindeki sırlardan 
yalnızca bir tanesidir…

Propolis maddesi ile birlikte hamamelis 
(cadı fındığı) suyu ile cildinizin doğal 
yollarla nefes almasını sağlar, kokuları 
önlemede ve gidermede son derece 
etkilidir. 

Tüm içeriğin % 99.02 doğal ürünlerden oluşur.
Tüm içeriğin % 30.12’i organik tarım ile üretilmiştir. 

PROPOLİSLİ DEODORANT
DEODORANT WITH PROPOLIS

ECOCERT Greenlife tarafından ECOCERT 
Standartlarına göre onaylanan Organik 
Kozmetikler hakkında daha fazla bilgi için 
cosmetics.ecocert.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Propolisli diş macunumuzu kullanarak 
propolisin antibakteriyel güçünden 
diş ve dişetlerinizi korumada da 
faydalanabilirsiniz. Propolis diş 
çürümelerine ve ağız içerisinde kötü 
kokuya yol açan bakterileri yok eder. 
İçeriğindeki Çay Ağacı Yağı ile propolisin 
anti bakteriyel etkisi desteklenmiştir. Çay 
Ağaçı Yağı, antibakteriyel özelliği ile 
propolise benzer. Nane aroması ile diş 
fırçalamasından sonra ferahlık bırakır..

SLS ve FLORÜR İÇERMEZ!

Florür Nedir? 
Florür tarihte zaman zaman kimyasal 
silah olarak ta kullanılmış bir zehirdir. 
Halen günümüzde bilinen sakinleştirici 
ilaçların %25’i florür içermektedir. Harvard 
Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, 
florürün çocukların nörolojik gelişimlerini 
negatif yönde etkilediğini ortaya koyuyor.

Bitkisel içeriklerin toplamda
% 99 organik tarım  ile üretilmiştir.
Tüm içeriğin % 99 doğal ürünlerden oluşur.
Tüm içeriğin % 11.27’i organik tarım ile üretilmiştir. 

ÇAY AĞAÇLI VE PROPOLİSLİ DİŞ MACUNU
TEA TREES AND PROPOLIS TOOTHPASTE

ECOCERT Greenlife tarafından ECOCERT 
Standartlarına göre onaylanan Organik 
Kozmetikler hakkında daha fazla bilgi için 
cosmetics.ecocert.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Bileşenler: Aqua, lavandula angustifolia 
water *, caprylic/capric triglyceride, 
glyceryl stearate se, cetearyl alcohol, 
glycerin, butyrospermum parkii 
butter*, mel*, oleic/linoleic/linolenic 
polyglycerides, benzyl alcohol, glyceryl 
stearate, parfum, gluconolactone, citrus 
sinensis peel oil expressed*, xanthan gum, 
limonene, citric acid, sodium hydroxide, 
sodium benzoate, aloe barbadensis leaf 
juice powder*, citrus limon peel oil*, 
sodium dehydroacetate, cetyl palmitate, 
cocoglycerides, lavandula hybrida abrial 
herb oil*, linalool, geraniol, dehydroacetic 
acid, propolis extract*, alcohol**, calcium 
gluconate, citral, rosmarinus officinalis 
leaf oil*

Tüm içeriğin % 99.02 doğal ürünlerden oluşur.
Tüm içeriğin % 30.12’i organik tarım ile üretilmiştir. 

BALLI PROPOLİSLİ EL KREMİ
NIBHEUISMOD TINCIDUNT UT LAOR

ECOCERT Greenlife tarafından ECOCERT 
Standartlarına göre onaylanan Organik 
Kozmetikler hakkında daha fazla bilgi için 
cosmetics.ecocert.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Arı sütü etkisini Kralice Arının yaşam ve 
verimlilik sembolü haline gelmiş özel 
öyküsünden alır. Arıyı kraliçe yapan ARI 
SÜTÜ, organik sertifikalı APIFARM cilt 
bakım serisinin içeriğinde gizlidir.

Bitkisel içeriklerin toplamda
% 99 organik tarım  ile üretilmiştir.
Tüm içeriğin % 99 doğal ürünlerden oluşur.
Tüm içeriğin % 11.27’i organik tarım ile üretilmiştir. 

ARI SÜTÜ İÇEREN GÖZ ÇEVRESİ KREMİ
NIBHEUISMOD TINCIDUNT UT LAOR

ECOCERT Greenlife tarafından ECOCERT 
Standartlarına göre onaylanan Organik 
Kozmetikler hakkında daha fazla bilgi için 
cosmetics.ecocert.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Apifarm propolis özlü sabunun mucizevi 
etkisini hissedin. Organik Esansiyel Yağlar 
ve Organik propolis ile zenginleştirilmiş 
formülü sayesinde cildinizi kurutmadan 
derinlemesine temizler ve hoş kokusu ile 
ferahlık verir.  Propolisin antibakteriyel 
özelliğinden faydalanarak cildinizi temiz 
tutar. Yüz temizlemede kullanılabilir.

Apifarm propolis özlü sabunun mucizevi 
etkisini hissedin. Organik Esansiyel Yağlar 
ve Organik bal ile zenginleştirilmiş 
formülü sayesinde cildinizi kurutmadan 
derinlemesine temizler ve hoş kokusu ile 
ferahlık verir.  Balın nemlendirici etkisi ile 
cildinizi ipek gibi yumşatır, kuturmaz. Yüz 
temizlemede kullanılabilir.

PROPOLİSLİ SABUN

BALLI SABUN



DÜNYA ARICILIK ÖRGÜTÜ APIMONDIA, BALIMIZI DÜNYANIN
EN İYİ BALI SEÇEREK ALTIN MADALYA İLE ÖDÜLLENDİRDİ.



egricayir.com  |      / egricayirbal / egricayirbali


