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ANVÄNDNING OCH ANVISNING FÖR  LAGRING AV APILARNIL 
VARIFRÅN KOMMER APILARNIL 
 
Vårt Apilarnil kommer uteslutande från en biodlare i Baden- Wuerttemberg(Tyskland) 
Bisamhällena sköts enligt stränga ekologiska riktlinjer, och behandlas enbart med organiska syror. Vid kontroll har aldrig några 
anmärkningar gjorts. 
Biodlaren är medlem i DAB -" Deutscher Apitherapie Bund e.V". och biodlaren har genomgått en utbildning i  Apiterapi, och 
ägnar sig sedan mer än 20 år åt apiterapi. 
Skörd av Apilarnil 
Drönarlarverna tas ut ur vaxkakan, söndermals, pressas , filtreras förpackas och fryses. Processen tar högst 2 timmar. 
SMAK 
Drönarcellerna innehåller bl.a. också lite propolis , honung och pollen i skiftande mängd, därför har apilarnil en varierande 
smak som kan påminna om  söt vanilj eller hasselnöt. 
 
DOSERING 
 
FÄRSKT: ( glasburken omskakas före användandet)- Allt efter de terapeutiska anvisningarna. 1 tsk(5ml) till 2 msk( 20 ml) om 
dagen. 
Frystorkat(lyofilliserat): Allt efter anvisning: 1/4 tsk till 2 tsk om dagen. 
Allt efter terapins mål kan man också inta upp till 10 droppar propolistinktur och/ eller 2 g färskt pollen( sönderdelad 
torrpollen)  eller bibröd per 10ml biolarnil - blandas före intaget!! 
Apilarnil bör inte blandas med andra produkter under längre tid, eftersom man då förminskar dess bioaktivitet.( vilket också 
gäller  bidrottninggele´- gelee royale) 
Känsliga patienter kan blanda in valnötter , så att man har något att tugga. Därvid upptas apilarnil bättre och snabbare av 
slemhinnorna i munnen. 
Subligualmetoden (under tungan) är dock den bästa, vilket också gäller bidrottninggelé. 
 
FÖRVARING- FÄRSKT/FRYSTORKAT 
 
FÄRSKT: 
Apilarnil innehåller högkvalitativa äggvitekomponenter, liknande dem hos bidrottninggele`, vilka mycket snabbt 
degenererar(försörs) om de utsätts för ljus, syre och värme. 
Obrutna förpackningar(med tillslutet lock) kan frysas vid - 18 till -20 grader C.  
Öppnade förpackningar förvaras högst 3 veckor i kylskåp vid max. +5grader C 
(dvs ett kylskåp som inte öppnas alltför ofta/länge) 
Beroende på hur sor mängd som beställts resp. används dagligen, går det bra att dela upp apilarnilet- t.ex. en 30gramsburk 
delas i 3x10g eller 2x 15 g och fryses igen. 
 
FRYSTORKAT(LYOFILISERAT): 
Lagras torrt och skyddas mot stark värme. 
 
LEVERANS 
Djupfrysta varor förpackas i frigolit. Varan bör komma fram inom 24-48 timmar ( enl DHL, i regel 24 timmar) Varan kommer att 
ha tinat under tiden och kan sedan, utan kvalitetsförlust,frysas i mindre mängder. 
FRÅN MAJ TILL OKTOBER BÖR MAN VÄLJA EXPRESSLEVERANS, ALTERNATIVT BESTÄLLA FRYSTORKAT APILARNIL. 
FRÅN MAJ TILL OKTOBER BÖR MAN VÄLJA EXPRESSLEVERANS, ALTERNATIVT BESTÄLLA FRYSTORKAT APILARNIL. 
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Läs också vänligen DAB-beskrivningen av apilarnil- www.apitherapie.de / www.apitherapy.com (på tyska) 
Hör gärna av er om ni har andra frågor 
 
Lycka till med apilarnilbehandlingen 

FÄRSKT APILARNIL BÖR HELST FRYSAS IGEN OMEDELBART. MAN TAR SEDAN UT DAGSBEHOVET I FRYST TILLSTÅND. 

 

FRYSTORKAT APILARNIL: STÄNG OMEDELBART BURKEN IGEN! 

 

ANVISNINGAR FÖR FÖRVARING AV FÄRSK BIDROTTNINGELÉ  OCH APILARNIL SAMT ANVÄNDNING 
 
Färsk bidrottninggelé /apilarnil är en naturprodukt och måste förvaras enligt speciella krav, eftersom det är en färskvara , som 
lätt förstörs. 
Vid leveransen bör man förvara bidrottninggelé/apilarnil i kylskåp och bara ta ut det vid användningen.  
Apilarnil bör helst förvaras i frys 
Dagsbehovet tas ut i fryst tillstånd. 
 
När man använder bidrottninggelé/apilarnil bör man snabbt ta ut det ur förpackningen. 
V.g. använd rena skedar/likn. av trä eller plast.  
Lägges under tungan i 10 min, och helst före frukosten. Vid behov flera gånger om dagen. 
 
Sedan förpackningen öppnats  bör  den genast ställas in i kylen igen. 
V.G. tillslut förpackningen/burken noga. 

 


