
БИО ЕНЕРГИЯ В ДЕЙСТВИЕ 
 МЕДЕН ЕНЕРГИЕН ГЕЛ ЗА ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗДРЪЖЛИВОСТ ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ 
Пчелен мед – Хималайска сол – Растителни екстракти  



“Приемът на 
въглехидрати преди и 
по време на 
продължителни 
състезания е критично 
важен за поддържане на 
доброто представяне“  

Проф. Д-р Д. Бернадот,  
Advanced Sports Nutrition 

 

„Спортистите трябва да приемат 
достатъчно количество 
въглехидрати – като енергия за 
техните мускули по време на 
тренировки и състезания, а така 
също и за възстановяване на 
гликогенните запаси след 
интензивни натоварвания.“  
В препоръките на МОК за спортното 
хранене 

 

_______________________________________ 

Препоръчителни количества 
въглехидрати за спортисти по време 
на интензивни натоварвания 

ПРЕДИ: 
Предварително зареждане >60 мин.  
–1-4 г/ кг телесно тегло 

ПО ВРЕМЕ НА: 
Бързо дозареждане – за събития с продължително 
натоварване >90 мин.  
– 1 г/ кг телесно тегло 

СЛЕД: 
Непосредствено възстановяване  
– 1.2 г/ кг телесно тегло на всеки час 

Защо MelliGEL? 
Спортистите често употребяват енергийни 
стимуланти, но някои от тях не са съвсем 
здравословни. Пчелният мед е първокласен 
източник на въглехидрати, който се е 
употребявал още от времето на първите 
Олимпийски игри. Днес има редица изследвания, 
които доказват, че медът е перфектното гориво 
за професионални спортисти. Основната 
съставка на MelliGEL е чист био мед, комбиниран 
с други суперхрани, които допринасят за фокуса, 
силата и издръжливостта. Добавената сол 
превръща гела във въглехидратно-електролитна 
формула, която помага за поддържане на 
издръжливостта при продължителни мускулни 
натоварвания, а така също спомага за 
набавянето на елементи, които са важни и за 
бързото възстановяване след интензивни 
спортни дейности. 

MelliGEL дава чиста енергия без химия, без ГМО 
и алергени; няма добавени аромати, оцветители 
и консерванти. Гелът съдържа пчелен мед, 
смесен с други сурови растителни храни и 
екстракти, както и Хималайска сол. Тъй като е 
суров, продуктът стимулира имунитета, защото 
пчелният мед и другите съставки са богати на 
ензими, полифеноли, минерали, антиоксиданти и 
адаптогени. Освен това, вкусът е свеж и 
натурален в сравнение с другите енергийни 
гелове, които са изкуствено овкусени. 

 
 
 

Нашите предложения: 
 

RASPBERRY (малина) 
MATCHA (зелен чай) 

GUARANA ( гуарана+канела) 
CACAO MINT (какао+мента) 
STRAWBERRY (ягода с кофеин) 
 

SPIRULINA (спирулина) 
GINGER CHERRY (вишна+джинджифил) 

  



MelliGEL Биологични енергийни гелове 
продуктите са сертифицирани според най-високите стандарти за 

висококачествени спортни храни: 

INFORMED SPORT 
Глобална марка за тест и сертификация на спортни и хранителни добавки, която извършва анализи за 

вещества, забранени в спорта. Лабораторията на LGC използва акредитирани методи според ISO 17025 и 

има над 55-годишен опит в тестовете за анти-допинг. Когато видите логото на Informed Sport върху някой 

продукт, това е гаранция, че той е преминал най-стриктен контрол, съгласно изискванията на Световната 

Анти-допингова Асоциация (WADA). 

Всяка партида от продуктите на MelliGEL се тества и сертифицира:  

https://sport.wetestyoutrust.com/certified-brands 

 
100% БИО ПРОДУКТ 
От 2018 г. производствената база на Мелифера ЕООД е сертифицирана за био производство на храни и този 

контрол се извършва редовно от SGS България, съгласно Регламенти на ЕО 834/2007 и 889/2007 за 

биологични продукти. Всички производствени процеси се инспектират, всяка съставка се проследява и 

документира, всяка партида се тества за замърсяване с чужди вещества. Актуален био сертификат може да 

се види на www.mellifera.bg 

 
ВЕГЕТАРИАНСКИ ПРОДУКТ 
Привържениците на растителна храна се опитват да живеят здравословно и едновременно с това да запазят 

животните. Действително, пчелният мед се произвежда от пчели, но той е изцяло сурова и растителна 

храна, защото по същество е цветен нектар, а и при събирането му пчелите не умират. Затова Европейският 

Вегетариански Съюз (EVU) приема пчелния мед за храна, подходяща за вегетарианци: www.euroveg.eu 

 

 

 

MelliGEL има световно признание! 
 

 

 

 

 

 

www.melligel.com 



Без добавени аромати,    Истински 

консерванти, оцветители     вкус! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сканирайте кода за  
  повече информация: 

 

Не можете да изберете? 

 
www.melligel.com 


