
Πως Ωφελεί το Μέλι από Θυμάρι την Υγεία μας

Η κρητική διατροφή αναγνωρίζεται διεθνώς ως το καλύτερο παράδειγμα διατροφής. Το
Κρητικό Θυμαρίσιο Μέλι είναι η κύρια γλυκαντική ουσία της κρητικής διατροφής.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωφέλιμο είναι το Κρητικό Θυμαρίσιο  Μέλι
Chaniotakis-Family  στην καθημερινή σας διατροφή. Αν γνωρίσετε τις ενεργητικές τους
ιδιότητες δεν θα έλειπε από την καθημερινή σας διατροφή.
Πιο συγκεκριμένα, πρόσφατες επιστημονικές έρευνες πιστοποιούν τις παρακάτω ιδιότητές
του:
•    Μας εφοδιάζει γρήγορα με ενέργεια λόγω των υδατανθράκων που περιέχει. Ιδανικό για
αθλητές, εγκύους, αρρώστους και γενικά ταλαιπωρημένους οργανισμούς.
•    Έχει αντικαρκινική δράση εξαιτίας της αντιοξειδωτικής του σύστασης.
•    Έχει έντονη επουλωτική και αντιβακτηριδιακή δράση, γεγονός που οφείλεται στο ότι
περιέχει απλά σάκχαρα που απορροφούν τα υγρά από την πληγή και αναστέλλουν την
ανάπτυξη μικροβίων.
•    Συντελεί στην καλή λειτουργία του εντέρου.
•    Θεωρείται χαλαρωτικό. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι μια κουταλιά Μέλι σε χλιαρό
γάλα, βοηθάει στον ύπνο..   Λόγω της βιταμίνης Ε που περιέχει βοηθάει τον ανθρώπινο
οργανισμό να απομακρύνει τα βλαβερά προϊόντα που προέρχονται είτε από τον ίδιο το
μεταβολισμό είτε από την επίδραση εξωγενών παραγόντων  όπως είναι το κάπνισμα, η
ακτινοβολία και διάφορες καρκινικές ουσίες.
Έχει περισσότερες αρωματικές ουσίες και είναι πολύ πιο πλούσιο σε ένζυμα και πολύ πιο
πυκνό από Μέλια που παράγονται σε άλλες περιοχές της Ελλάδος.
.    Βοηθάει στη  γρήγορη αποκατάσταση της  υγεία  λόγω του σιδήρου που περιέχει.
•    Βοηθάει τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση μέθης να επανέλθουν πιο γρήγορα,
λόγω της φρουκτόζης και των ενζύμων που περιέχει.
•    Συμβάλλει στην ενυδάτωση, αφού περιέχει 17% νερό. Έχει περισσότερες αρωματικές
ουσίες και είναι πιο πλούσιο σε ένζυμα και πολύ πιο πυκνό από τα Θυμαρίσια Μέλια που
παράγονται σε άλλες περιοχές της Ελλάδος.
•    Τέλος, πρόσφατη έρευνα απέδειξε ότι η χορήγηση θεραπευτικής αγωγής με Μέλι μπορεί
να βοηθήσει αποτελεσματικά ασθενείς που δεν αντιδρούν θετικά σε ισχυρά αντιβιοτικά και
αντιβηχικά φαρμακευτικά σκευάσματα
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