
• БИО зелена салата Фънфикс - 2.00 лв/бр.

• БИО зелен лук - 1.50 лв/вр.

• БИО зелен чесън - 1,60 лв/вр.

• БИО репички - 1,60 лв/вр.
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Сертифицирани БИО продукти, създадени 

в нашите градини в с. Близнаци и Казашко.

За поръчки: +359 87 777 71 41 

Създадохме био градина „Туинс“ 

върху собствена земя, където 

преди няколко десетилетия се 

отглеждаха различни зеленчукови 

култури за собствено ползване. 

Водени от стремеж да пресъздадем 

неповторимия вкус на домашните 

продукти от детството ни, поехме 

по дългия път на биологичното 

земеделие, набиращо все по-

голяма популярност в 21-ви век.



• БИО Ябълки Пионер - 2.00 лв/кг.

• БИО Студено пресован ябълков сок - 4.00 лв/1.5 л.

Каталог 2021/22

Сертифицирани БИО продукти, създадени в 

градините на ЕТ “Мира 2000” - гр. Каварна

За поръчки: +359 87 777 71 41 



Имуностимулатор 4 в1 съдържа,мед буке

т,пчелно млечице,прополис и прашец.  

Мед, прашец , прополис и пчелно млечице, 

ще ви помогнат за:

•  Подобряване умствените способности

•  Активиране на имунната система

•  Повишаване на енергията

•  По-добра физическата активност

Цени: Бурканче от 260гр - 10лв.
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Пчеларска ферма “Местност Чепара”

За поръчки: +359 87 777 71 41 

Деца на възраст над 3г. до 6 г – 5 грама – 

една кафена лъжичка дневно;

Деца на възраст над 6 години -10 грама -

една чаена лъжичка дневно.

Възрастни от 1- 3 чаени лъжички дневно.

Научи Повече:

www.medvarna.com

Ферма “Местност Чепара”



Спрей за нос и спрей за гърло
 

Прополисовият спрей за гърло е прекрасен л

ечебен продукт, който успокоява и облекчав

а болката и дискомфорта в гърлото. Създаден 

на основата на прополис в комбинация с цен

ни билкови екстракти . 

Под формата на спрей, което е допълнително 

удобство при приложението му – само с няко

лко впръсквания препаратът оказва бързо и е

фикасно целебно въздействие върху болнот

о гърло.

Спреят за нос с прополис притежава 

успокояващо и заздравяващо действие при 

възпаление на носната лигавица. Действа и 

противовирусно ,  противогрипно и 

антимикотично при хрема,  ринити, 

синузити. Подходящ е за ежедневна 

употреба.

Цена: 6,00 лв. / 30ml
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Пчеларска ферма “Местност Чепара”

За поръчки: +359 87 777 71 41 

Съдържание: Прополисова тинктура, 

физиологичен разтвор

Начин на приложение: По 1-2 впръскв

ания  във  всяка ноздра 3-4 пъти на  ден. 

Разклатете преди употреба.

Ферма “Местност Чепара”



Мед Букет

Натуралният мед букет естествено 

притежава разнообразни ценни 

хранителни и лечебни качества, защото се 

събира от различни видове полски и 

планински цъфтящи растения. 

По своята същност той е уникален, тъй 

като белезите му се определят от 

характерната растителност за различните 

райони и периоди на годината.

 

Поради това, че в състава му влизат 

полезни вещества от различни растения, 

този мед се определя като общо укрепващ, 

с разностранно положително въздействие 

върху организма. 

Полифлорният мед в повечето случай 

кристализира значително по-бързо от 

монофлорните видове.

Цена: 9.00 лв. / 720гр. 
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Пчеларска ферма “Местност Чепара”

УПОТРЕБА НА ПЧЕЛЕН МЕД БУКЕТ:

Подходящ е за консумация всекидне

вно през цялата година, като добавка 

в зърнена закуска и топла напитка ил

и просто намазан на филийка. Комби

ниран с пчелен прашец и сурови ядки, 

зарежда организма с необходимата 

му енергия за целия ден.

Ферма “Местност Чепара”

За поръчки: +359 87 777 71 41 



Мед от лавандула
Антисептичният и антибактериален ефекти 

на меда се дължат на неговото съдържани

е на водороден прекис, което се получава 

естествено чрез взаимодействие между гл

юкозата и ензима, секретиран от пчелите. 

Лавандуловият мед не само възпрепятства 

растежа на бактериите, но и разрушава пат

огенните бактерии.

Намалява депресията. Лавандуловият мед 

съдържа основната аминокиселина на наш

ето тяло – тирозин. Това го прави много по

лезен за лечение на депресия, тревожност 

и хронична умора.

Облекчава напрежението и болката. Няко

и биологично активни съединения на лава

ндула се прехвърлят в меда чрез нектара и 

по този начин дават ефект, подобен на тоз

и на други лавандулови препарати – антис

пазматични ефекти, намаляват нервното н

апрежение, предизвикват отпускане и спок

ойствие.

Цена: 12.00 лв. / 720гр. 
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Пчеларска ферма “Местност Чепара”

Рецепти за лечение

При повърхностни или по-дълбоки 

рани .  Разтрийте  меда  върху 

превръзка и поставете върху 

раната. Честотата на превръзките 

зависи от това колко бързо медът се 

разрежда от екземата.

Депресивно лечение. Вземете 5 до 

1 0  н а т р о ш е н и  б а д е м и  и  г и 

разбъркайте с една супена лъжица 

мед от лавандула. Яжте една 

лъжичка сутрин и една преди 

лягане.

Ферма “Местност Чепара”

За поръчки: +359 87 777 71 41 



Клеева Тинктура

• Оказва противовирусно действие и защитава 

организма от сезонни  инфекции;

• Великолепно стимулира имунната система;

• Защитава храносмилателните органи от 

вредни външни въздействия и агресивни 

влияния;

• Оказва спазмолитично действие, частично 

отстранява болезнения синдром;

• Способства за заздравяването на раните чрез 

активиране на процесите на регенерация на 

меките тъкани;

• Предотвратява формирането на отоци;

• Влияе благотворно върху синтеза на костна 

тъкан и бързото поправяне на дефектите при 

счупвания;

• Отстранява проявите на местно възпаление;

• Укрепва съдовите стени, тонизира ги и 

способства за намаляване на проявите на 

варикозно разширение на вените;

• Нормализира обменните процеси в 

организма;

• Успокоява нервната система.

Цена: Опаковка 25 мл- 5.00 лв.
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Пчеларска ферма “Местност Чепара”

Приемане:

Клеевата тинктура се разтваря във 

вода или мляко. Дозата за възраст

ни е 15-30 капки, за деца в зависим

ост от годините.

Ферма “Местност Чепара”

За поръчки: +359 87 777 71 41 



Производителя предлага ядки от 

собствени насаждения 

За повече информация, посетете 

Фейсбук страницата им: 

Натурални тахани и ядки БаЛе.

Цени на продукти:

• Лешник - 12.00 лв/0.5 кг.

• Бадем - 12.00 лв/0.5 кг.

• Кашу - 12.00 лв/0.5 кг.

• Орех - 9.00 лв/0.5 кг.
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Натурални ядки от БаЛе

Натурални ядки от БаЛе

За поръчки: +359 87 777 71 41 



Производител на пресни тестени издел

ия и други продукти.

• Прясна паста от семoла ( твърда пшеница) 

- 0.500 кг/8.00 лв.

• Прясна паста от лимец - 0.500 кг/8.00 лв.

• Кори за лазаня от лимец - 0.500 кг/8.00 лв.
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Прясна паста от Цъфтящата занаятчийница

Цъфтящата 

занаятчийница

www.handmadefreshpasta.wixsite.com/thrivingfactory

Научи повече:

За поръчки: +359 87 777 71 41 
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