
 

Propolis Forte is vernieuwd!!! 
 
Algemeen 
Al sinds het begin van het bestaan van Pure Life zijn Bijenpollen en 
Propolis een paar van de meest prominente producten in ons 
assortiment en onderscheiden wij ons daarmee in de markt. Pure Life 
hanteert daarbij het uitgangspunt (zoals voor al onze producten) dat wij 
altijd streven naar de hoogste kwaliteit voor de beste prijs.  
Er is echter steeds meer te doen omtrent de wereldwijde “ bijensterfte” en de daarmee gepaard 
gaande “preventieve behandeling met antibiotica”. Ook de toenemende milieuvervuiling speelt een 
grote rol in de productie van bijenproducten. 
Dit alles betekende een vermindering van de kwaliteit van het product wat voor ons als Pure Life 
niet langer acceptabel was. 
 
We hebben de beste kwaliteit die er in de handel ve rkrijgbaar is! 
In overleg met onze leverancier zijn wij daarom gaan zoeken naar de beste kwaliteit bijenproducten 
die er op de markt te vinden zijn, met een aantal criteria als uitgangspunt.  
Het moest uit de  zuiverste grondstof zijn, met de beste en hoogste werkzaamheid en zelfs de 
gebruikte vulmiddelen moesten zo zuiver mogelijk zijn.  
In goede samenwerking met onze leverancier is dit gelukt en sterker nog, wij kunnen nu stellen dat 
Pure Life u het beste product wat in de markt verkrijgbaar is kan aanbieden. 
 
Waren onze vorige producten dan niet goed? Hier kunnen we volmondig ja, deze waren wel 
goed, op antwoorden zeker gezien de mogelijkheden die er toen voorhanden waren. 
Maar de tijd gaat door en de wetenschap en de ontwikkelingen staan niet stil. 
Het is als denken in: “goed -> beter -> best”.  
Waarbij Pure Life al zat op het niveau van “beter” gaan wij nu naar: “best” !!!  
In zijn algemeenheid kunnen we nu met zekerheid een aantal dingen stellen: de grondstoffen (en 
dus de producten) zijn van de hoogste kwaliteit, zijn hoog-geconcentreerd , zijn gestandaardiseerd 
(altijd dezelfde samenstelling), bevatten pertinent geen antibiotica , zijn vrij van PAK’s  en 
bevatten zoveel als mogelijk is alleen maar natuurlijke vulstoffen en toevoegingen. Ingeval er, op 
productniveau, gekozen moet worden voor andere toevoegingen, zoals b.v. suiker in de Propolis 
Keelelixer dan zal dit altijd een hoogwaardig product zijn wat verder geen negatief effect heeft 
richting de werking van het betreffende product. Wat gaat dit betekenen voor de diverse producten? 
 
Propolis  
De Propolis die u vanaf nu aantreft in voorheen het product Propolis Forte  wordt aangeduid met;  
Propolis ESIT12®  wat het volgende betekent:  
Dit is de hoogst geconcentreerde en gestandaardiseerde Propolis die verkrijgbaar is. Dit wil zeggen: 
een hoge werkzaamheid en zuiverheid die onder alle omstandigheden en altijd hetzelfde is en blijft.  
Deze grondstof bevat daardoor een hoog gehalte aan Polyfenolen (actieve stoffen die oxidaties 
tegengaan en negatieve effecten bestrijden) wat een gunstige invloed heeft op de opbouw van uw 
weerstand en immuunsysteem .  
Dit betekent dat u met twee capsules een hogere dosering bereikt als in het verleden met drie  
(de dagdosering gaat dan ook naar 2 capsules per dag). Als vulstoffen vindt u een natuurlijke 
calciumcarbonaat wat tevens een werkzaam effect heeft richting uw calciumspiegel en daarbij het 
product Nu-flow® wat een natuurlijk rijstconcentraat is en wat dient als vulmiddel en anti-
klontermiddel. Ons product heet voortaan dan ook: Propolis Polyfenol Forte.  
 
Het gebruik van Propolis ESIT12® vindt u ook terug in de andere Propolis producten van Pure Life, 
waardoor ook deze in de toekomst een andere naam gaan krijgen. 
Propolis Keelelixer gaat worden: Propolis Polyfenol Keelelixer . 
Propolis Citroen gaat worden: Propolis Polyfenol zuigtablet  (citroensmaak). 
Propolis Aqua gaat worden: Propolis Polyfenol Aqua . 
Propolis Tinctuur gaat verdwijnen  i.v.m. de aanwezigheid van alcohol (geen toevoeging in 
werkzaamheid).   



 

Bijenpollen is vernieuwd!!! 
 
Algemeen 
Al sinds het begin van het bestaan van Pure Life zijn Bijenpollen en 
Propolis een paar van de meest prominente producten in ons 
assortiment en onderscheiden wij ons daarmee in de markt. Pure Life 
hanteert daarbij het uitgangspunt (zoals voor al onze producten) dat wij 
altijd streven naar de hoogste kwaliteit voor de beste prijs.  
Er is echter steeds meer te doen omtrent de wereldwijde “ bijensterfte” en de daarmee gepaard 
gaande “preventieve behandeling met antibiotica”. Ook de toenemende milieuvervuiling speelt een 
grote rol in de productie van bijenproducten. 
Dit alles betekende een vermindering van de kwaliteit van het product wat voor ons als Pure Life 
niet langer acceptabel was. 
 
We hebben de beste kwaliteit die er in de handel ve rkrijgbaar is! 
In overleg met onze leverancier zijn wij daarom gaan zoeken naar de beste kwaliteit bijenproducten 
die er op de markt te vinden zijn, met een aantal criteria als uitgangspunt.  
Het moest uit de  zuiverste grondstof zijn, met de beste en hoogste werkzaamheid en zelfs de 
gebruikte vulmiddelen moesten zo zuiver mogelijk zijn.  
In goede samenwerking met onze leverancier is dit gelukt en sterker nog, wij kunnen nu stellen dat 
Pure Life u het beste product wat in de markt verkrijgbaar is kan aanbieden. 
 
Waren onze vorige producten dan niet goed? Hier kunnen we volmondig ja, deze waren wel 
goed, op antwoorden zeker gezien de mogelijkheden die er toen voorhanden waren. 
Maar de tijd gaat door en de wetenschap en de ontwikkelingen staan niet stil. 
Het is als denken in: “goed -> beter -> best”.  
Waarbij Pure Life al zat op het niveau van “beter” gaan wij nu naar: “best” !!!  
In zijn algemeenheid kunnen we nu met zekerheid een aantal dingen stellen: de grondstoffen (en 
dus de producten) zijn van de hoogste kwaliteit, zijn hoog-geconcentreerd , zijn gestandaardiseerd 
(altijd dezelfde samenstelling), bevatten pertinent geen antibiotica , zijn vrij van PAK’s  en 
bevatten zoveel als mogelijk is alleen maar natuurlijke vulstoffen en toevoegingen. Ingeval er, op 
productniveau, gekozen moet worden voor andere toevoegingen zoals b.v. suiker in de Propolis 
Keelelixer dan zal dit altijd een hoogwaardig product zijn wat verder geen negatief effect heeft 
richting de werking van het betreffende product. Wat gaat dit betekenen voor de diverse producten? 
 
Bijenpollen  
Voor ons product Bijen Pollen 500  gaat het volgende gelden: 
De basisgrondstof wordt niet meer aangeduid met Pollenkorrels, maar met de benaming;  
Entolase® poeder .  
Dit is de meest zuivere, geconcentreerde en gestandaardiseerde vorm van bijenpollen die 
verkrijgbaar is. Dit wil zeggen: een hoge werkzaamheid en zuiverheid die onder alle 
omstandigheden en altijd hetzelfde is en blijft. 
Hierdoor wordt met een dosering van twee capsules per dag minimaal hetzelfde werkzame effect 
bereikt als in het verleden met drie capsules.  
Daarbij vindt u de stof Cyanocobalamine 0,1%, dit is Vitamine B12 en geeft een extra impuls richting 
weerstand en immuniteit. 
Als vulstoffen vindt u een natuurlijke calciumcarbonaat, wat tevens een werkzaam effect heeft 
richting uw calciumspiegel en daarbij het product Nu-flow® wat een natuurlijk rijstconcentraat is en 
wat dient als vulmiddel en anti-klontermiddel. 
In de toekomst zal dit product aangeduid worden met de naam: Bijenpollen Entolase®  
 


