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KATALOG PRODUKTÓW



400 g / 1kg

MIÓD LIPOWY

400 g / 1kg

Ma działanie napotne



Z JODŁY

Miód ze spadzi iglastej pozyskiwany jest z zebranej przez 
pszczoły spadzi, czyli słodkiej wydzieliny mszyc lub innych 
owadów żywiących się sokami roślin. Ma on ciemną barwę, 

która podczas krystalizacji robi się coraz jaśniejsza z 
zielonkawym odcieniem. Miód ten wyróżnia się ciekawym 

charakterystycznym lekko żywicznym, korzennym smakiem. 

Miód gryczany należy do miodów najpóźniejszych, zbierany 
jest dopiero pod koniec lipca. W swojej pierwotnej postaci - 

płynnej patoki, ma kolor ciemno-brązowy, ciemno-herbaciany 
do brunatnego oraz posiada bardzo silny aromat kwiatów 
gryki, a smak ostry, lekko piekący. Dzięki temu nadaje się 

idealnie on do ciast i wypieków.

Przy osłabieniu organizmu
Wspomaga leczenie anemii, chorób serca i układu 

krążenia
Poprawia pracę nerek

Działanie przeciwzapalne i wykrztuśne
Pomocny w leczeniu astmy

Zmniejsza napięcie nerwowe

400 g / 1kg

MIÓD GRYCZANY

400 g / 1kg

400 g / 1kg
400 g / 1kg

Ma działanie napotne



Charakteryzuje się delikatnym i przyjemnym kwiatowym 
aromatem. Jego kremowa konsystencja, jasno bursztynowa 

barwa i wyraźnie wyczuwalna lawendowa nuta wyróżniają go 
spośród miodów dostępnych na rynku. 

Doskonale sprawdza się w stanach wyczerpania organizmu, 
łagodzi stres oraz ułatwia zasypianie.

Posiada delikatny, przyjemny smak i aromat, w którym można 
wyczuć subtelną słonecznikową nutę. Charakteryzuje się 

wyrazistą i soczystą żółta barwą. Wyróżnia go fakt, iż nawet po 
krystalizacji jego konsystencja jest miękka, z łatwością można 
go rozsmarować. Miód słonecznikowy pomaga w schorzeniach 

układu pokarmowego, poprawia pracę nerek i reguluje 
ciśnienie krwi.

MIÓD SŁONECZNIKOWYMIÓD LAWENDOWY

250 gUnia Europejska 250 gUnia Europejska

Zachęcamy do poznania nietuzinkowych miodów o 
oryginalnych smakach – od słodkiej i delikatnej 
lawendy, przez ziołową kolendrę, aż po ostry i 
charakterny miód z płatkami chili. 
Wybierz swój ulubiony i rozkoszuj się wyjątkowym 
aromatem.

MIODY 
ANNA



Jeden z rzadziej występujących miodów, charakteryzujący się 
piękną, bursztynową barwą, która w miarę krystalizacji miodu 
robi się jaśniejsza i bardziej kremowa. Posiada ostry, wyrazisty 

i ziołowy smak. Miód kolendrowy stanowi doskonałe źródło 
przeciwutleniaczy, posiada też silne działanie antybakteryjne i 

pomaga zwalczyć infekcje oraz przeziębienia.

Niesamowite połączenie delikatnego miodu wielokwiatowego i 
płatków chili, które stanowi prawdziwą, słodką mieszankę 

wybuchową. Łagodny miód wielokwiatowy doskonale sprawdza 
się przy przeziębieniach i w stanach przewlekłego zmęczenia. Z 
kolei kapsaicyna zawarta w papryczce chili zbawiennie wpływa 

na układ pokarmowy zapobiegając zatruciom, pomaga także 
utrzymać organizm w dobrej kondycji.

MIÓD WIELOKWIATOWY z chiliMIÓD KOLENDROWY

250 g250 g Unia EuropejskaUnia Europejska

Zachęcamy do poznania nietuzinkowych miodów o 
oryginalnych smakach – od słodkiej i delikatnej 
lawendy, przez ziołową kolendrę, aż po ostry i 
charakterny miód z płatkami chili. 
Wybierz swój ulubiony i rozkoszuj się wyjątkowym 
aromatem.

MIODY 
ANNA





gajach



Charakteryzuje się jasną, słomkowo-żółtą barwą. Jego aromat 
jest bardzo przyjemny i delikatny z wyraźnie wyczuwalną, 

orzeźwiającą cytrusową nutą. 
Doskonale sprawdza się przy pierwszych oznakach 

przeziębienia, polecany jest także w stanach przemęczenia 
fizycznego i psychicznego.

Posiada barwę jasno bursztynową z lekko czerwonym 
odcieniem. Charakteryzuje się intensywnym, ziołowym 

aromatem i wyrazistym, kwiatowym zapachem. Szczególnie 
polecany w schorzeniach dróg oddechowych, stanach zapalnych 

gardła czy kaszlu.

MIÓD TYMIANKOWYMIÓD CYTRYNOWY

250 gUnia Europejska 250 gUnia Europejska
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Posiada bardzo delikatny i przyjemny smak oraz aromat 
kwiatów pomarańczy. Jego barwa jest jasna - od herbacianej po 

jasnokremową. Doskonale sprawdzi się w stanach 
przemęczenia, posiada właściwości uspokajające, a także ułatwia 

zasypianie.

Charakteryzuje się ciemnobrązową i wyrazistą barwą. 
Wyróżnia go intensywny,  żywiczny smak i aromat, w którym 

wyczuwalne są lekko korzenne nuty. Polecany przy 
uporczywym kaszlu, wzmacnia odporność, a dodatkowo 

zmniejsza trujący wpływ kawy, alkoholu czy papierosów na 
organizm.

MIÓD SPADZIOWY ze spadzi liściastej MIÓD POMARAŃCZOWY

250 g250 g Unia EuropejskaUnia Europejska



SŁOIK
Z KLAMRĄ

MIÓD WIELOKWIATOWY

MIÓD LAWENDOWY

Stanowi niezwykle rzadką i aromatyczną odmianę miodu, 
dzięki czemu znajduje uznanie wśród najbardziej 

wymagających smakoszy. Charakteryzuje się ciemną barwą o 
lekko rubinowym odcieniu. W smaku mało słodki, lekko cierpki 
i gorzki. Jego konsystencja jest nietypowa - gęsta, galaretowata, 

żelująca. 
Zalecany przy schorzeniach nerek, prostaty, posiada także 

właściwości antyseptyczne.

Charakteryzuje się niezwykle delikatnym, kwiatowym 
aromatem. Jego barwa waha się od jasnokremowej po 

ciemniejszą, złocistą. Posiada przyjemną, gęstą i kremową 
konsystencję. 

Posiada właściwości przeciwzapalne, polecany jest także w 
stanach przemęczenia, stresu i bezsenności.

Jeden z bardziej znanych i popularnych rodzajów miodu. 
Posiada barwę od jasnożółtej do ciemniejszej, herbacianej. Jego 
smak i aromat zależy od pory zbioru i rodzaju kwiatów, 
zazwyczaj słodki i delikatny. 
Posiada właściwości antybakteryjne i przeciwprzeziębieniowe, 
doskonale sprawdza się w stanach zmęczenia fizycznego i 
psychicznego.

550 g

550 g

550 g



podniesienie

j

Manuka jesz szczegółowo badana dzięki czemu mają Państwo 
pewność, iż poziom UMF wskazany na etykiecie jest zgodny z 
rzeczywistym.

,





PYŁEK

PSZCZELI

Wskazania:
źpozytywnie wpływa na PH ciała, 

źreguluje metabolizm, 
ździała przeciwzapalnie, 
źwspomaga koncentrację, 

źpomocny w stanach zmęczenia fizycznego i psychicznego

Pyłek pszczeli jest to pyłek kwiatowy zebrany przez pszczoły i częściowo przez nie przetworzony. Jego kolor zależy od rodzaju 
roślin, z których jest zebrany. Najczęściej spotykany jest pyłek w kolorze żółtym oraz jasnobrązowym. Wyniki badań nad 
pyłkiem wykazały, że zawiera on ponad 200 różnych związków. Stanowi on m.in.. nieocenione źródło białka i witamin 

rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach. W pyłku pszczelim znajduje się ponad 36 makro i mikroelementów, m. in.: wapń, żelazo, 
magnez, krzem, siarka, miedź, srebro, cynk, chrom. Warto włączyć pyłek pszczeli do swojej diety. 

PYŁEK PSZCZELI KWIATOWY

5O0 g / 1kg / 25kg
słoik 500g

UE i spoza UE

Spróbuj wyjątkowego, 
pochodzącego prosto z natury 
produktu jakim jest pyłek 
kwiatowy.
Wolisz pyłek ze słodką maliną, 
delikatnymi owocami goji, a może 
lekko kwaśną wiśnią?
Znajdź swojego faworyta i 
rozsmakuj się w tym cennym 
pszczelim darze.



Wskazania:
źposiada działanie bakteriobójcze, 

źpomocny w leczeniu chorób żołądka, 
źzmniejsza ryzyko miażdżycy i chorób układu krążenia,

źpomocny w chorobach układu moczowego

Wskazania:
źneutralizuje wolne rodniki, 
źma działanie antybakteryjne, 

źwspomaga pracę serca, 
źobniża poziom cholesterolu, 

źkorzystnie wpływa na produkcję krwinek czerwonych

Wskazania:
źreguluje pracę serca, 

źwyrównuje ciśnienie krwi, 
źwspomaga system odpornościowy, 
źobniża pozom glukozy we krwi, 
źma działanie przeciwzapalne

Wskazania:
źma działanie antybakteryjne, 

źzwalcza infekcje, 
ździała przeciwgorączkowo, 

źpoprawia odporność organizmu

PYŁEK PSZCZELI 
z liofilizowanymi owocami żurawiny 

PYŁEK PSZCZELI 
z liofilizowanymi owocami wiśni 

PYŁEK PSZCZELI 
z liofilizowanymi owocami jagód goji 

PYŁEK PSZCZELI 
z liofilizowanymi owocami maliny 

100gUE i spoza UE 100gUE i spoza UE

120gUE i spoza UE100gUE i spoza UE

pyłek pszczeli 97%, żurawina liofilizowana  3% pyłek pszczeli 95%, wiśnia liofilizowana  5%

pyłek pszczeli 95%, jagody goji 5%pyłek pszczeli 95%, malina liofilizowana  5%



MIÓD LIPOWY

OFERTA
HURTOWA

Miód wielokwiatowy jest najbardziej popularnym i 
uniwersalnym spośród wszystkich miodów. Jego aromat i smak 

może się różnić w zależności od pory zbioru lub też lokalizacji 
pasieki.

7/25kgPolska/UE 

ź dodaje energii i wzmacnia organizm, 
ź pomocny w stanach alergicznych, 

ź łagodzi stres, 
ź doskonale sprawdza się w cukiernictwie

MIÓD ODMIANOWY

Miód lipowy charakteryzuje bursztynową barwą, wyrazistym 
smakiem oraz intensywnym i przyjemnym aromatem 
przypominającym zapach kwiatów lipy.

10kgPolska/UE 

ź łagodzi niepokój i bezsenność, 
ź działa przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo,
ź ma działanie napotne

Interesuje Państwa zakup większej ilości miodu? Jeśli tak, zapraszamy do 
zapoznania się z naszym hurtowym asortymentem. 
Cały czas staramy się poszerzać nasza ofertę i rozwijać hurtową sprzedaż 
miodu. Przez wiele lat funkcjonowania na rynku pszczelarskich zyskaliśmy 
uznanie naszych nowych oraz stałych klientów. Kupując miód hurtowo nasi 
kontrahenci liczą na wysoką jakość produktu - wierzymy w to, że m.in dzięki 
obecności w Europejskiej Organizacji ds. Miodu (jako pierwsza firma w Polsce) 
spełniamy ich oczekiwania. Obecnie możemy zaproponować Państwu miód 
odmianowy – między innymi miód wielokwiatowy, lipowy czy gryczany w 
praktycznych wiaderkach oraz pojemnych beczkach.



Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów proponujemy 
Państwu starannie dopracowane, słodkie zestawy prezentowe nadające 

się na każdą okazję.
Jeśli poszukują Państwo upominków dla kontrahentów czy 

pracowników z przyjemnością przygotujemy coś wyjątkowego – 
możemy zaproponować małe słodkie zestawy, ale także duże, 

efektowne kosze okolicznościowe.
Mogą Państwo dowolnie wybierać spośród naszego asortymentu – 

razem na pewno znajdziemy idealne rozwiązanie.
Szczególnie polecamy się w okresach świątecznych, ale jesteśmy do 

Państwa dyspozycji przez cały rok!

ZESTAWY
PREZENTOWE
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DANE KONTAKTOWE:

 
CORPO Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Karolewska 1
90-560 Łódź

+48 730 394 296
+48 606 102 979

www.7mk.pl
sklep@7mk.pl

www.7mk.pl
sklep online
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