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Bevezetés 

A természet nagyot tud alkotni, tökéletesen tud működni. Sok termékcsaláddal 

megismerkedtem, mindenhol a tökéletes bőr elérésére törekednek, de csak úgy látom 

elméletben. Az előadásokon elfelejtenek nekünk mesélni az összetevők között található 

tartósítószerekről, illatanyagokról, színezőanyagokról. Sok termék igen kis mennyiségben 

tartalmaz csak hatóanyagot. 

Nagyon megörültem, mert a kozmetikus tanfolyam során lehetőséget kaptam arra, 

hogy jobban megismerjem az apiterápia világát.  

Számos bőrtípussal találkoztam, a problémás bőröket is választhattam volna 

dolgozatom címeként, de mivel számomra a „legmodernebb anti-aging” terápiának számít a 

méhméreg kozmetikai alkalmazása, ezért maradtam ennél a megoldásnál. Ettől függetlenül a 

problémás bőrök kezelésénél is szép eredményeket tudunk felmutatni. 

 

Az  Apiterápia világa 

 

Az apiterápia fogalmán a méhek termékeinek gyógyító célú felhasználását értjük. A 

méhészeti termékek koncentráltan tartalmazzák a növények virágporának ill. nektárjának 

hatóanyagait, a méhek anyagcseretermékeivel, speciális enzimjeivel és hormonjaival 

keverten. 

A kozmetikai ipar régóta ismeri ezen termékeket és sikeresen is tudja alkalmazni. 

Ezeket szeretném bemutatni és kiemelten foglalkoznék a méhméreg összetevőivel és 

hatásával. 

 

A természet adománya: 

 

 1. A méz 

A méz a méhek által előállított természetes anyag. A házi méhek a virágok nektárjából 

mézharmatjából nyerik ki az alapanyagot, mely a méhek gyomornedveivel keveredve 

alkotja a mézet. A méz kiváló szénhidrátforrás, mely gazdag ásványi anyagokban, tartalmaz 

vitaminokat, s szerves savakat, illóolajokat és fontos enzimeket. Találhatók még benne 

aminosavak, fehérjék és egyéb bioaktív anyagok. Főleg monoszacharid cukrot tartalmaz. 22 

féle makro- és mikroelem található benne. Elsosorban C és B vitamin, folsav és nikotinsav a 

leglényegesebb vitamin tartalma. Magas az enzimtartalma is és ez okozza a jelentős 

antibiotikus sajátosságát. 
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2. Méhviasz 

Legfőképpen a lép építésénél használt, a méh hasi mirigyei által termelt anyag. A méhviasz 

jó vízlepergető. 

3. Propolisz 

Gyantás, ragacsos anyag, melyet a méhek a kaptár védelmére használnak a 

betolakodó baktériumok és egyéb kórokozók ellen. Értékes összetevői között találjuk a 

flavonoidokat, enzimeket, aminosavakat, vitaminokat, enzimeket, ásványi elemeket.  

4. Méhpempő: 

A méhpempő halmazállapota sűrű folyadék. Úgy keletkezik, hogy a dajkaméhek 

megemésztik a polleneket, majd garatmirigyeikben termelik meg a pempőt. 

Háromféle pempő létezik. Egy a dolgozónak, egy a herének, egy az anyának készül. A 

méhpempő előállításakor az apiterápia gyógyászati és kozmetikai célra az  anyának szólót 

gyűjti. Ez a legjobb minőségű. 

Amikor a  dolgozó lárváról eldöntik, hogy abból mégis inkább anyát nevelnek, akkor áttérnek 

az anyának szóló pempővel való etetésre.  

A pempőben eddig több mint 200 anyagot azonosítottak, így nem csoda, ha nem lehet 

laborban előállítani.  

Kevesen foglalkoznak a méhpempő hormonális összetételével. A magyarul megjelent jegyzet 

nem is említi. Az oroszok is keveset tudnak róla. A kínaiak azonban kutatták: Cao Jung, Shi 

Bolun és Zhang Yipu 1987-ben. 

 Eszerint a méhpempő 3 féle emberi hormont is tartalmaz (forrás, saját irodalom feldolgozás, 

de hasonló forrás: 

 http://www.royal-jellys.com/hormone.html , ahol a méhpempő grammja: 

0.4167 mg ösztradiol (ang. estradiol), http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96sztradiol 

0.1082 mg tesztoszteron (ang. testosterone), http://hu.wikipedia.org/wiki/Tesztoszteron és 

0.1167 mg progeszteron (ang. progesterone), http://en.wikipedia.org/wiki/Progesterone  

azaz 0,53 mg női, és 0,12 mg férfi hormon.   

A 108 ng-al szemben mások 0.012 ng/g tesztoszteront találtak csak. (ez attól függ, milyen 

korú, hogyan tartott méhpempővel dolgoztak.) 

 

 

 

 

http://www.royal-jellys.com/hormone.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96sztradiol
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tesztoszteron
http://en.wikipedia.org/wiki/Progesterone
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5. Méhméreg: 

A méhméreg az idegrendszerre gátló, szívre és a mellékvese-kéreg mirigyekre serkentő 

hatással bír. Cortizon termelést elősegítő hatása miatt reumatikus fájdalmak, izületi 

gyulladások gyógyszere, gyógyszeralapanyaga. A méreg savas kémhatású, jellegzetes szagú, 

tiszta folyadék, mely levegőn, szobahőmérsékleten gyorsan, eredeti súlyának 30-40%-ra 

beszárad.  

A mézelő méh mérge összetett anyag, számos, részben még nem ismert molekula keveréke. 

A méhméreg főbb alkotórészei: Enzimek, Peptidek, Fehérjék, Biogén aminok. Ezen kívül 

még szabad aminosavakat, cukrokat, lipideket, pigmenteket is tartalmaz: 

 

Enzimek: Phospolipase A2 

 Hialuronidáz 

 Acid phosphomonoesterase 

 Lysophopholipase 

 a-glükozidáz 

  

Más fehérjék és peptidek: Melittin 

 Apamine 

 Hízósejt Degranulating peptid (MCD) 

 Secapin 

 Procamine 

 Adolapin 

 Proteáz-inhibitor 

 Tertiapin  

 

Kis peptidek  

 

 

Fiziológiailag aktív Hisztamin 
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Aminok: Dopamin 

 

Noradrenalin 

 

 

Aminosavak: t-amino-vajsav 

 

a-aminosavak 

 

 

Cukor: Glükóz és fruktóz 

 

 

 

 

 

A terápiáról bővebben videó anyag is megtekinthető 

 

http://www.youtube.com/watch?v=U2wT43Y6xSI&NR=1 
 

http://www.youtube.com/watch?v=SGQso0dWwy8 

 

 

A gyógyászatban a  méhméreg alkalmazható injekció, kenőcs formájában, illetve 

közvetlen méhszúrás által. Kombinálható elektroforézissel is, reumás betegségeknél 

glükokortikoiddal is (jelentős gyulladáscsökkentő hatása miatt). 

       /Az elektroforézis elve: Egy oldatban lévő, különböző molekulatömegű és töltésű 

részecskék, elektródák közötti erőtér hatására ellentétes töltésük szerint vándorolnak. 

Alkalmazzák peptidek, fehérjék és nukleinsavak elválasztására. 

http://www.youtube.com/watch?v=U2wT43Y6xSI&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=SGQso0dWwy8
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 MÉHMÉREG A SZÉPSÉGIPARBAN 

 

Deborah Mitchell, aki korábban megírta a „A botox csoda” című könyvet maga is hátat 

fordított a korábban használt kozmetikai szereinek és a Heaven krémével kezeli Kamilla 

hercegnőt. (http://www.apiterapia.hu/news/category/12/kozmetika.html) 

 

         A méhméreg használatát a kozmetikában a botulinum toxinos kezelések kiváltására, 

helyettesítésére kívánják alkalmazni. A botulin toxin, hétköznapi nevén botox, egy méreg, 

mely blokkolja az idegsejtek közötti ingerület átvitelt, így a mimikai izmok mozgását is. 

Ezt használják fel a ráncképződés ellen, mivel a botox-szal kezelt személy, egész egyszerűen 

nem lesz képes részben mozgatni /"ráncolni"/ az arcán lévő izmokat. 

 

        A méhméreg ezzel szemben az érintett területen hyperaemiát okoz. Ez annyit jelent, 

hogy megnövekedik az adott rész-ez esetben például arc-vérellátása. Ezt a reakciót kívánják 

kiváltani a szépségipari termékek méhmérget tartalmazó készítmények használata során, 

vagyis a véráramlás helyi szabályozását. Van rá esély, hogy kiváltják a szervezet miogén 

válaszát.  

 

        Lényegét tekintve, nem csak rövid távú megoldás ez, mint a botox, mert ugye a botoxos 

kezeléseket-azaz a test mérgezését-bizonyos intervallumonként ismételni kell. A méhmérges 

készítményeket ezzel szemben arra használjuk, hogy a szervezetben jótékony folyamatokat 

indítsunk el. 

        A méhekkel és a méhek által előállított termékekkel már mindannyian találkoztunk. 

A méhméreg alapú készítmények természetes alapanyagú szerek, amelyek kellő gondossággal 

szolgálhatják a bőrünk egészségét és szépségét.  

Az alapanyagot a természet alkotta, melyet az emberiség már régóta használ a gyógyításban, 

és manapság is kutatások folynak feltérképezésére. 

           Sajnos azok, akiknek a szervezete hevesen tiltakozik a méhméreg ellen, nem vehetik 

igénybe a termékeket. 

            Akik nem allergiásak a méhméregre, azoknak kínál egy új alternatívát a szépség 

megtartására és regenerálódásra. 

http://www.apiterapia.hu/news/category/12/kozmetika.html
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     A Magyar Apiterápiás Társaság a dolgozatom megírásakor lehetőséget adott arra, hogy 

egy terméket modelleken keresztül kipróbálhassam. Sajnos az idő rövidsége miatt, hosszú 

távú eredményt nem tudok bemutatni. A dolgozat írása alatt is folytatjuk a tesztet. 

2 hetes intervallumban a következő eredmények születtek: 

Modellek 

1. Modell:  

 58 éves nő, foglalkozása tanár, alipikus, mélyrétegi vízhiányos bőre van. A szarkalábaknál 

tapasztaltunk jelentős javulást, bőre puhább tapintású, bársonyosabb lett. 

 

                    

 

 

2. Modell: 

67 éves nő, foglalkozása nyugdíjas, alipikus, mélyrétegi vízhiányos bőre van. 

Itt  látványos javulást még nem tapasztaltunk, viszont a száraz, húzódó érzés megszűnt. Ez 

egy évek óta tartó probléma, lelkesen használja a krémet. 
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3. Modell: 

Én is kipróbáltam magamon a készítményt. Korpás szeborreás bőröm van, felszíni 

vízhiánnyal (érzékeny, gyulladásra hajlamos). 

 

                     

 

Amit pár nap után éreztem, az a comedók gyorsabb leszáradása volt. Az érzékenység 

jelentősen csökkent! 

Összefoglalás 

A kozmetikumok világában is egyre jobban törekednek a természetes alapanyagok és 

készítmények alkalmazására. Hosszútávon ezen készítmények megbízhatóak 

és nem kell tartani káros, némely esetekben visszafordíthatatlan mellékhatásoktól. 

Mindösszesen annyival kell tisztában lennünk, hogy nem vagyunk-e allergiásak 

méhméregre és az azt tartalmazó készítményekre.  

 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

Köszönöm a sok segítséget Dr. Körmendy-Rácz Jánosnak a Magyar Apiterápia 

Társaság elnökének! 

 

A fotók a tanműhelyben készültek, Palkovics Iván  fotós által. 
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Felhasznált irodalom: 

 

A Magyar Apiterápia Társaság szakmai anyaga 

 

http://www.royal-jellys.com/hormone.html  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96sztradiol 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tesztoszteron 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Progesterone  

 

www.erista.hu/melyek-a-meheszeti-termekek-mit-tartalmaznak-es-mire-hasznalhatjuk-

azokat_s12.html 

 

http://www.beevenom.com/ 

 

Wikipédia 

 

http://www.nectarease.co.nz/beevenomanalysis.htm 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SGQso0dWwy8 

 

http://naturastart.shp.hu/hpc/web.php?a=naturastart&o=1163846097 

 

http://www.royal-jellys.com/hormone.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96sztradiol
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tesztoszteron
http://en.wikipedia.org/wiki/Progesterone
http://www.erista.hu/melyek-a-meheszeti-termekek-mit-tartalmaznak-es-mire-hasznalhatjuk-azokat_s12.html
http://www.erista.hu/melyek-a-meheszeti-termekek-mit-tartalmaznak-es-mire-hasznalhatjuk-azokat_s12.html
http://www.beevenom.com/
http://www.nectarease.co.nz/beevenomanalysis.htm
http://www.youtube.com/watch?v=SGQso0dWwy8
http://naturastart.shp.hu/hpc/web.php?a=naturastart&o=1163846097

