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Účel práce: bakalárska práca 
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Kľúčové heslá: 

terapia medom, liečba včelím produktom, med, včelie produkty, vplyv medu na zdravie, 

propolis, apiterapeutické účinné látky, vosk, včelí jed, materská kašička, med a choroby, 

apiterapia – využitie v praxi 

Zadajte slová a slovné spojenia, ktoré nie sú obsiahnuté v názve rešerše. V prípade požiadavky na cudzojazyčné zdroje uveďte aj cudzojazyčné ekvivalenty. 

Kľúčové slová oddeľujte čiarkou a medzerou. 

 

Vyhľadať: knihy  články z časopisov  kvalifikačné práce  Od roku: ________ 
 

Prehľadávať:       súborný katalóg slovenských knižníc       cudzojazyčné e-zdroje 

      zdroje v slovenčine a češtine      zdroje v angličtine  zdroje v iných jazykoch 

____________ 
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Apiterapia s medom /         

Jozef Čižmárik 

Čižmárik, Jozef, 

1943-   

Včelár . - Roč. 75, č. 

10 (2001), s. 148 , 

ISSN:0139-6064 

Liečenie včelími produktmi 

/ Štefan Demeter 
Demeter, Štefan 

Bratislava : Ikar , 

2015, 1. vyd. 

978-80-

551-4240-1  

Naturálna medicína nie je 

alternatívou : ôsme fyto-

apiterapeutické dni s 

medzinárodnou účasťou / 

[autor] (jps)  

(jps)  
  

Zdravotnícke noviny 

. - Roč. 6, č. 39 

(2001), s. 10 , 

ISSN:1335-4477  

Praktická apiterapia / N. Z. 

Chismatullinová  

Chismatullina, 

Nailja 

[Bratislava] : Perm 

, 2012  

978-80-

971930-0-3   

Prakticky nielen o 

apiterapii / Jozef Čižmárik  

Čižmárik, Jozef, 

1943-    

Včelár . - Roč. 77, č. 

9 (2003), s. 135 , 

ISSN:0139-6064  

Príspevok do apiterapie s 

medom / Jozef Čižmárik  

Čižmárik, Jozef, 

1943-    

Včelár . - Roč. 77, č. 

3 (2003), s. 41 , 

ISSN:0139-6064  


