
הדבורים מתגייסות לשמירה על בריאות הגוף שלנו

את מוצרי הכוורת לחורף של מעבדות צוף גלובוס ניתן למצוא בבתי הטבע
 ובבתי המרקחת ברחבי הארץ, ומחיר כל מוצר הוא 50 ₪ לצרכן.

 לבירור נק’ מכירה: 1-800-20-88-28
גלובוס מקרית שמונה יש את אישורי התקנים  גלובוס משווקת את מוצרי הכוורת במדינות רבות ברחבי העולם בהצלחה מרובה. למעבדות צוף  מעבדות צוף 

המחמירים של משרד הבריאות ומכון התקנים הישראלי.

“מעבדות צוף גלובוס” הוקמה בזכות חזונו של איש אחד -  ד”ר אלכסנדר 
גורושיט שחקר, בדק וגילה כי את תוצרתן של הדבורים החיות סביבנו ניתן 
ושם בתור סטודנט  נולד בברית המועצות  גורושיט  לנצל לצרכים רפואיים. 
צעיר לרפואה גילה את סגולותיהן הנפלאות של הדבורים. באחת מעבודותיו 
כסטודנט, התבקש למפות אזורים בהם התגלתה מחלת הכולרה. הוא מצא 
כי שניים מתוך האזורים שמופו, היו נקיים מהמחלה. כששב והעמיק בבדיקתו 
את התוצאה המפתיעה, גילה כי בשני האזורים הללו גרות משפחות של מגדלי 
דבורים. הממצא הזה ריתק אותו עד כדי כך שהחליט בסיום לימודיו להתרכז 
בחקר הנושא לעומק כחלק מהעבודה שלו בפקולטה למיקרוביולוגיה, בה 

שימש  כמרצה וחוקר.
ניזונות  ממנו  מהמזון   מאד  מושפעות  הדבש  תכונות  כי  היא  ידועה  עובדה 
הדבורים. הטעם והצבע של הדבש  המיוצר  כתוצאה של תזונת צוף הדרים, 
שונה מטעמו וצבעו של דבש שמקורו בפרחי-בר. כמובן שהטעם והצבע של 
גורושיט, אלא תכונותיו הרפואיות של הדבש.  עניינו את  הדבש לא במיוחד 
נתון זה הוביל אותו לבדיקת היבט התזונה של הדבורה וכיצד היא משפיעה 
על התוצר הסופי שלה, הדבש. בנוסף לכך, גילה ד”ר גורושיט, כי בתהליך 
עיבוד צמחי המרפא בגוף הדבורה, מתבצע ‘שדרוג’ נוסף של המרכיבים על 
ידי אנזימים שהדבורה מפרישה. אלה תורמים רבות להפקת מוצרי כוורת 
ייצור  לשם  כי  הבין  גורושיט  ספציפיות.  רפואיות  בבעיות  לטיפול  המיועדים 
מוצרי כוורת יעילים יהיה עליו  להזין את הדבורים באותם חלקים בצמחים 
המוצרים   הכנת  לשם  זקוק  הוא  להם  הפעילים  החומרים  נמצאים   בהם 
הטיפוליים, וכמובן על מנת לגרום לדבורים לאכול דווקא את צמחי המרפא 

עליו להכין תערובות מיוחדות שיהיו ערבים לחיך הדבורים.
גורושיט עלה לישראל- לקריית שמונה בשנות השמונים, וכאן המשיך לפתח 
את פועלו. בעזרת קבוצה קטנה של לבורנטים הוא פתח ויצר מספר מוצרי 
המשמשים  והגרונמל  הברונכומל  כדוגמת  ביותר  ויעילים  ראשוניים  כוורת 
גורושיט  גייס  שנים  מספר  לאחר  הנשימה  ובדרכי  בגרון  בבעיות  לטיפול 
משקיעים והקים את “מעבדות צוף גלובוס”, שהפכה ליצרנית מוצרי כוורת 
המוצרים  בין  העולם.  ברחבי  מצטיינת  וליצואנית  במיוחד  ויעילים  ייחודיים 
מל”  “לייף  החברה  של  הדגל  מוצר  נמצא  יותר  מאוחר  בשלב  שפותחו 
לשפר  במטרה  והקרנות,  כימותרפיה  טיפולי  למקבלי  בעיקר  המשמש   -
להם את איכות החיים ואת ספירת הדם. כיום משתמשים במוצר זה ברחבי 
העולם מאות אלפי חולי סרטן, ביניהם הזמרת המוכרת קיילי מינוג, שחלתה 

לפני מספר שנים בסרטן השד. 
לאחר מספר שנים גייס גורושיט משקיעים והקים את “מעבדות צוף גלובוס”, 
וליצואנית מצטיינת  במיוחד  ויעילים  ייחודיים  כוורת  מוצרי  ליצרנית  שהפכה 
ברחבי העולם. ב”מעבדות צוף גלובוס” לא נחים על זרי הדפנה וממשיכים 
להתקדם ולחדש במוצרי כוורת לבעיות רפואיות שונות “כמעט לכל בעיה 
רפואית קיימת ,ישנו כיום מוצר כוורת כפתרון משלים” מספר אריק פחימה, 

נמצאים  החברה  ע”י  המוצעים  הפתרונות  גלובוס.  צוף  מעבדות  מנכ”ל 
ומתאימים  לנפש  ועד  מהגוף  החל  רפואיות  בעיות  של  רחבה  סקאלה  על 
ועימו  מגיע  החורף  בה  השנה,  של  זו  בתקופה  שונות.  ואוכלוסיות  לגילאים 
מחלות ווירוסים שונים מאיימים על בריאותנו פיתחו ב”מעבדות צוף גלובוס” 
את סדרת מוצרי החורף שתפקידה לתמוך, לחזק ולטפל בבעיות ספציפיות 
שמגיעות ברדת הטמפרטורות. איתן פורקוש, נטורופת ראשי בחברה טוען כי 
“גם במדינה חמה כשלנו, שהחורף בה נחשב קל, ישנו סיכוי גבוה להדבקות 
במחלות ווירוסים שונים. ולכן מומלץ לחזק ולחסן את הגוף במוצרים טבעיים 
כמו מוצרי הכוורת של החברה ואל לנו להסתמך על אנטיביוטיקה ותרופות 
כימיות בלבד”. בנוסף מסביר פורקוש כי “לכל בעיה או מחלה ישנו הרכב 

צמחים ייחודי לה, והתהליך מתבצע בגוף הדבורה”.
מוצרי החורף מטפלים בבעיות גרון, ברונכיט, שפעת:

וירמל- מוצר הכוורת החדשני ביותר. הוירמל מיועד לחיזוק מערכת ההגנה 
הספציפית של הגוף להתמודדות יעילה עם שפעות ווירוסים שונים האופייניים 

לתקופה זו.
משמש  וגרון.  לוע   - העליונות  הנשימה  בדרכי  בבעיות  מסייע  גרונמל- 
כאנטיביוטיקה טבעית נמצא בבדיקות מעבדה כיעיל יותר מהאנטיביוטיקה 

המוכרת לנו, אנטי דלקתי ומטפל גם בוירוסים.
שיעול,  כמו  וסימפטומים  הנשימה  בדרכי  בעיות  לפתרון  מיועד  בונכומל- 
כנגד  גם  יעיל  מכייח  טבעית,  כאנטיביוטיקה  משמש  נשימה.  וקשיי  ליחה, 
מאנטיביוטיקה  יותר  כיעיל  מעבדה  בבדיקות  נמצא  ופטריות.  וירוסים 

המוכרת לנו.
חיזוקמל- מחזק את המערכת החיסונית, מאפשר לגוף למנוע ולהתמודד 
ויראלי או בקטריאלי. מסייע לנקות את הגוף מרעלים  עם מחלות שמקורן 
לפני  מונע  כטיפול  במיוחד  מתאים  כרונית.  מהצטננות  לסובלים  ומתאים 

החורף לחיזוק הגוף מפני מחלות החורף.
בצוף גלובוס לא מסתפקים בייצור ושיווק בלבד, ועל מנת לבדוק את יעילות 
המוצרים ערכו בדיקה ליעילות המוצרים הללו במרפאת ילדים - בבדיקה 
ילדים   56 וכללה  ילדים,  לרפואת  מומחה  ואדים,  מירין  ד”ר  ע”י  שנערכה 
בגילאי 2-12, נמצא כי השימוש במוצרי החורף מפחית את הצורך בטיפול 
תרופתי. הבדיקה כללה שימוש במוצרי הכוורת בונכומל, גרונמל וחיזוקמל, 
בילדים עם דלקות חוזרות בדרכי נשימה עליונות, דלקות ריאה ודלקות גרון. 
32 ילדים קיבלו במקביל בונכומל וחיזוקמל, אצל 80% חלה ירידה של 30% 

בפניה חוזרת לרופאים, סה”כ שיפור משוקלל של 66% במצבם.
24 ילדים קיבלו גרונמל, אצל 70% מהנבדקים חלה ירידה של 30% בפניה 

חוזרת לרופאים, שיפור משוקלל של 58.6% במצבם.
מסקנותיו של ד”ר ואדים הן שמוצרי הכוורת בטוחים לשימוש, ויעילים בטיפול 
בדלקות חוזרות בדרכי הנשימה העליונות, דלקות ריאה ודלקות גרון בקרב 

ילדים. זאת ועוד, השימוש בהם מפחית את הצורך בטיפול התרופתי.

“מעבדות צוף גלובוס” מציעה קשת רחבה של מוצרי כוורת ייחודים לטיפול בבעיות שונות ומגוונות. לכל בעיה מוצר כוורת משלה.

ד”ר אלכסנדר גורושיט המייסד והמדען הראשי של מעבדות צוף גלובוס
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