
Świece i odlewy z wosku pszczelego - oferta 

 

Zapalając świecę z wosku pszczelego, osoby cierpiące na astmę, alergie i problemy z zatokami 
mogą zauważyć znaczną poprawę objawów. Ich oddech staje się  łatwiejszy, a ich sen może być mniej 
zakłócony po zapaleniu czystej świecy woskowej w sypialni na kilka godzin przed snem. Najwyraźniej 
spalanie wosku pszczelego produkuje dużą ilość jonów ujemnych. Jony ujemne są w przyrodzie 
odkurzaczami. Oczyszczają powietrze z kurzu, pleśni, wirusów, bakterii i innych zanieczyszczeń 
odpowiedzialnych za wiele przypadków nadwrażliwości chemicznej. Aby palenie świec miało efekt 
oczyszczający, muszą one być wykonane w 100 procentach z wosku pszczelego. 

Pasieka Zarodowa w Maciejowie oferuje świece i odlewy w 100% wykonane z wosku 
pszczelego. Oprócz wyrobów wykonanych z posiadanych form jesteśmy w stanie wykonać świece  
i odlewy z form dostępnych na rynku jak również wykonać formy indywidualnie na zamówienie (np. 
medale). 

Zapraszamy do współpracy. 

 
Pasieka Zarodowa w Maciejowie 
Dolina Stobrawy Sp. z o. o. 
Maciejów 8 
46-211 Kujakowice Górne 
Tel.: +48 77 413 19 77 
e-mail: pasieka@maciejow.eu 
www.maciejow.eu 
facebook.com/pasiekamaciejow   
 



Świece z wosku pszczelego – ceny brutto 

 Świece: nenufar 3,50 zł; pozostałe mniejsze 2,50 zł (świeczki pływające po wodzie) 

 
Świece: choinki 7,00 zł; szyszka i ulik 10,00 zł 



 
Świece: duża wieża 30,00 zł; mała wieża 7,00 zł 

 
Świece: mały ul 7,00 zł; duży ul 30,00 zł; ul z twarzą 12,00 zł 



 
Świece: z dzwonkami 10,00 zł; ze stroikiem i z mikołajem 20,00 zł;  

 
Świece: kogut i kura 7,00 zł 



 
Świece: sowa mała 7,00 zł; sowa duża 12,00 zł 

 
Świece: anioł średni z dzwonkiem 3,50 zł; anioł duży modlący się 7,00 zł; anioł średni z trąbką 3,50 zł; 
anioł mały z sercem 2,50 zł  



 
Świece słonie 7,00 zł 

 
Świece Wielkanocne 7,00 zł 



 
Świece: myszka Miki i miś 7,00 zł 

  
Świeca pszczoła 7,00 zł Świeca kwiaty 12,00 zł 



 
Świeca kwiaty 30,00 zł Świeca komórki pszczele 30,00 zł 

 
Świeca skręcona 7,00 zł Świeca świąteczna 7,00 zł 



  
Świeca pszczoły 7,00 zł Świeca kot 10,00 zł 

  
Świeca rzeźbiona 30,00 zł 



Odlewy z wosku – ceny brutto 

 

Odlew z wosku ks. dr Jan Dzierżon 20,00 zł Odlew z wosku Jan Paweł II 26,00 zł 

Odlewy z wosku: koń w podkowie 8,00 zł; głowa konia 12,00 zł 


