
GeleiaRealy®

Auxílio real no 
combate das

alergias

#LevamosComLeveza

Rico em 
proteínas 

e vitaminas

Atividade
imunomoduladora

Melhora dos 
sintomas das 

alergias 
alimentares



 Você sabia?
• A geleia real é produzida e secretada pelas glândulas 

mandibulares e hipofaríngeas das abelhas operárias jovens, 
denominadas nutrizes, nos primeiros 14 dias 

de vida, sendo um dos mais valorizados produtos apícolas.

• É empregada, principalmente para a alimentação da abelha rainha durante toda a 
vida e também das próprias abelhas operárias e zangões em estágio de larva.

• Sua composição química é complexa, com a presença de proteínas, aminoácidos, ácidos orgânicos, 
esteroides, fenois, açúcares, minerais e vitaminas.

• Os efeitos da geleia real produzidos na abelha rainha, relacionados à longevidade e à fertilidade têm 
despertado interesse em pessoas que acreditam na produção de efeitos similares em seres humanos.

(FONTE et al., 2017; MORAIS et al., 2009)
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Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 100 a 300 mg ao dia.

Contraindicações
A administração oral de GELEIA REALY®, nas doses recomendadas, apresenta 
boa tolerabilidade. Não deve ser utilizado em gestantes e lactantes.

GELEIA REALY® é um ativo natural liofilizado, obtido da geleia real produzida por abelhas. É padronizado em 5% 
de 10-HDA e 30% de proteínas e dentre a ampla variedade de atividades biológicas, destaca-se sua importante ação 
imunomoduladora, capaz de auxiliar os indivíduos hipersensíveis contra diversos alérgenos, fortalecendo a imunidade  
e reduzindo inflamações. 

GELEIA REALY® e a imunidade
Em estudo pré-clínico, os compostos de GELEIA REALY®, 

administrados por via oral durante uma semana, demonstram 
reduzir sinais específicos relacionados à sensibilização alérgica 

por proteína de leite (beta-lactoglobulina), demonstrando seu 
potencial imunomodulador (GUENDOUZ et al., 2017).
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*Material destinado ao profissional da área de saúde (médico, nutricionista ou farmacêutico).
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