O poder
da própolis
vermelha
em benefício
à saúde!
União das própolis
vermelha, verde e marrom
Fortalecimento do sistema
imunológico
Efeitos antioxidante
e anti-inflamatório
Ação
antimicrobiana

ÚNICO
BLEND COM A
PRÓPOLIS
VERMELHA

PRÓPOLIS MAIS® é um produto exclusivo com a própolis vermelha brasileira, considerada uma
das mais raras do mundo. É um blend composto também pelas própolis verde e marrom, com
dupla padronização em polifenois e flavonoides. Sua ação sinérgica proporciona efeitos
imunomoduladores, antimicrobianos, anti-inflamatórios e antioxidantes, úteis para
prevenção e tratamento de doenças que envolvem o processo inflamatório e estresse
oxidativo, além de possibilitar a prevenção e tratamento contra agentes infecciosos
que causam diferentes tipos de doenças, como do trato respiratório e outras.

ESTUDOS CIENTÍFICOS

Atividade antioxidante e antimicrobiana
da própolis vermelha

de atividade
antioxidante em modelo
experimental, o que constitui
um valor bem expressivo
para o combate ao
estresse oxidativo
(CABRAL et al., 2009)

de eficiência
antimicrobiana em um
conjunto de espécies testadas
de bactérias gram-positivas,
gram-negativas e fúngicas
(BISPO-JÚNIOR et al., 2012)

Atividade antiproliferativa
em diferentes linhagens
de células tumorais in vitro
(RUFATTO et al., 2017)

Esses resultados mostram o potencial terapêutico e
diferenciais da própolis vermelha a partir da pesquisa científica
para diferentes aplicações e beneficios à saude.

VOCÊ SABIA?
. A palavra própolis é derivada do grego pro - em defesa e polis - cidade ou comunidade e sua produção pelas abelhas
tem o objetivo principal de proteger a colmeia da invasão de microrganismos e predadores (PASUPULETI et a., 2017).
. A própolis vermelha é encontrada em colmeias de abelhas Apis mellifera no nordeste do Brasil, sendo obtida da resina do caule
de Dalbergia ecastophyllum, o que a caracteriza com uma composição química diferenciada, útil em várias doenças infecciosas,
inflamatórias e relacionadas ao estresse oxidativo, além de auxiliar na prevenção do crescimento de tumores (DAUGSCH, 2007).

Posologia e modo de usar

Contraindicações

Ingerir uma dose de 400 mg de
PRÓPOLIS MAIS®, duas vezes ao dia.

A administração oral de PRÓPOLIS MAIS®, nas doses
recomendadas, apresenta boa tolerabilidade. Utilizar com
cautela e acompanhamento por profissional de saúde em
gestantes e lactantes.
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*Material destinado ao profissional da área de saúde (médico, nutricionista ou farmacêutico).
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