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OUTROS INGREDIENTES
Mel; Ácido Esteárico; Sílica e Geleia Real.
Contém Soja e Amêndoa.

CONTEÚDO
Frasco com 100 comprimidos (500 mg).

MODO DE USAR
Tomar uma pequena quantidade (1/4 de 
comprimido), para se assegurar de que não 
é alérgico, e aumentar gradualmente até 
um comprimido três vezes ao dia. 

PRODUTOS DA COLMEIA

Forever Bee Pollen®

Pólen de Abelhas

Produto 026

PONTOS-CHAVE

• Suplemento essencial obtido da 

Colmeia

• Contém vários micronutrientes 

incluído vitaminas, minerais e ami-

noácidos

• Pode ajudar na manutenção de 

um sistema circulatório, digestivo, 

imunitário e nervoso saudáveis

O pólen é o pó fecundante das flores. As 
abelhas colhem e transportam o pólen 
para as suas colmeias onde lhes serve de 
alimento. Sem pólen as plantas, as árvores e 
as flores não poderiam existir, uma vez que 
dependem deste para a sua reprodução.

O Forever Bee Pollen é recolhido, em colec-
tores especiais de aço inoxidável, a partir das 
flores que cobrem as altas e remotas regiões 
desérticas. Este processo de recolha assegura 
a qualidade do alimento natural mais fresco 
e poderoso. É um produto totalmente natu-
ral e não contém conservantes, corantes ou 
quaisquer aromatizantes artificiais.

O pólen de abelha contém uma vasta gama 
de micronutrientes que ajudam a manter 
uma boa saúde. Estes micronutrientes in-
cluem vitaminas do complexo B, vitaminas 
C,D, E e K e Beta Caroteno (Vitamina A), 
diversos minerais, enzimas e co-enzimas, 
ácidos gordos de origem vegetal, proteinas 
e aminoácidos – incluindo os aminoácidos 
essenciais, que o organismo não consegue 
sintetizar. O pólen de abelha é um dos ali-
mentos disponíveis mais completos.

Os nutrientes do pólen de abelha são facil-
mente digeridos e absorvidos pelo organismo. 
Estudos recentes desenvolvidos por cientistas 
sugerem que o Forever Bee Pollen pode ajudar 
na manutenção de um sistema circulatório, 
digestivo, imunitário e nervoso saudáveis.

Deve sempre consultar o seu médico de família se tiver algum problema de saúde.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade da Toma - 1 comprimido

QUANTIDADE POR TOMA
Pólen de Abelhas, granulado 500 mg *

 *Dose Diária não estabelecida


