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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade da Toma - 1 comprimido

QUANTIDADE POR TOMA
Própolis de Abelha 500 mg *

 *Dose Diária não estabelecida

OUTROS INGREDIENTES
Mel; Proteína Isotada de Soja; Alfarroba; 
Sílica; Essência de Amêndoa; Ácido Esteárico; 
Croscarmelose Sódica e Geleia Real.
Contém Soja e Amêndoa.

CONTEÚDO
Frasco de 60 comprimidos (500 mg).

MODO DE USAR
Tomar um comprimido duas vezes ao dia.

Forever Bee Propolis®

Própolis de Abelha

PRODUTOS DA COLMEIA

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

Cód.: 027

PONTOS-CHAVE

• Reforça o sistema imunitário natural

• Enriquecido com Geleia Real

• Contém vários micronutrientes

Quando pensamos em abelhas, o mel e o 
pólen estão em primeiro lugar nos nossos 
pensamentos. Contudo, existe uma outra 
substância igualmente importante, o própo-
lis, que é uma resina viscosa existente no 
cortéx das árvores. As abelhas produtoras 
de mel recolhem e metabolizam o própolis, 
revestindo com ele o interior das colmeias, 
evitando, assim, a sua contaminação por 
germens. O própolis é de tal modo eficaz, 
que o interior de uma colmeia é mais assép-
tico que a maioria das salas de operações.

O nome própolis deriva do grego, signifi-
cando “antes da cidade”, o que quer dizer 
que o própolis defende toda a comunidade 
das agressões exteriores. O própolis tem 
uma história de 5000 anos. Os Assírios e os 
Gregos utilizavam o própolis para ajudar a 
manter uma excelente saúde. Enriquecido 
com geleia real, o Forever Bee Própolis é 
uma excelente forma de ajudar a reforçar  o 
nosso sistema imunitário.

O Forever Bee Própolis é obtido a partir 
das altas e não poluídas regiões desérticas. 
Para assegurar mais pureza, são utilizados 
os nossos colectores especiais.

Forever Bee Propolis é um produto 100% 
natural sem adição de conservantes ou 
co-rantes artificiais. É igualmente uma ex-
celente forma natural de alimento, enrique-
cido com importantes e úteis micronutri-
entes como vitaminas, minerais, enzimas e 
aminoácidos.


