
VERSÃO 2
03/09

PRODUTOS DA COLMEIA

Forever Royal Jelly®

Geleia Real

Cód.: 036

PONTOS-CHAVE

• Um dos alimentos mais completos

• Facilmente absorvido e rapidamente  

  digerido

• Sem conservantes, aromas

  ou corantes artificiais

• Benéfico para a pele 

• Combate o stress e a tensão

   pré-menstrual

A geleia real é uma secreção leitosa produzida 
pelas glândulas faríngeas das abelhas produto-
ras de mel. Este “super alimento” das abelhas é 
misturado especialmente com enzimas e serve 
de alimento à abelha rainha. É deste modo, o 
alimento exclusivo da rainha ao longo da sua 
vida. Em virtude da sua alimentação, esta é 
capaz de produzir cerca de 3000 ovos por dia, 
durante os seus seis anos de vida, ao passo 
que, as abelhas obreiras alimentam-se de mel 
e vivem apenas quatro a seis semanas.

Royal Jelly contém vitaminas A, C, D e E, 
e é também uma fonte natural de vitaminas 
do complexo B incluindo a vitamina B5 
(ácido pantoténico), uma das substâncias 
mais importantes no organismo, essencial 
para a síntese e metabolismo das proteínas, 
gorduras, hidratos de carbono e diversas 
hormonas. Royal Jelly contém uma mistura 
equilibrada de micronutrientes incluindo 
aminoácidos, cálcio, cobre, ferro, fósforo, 
potássio, sílica, enxofre e ácidos nucleicos.

A nossa geleia real é colhida nas altas, re-
motas e secas regiões desérticas, onde as 
condições originais fornecem o ambiente 
ideal para as nossas colmeias. A Geleia Real 
é extraída  da colmeia e imediatamente re-
frigerada a seco, processo este que apenas 
remove o excesso de água, mantendo inal-
terado os micronutrientes. 

Royal Jelly aumenta o metabolismo do 
organismo, o que explica os benefícios re-
latados de um aumento de energia e rápida 
recuperação da fadiga. Outros benefícios 
atribuídos ao Royal Jelly são o auxílio na re-
generação celular, a melhoria da textura da 
pele e o aumento da resistência do organ-
ismo às doenças. Este produto pode igual-
mente ser tomado para combater o stress e 
a tensão pré-menstrual. Pode ajudar ainda, 
a reduzir o colesterol.

OUTROS INGREDIENTES
Sorbitol; Frutose; Ácido Cítrico; Aroma 
Natural de Laranja; Ácido Esteárico; 
Estearato de Magnésio e Sílica.

CONTEÚDO
60 Comprimidos (250 mg).

MODO DE USAR
Tomar um comprimido duas vezes ao dia.

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

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade da Toma - 1 comprimido

QUANTIDADE POR TOMA
Geleia Real, pó 250 mg *

 *Dose Diária não estabelecida


