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EXTRATO DE PRÓPOLIS 
EM CÁPSULAS 

Registro: Dispensado de Registro no M.S.
conforme Resolução-RDC n° 27/10.

Código de barras nº: 7898171780899

Embalagem: frasco plástico.

Apresentação comercializada: frasco plástico
contendo 60 cápsulas.

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução:

O própolis possui uma composição química

bastante complexa e variada, estando

intimamente relacionada com a ecologia da flora

de cada região visitada pelas abelhas (PARK et

al., 2002 apud LUSTOSA et al., 2008).

É um material resinoso de consistência viscosa

elaborado pelas abelhas que coletam a matéria-

prima de diversas partes das plantas como

brotos, cascas e exsudatos de árvores,

transformando-as dentro da colmeia pela adição

de secreções salivares e cera (BURDOCK, 1998;

ADELMANN, 2005 apud LUSTOSA et al., 2008).

Dentre os componentes ativos do própolis os de

maior importância são:

(ROCHA et al., 2003; HU et al., 2005; HAYACIBARA et al., 2005 apud
LUSTOSA et al., 2008; KORU, 2007 apud LUSTOSA et al., 2008).

Ácidos aromáticos

Ácidos fenólicos 

Flavonoides (flavonas, flavonóis e 
flavononas)



Os compostos fenólicos presente no própolis,

como flavonoides e ácidos fenólicos têm sido

estudado por suas propriedade antioxidantes.

Principalmente os flavonoides, explicam em

parte, a grande variedade das propriedades

terapêuticas do própolis (KOSALEC et al., 2005;

SFORCIN, 2009; BURIOL, 2009).

O própolis possui funções antibacteriana, anti-

inflamatória, antioxidante, dentre outras.

Estudos evidenciam a eficácia do própolis na

atividade antimicrobiana, pois atua contra

diferentes microrganismo, ajudando na melhora

da defesa imune do organismo (KOSALEC et al.,

2005; SFORCIN, 2009; BURIOL, 2009).

Em relação a ação indesejada dos radicais livres

no corpo humano, outra função de destaque do

extrato de própolis é a antioxidante, no qual

previne a ação destes compostos no organismo,

reduzindo também o envelhecimento precoce

(KOSALEC et al., 2005; SFORCIN, 2009).

A ação anti-inflamatória do extrato de própolis é

importante por inibir a síntese das

prostaglandinas, ativar a glândula timo. Estudos

apontam a ação moduladora sobre a imunidade

inespecífica, especialmente na ativação de

macrófagos, sendo os macrófagos células que

intervêm na defesa do organismo contra

infecções. Portanto o própolis auxilia o sistema

imune pela promoção da atividade fagocítica e

estimulando a imunidade celular através do

efeito direto sobre a regulamentação das células

imunológicas (KOSALEC et al., 2005; SFORCIN,

2009).
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Ingredientes: extrato seco de própolis, e

antiumectantes talco farmacêutico, dióxido de

silício e estearato de magnésio. Componentes da

cápsula: gelificante gelatina e umectante

glicerina.



Quantidade por porção % VD (*) 

Compostos fenólicos 4,5 mg -

Não contém quantidades significativas de valor
energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais,
gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar
e sódio.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 1,4 g  (3 cápsulas): 
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%VD(*) para adultos a partir de 19 anos de idade.

ALÉGICOS: PODE CONTER DERIVADO DE 

CRUSTÁCEO (CARANGUEJO), PEIXE E SOJA.

NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

Recomendação diária: adultos a partir de 19

anos, 3 (três) cápsulas ao dia, com 200 mL (1

copo) de água.

Conservação do produto: temperatura ambiente

(15 - 30°C), protegido da luz e umidade. Após

aberto, mantenha o produto em sua embalagem

original e firmemente fechado.

Informações importantes:

• “Este produto não deve ser consumido por 

gestantes, lactantes e crianças.”

• “Este produto não é um medicamento.”

• “Não exceder a recomendação diária de 

consumo indicada na embalagem.”

• “Mantenha fora do alcance de crianças.”


