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Introdução:

Suplemento alimentar a base de extrato de
própolis, Vitamina C, Zinco e Vitamina D,
importantes para o funcionamento adequado do
sistema imunológico.

O própolis possui diversas funções sendo elas
antibacteriana, anti-inflamatória, antioxidante,
dentre outras. A presença dos diversos compostos
fenólicos, principalmente os flavonoides, explicam,
em parte, a grande variedade das propriedades
terapêuticas do própolis.

Estudos evidenciam a eficácia do própolis na
atividade antimicrobiana, pois atua contra
diferentes microrganismo, ajudando na melhora da
defesa imune do organismo.

A ação anti-inflamatória do extrato de própolis é
importante por inibir a síntese das prostaglandinas,
ativar a glândula timo, auxiliando o sistema imune
pela promoção da atividade fagocítica e
estimulando a imunidade celular por ter efeito
direto sobre a regulamentação das células
imunológicas (KOSALEC et al., 2005).

O zinco participa de muitas reações do
metabolismo celular, incluindo processos
fisiológicos, tais como função imune, antioxidante,
crescimento e desenvolvimento.
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Participa de reações na síntese ou degradação de
carboidratos, lipídeos, proteínas e ácidos nucléicos.

A vitamina D é muito importante para a absorção
do cálcio, mantendo os ossos saudáveis. É
importante a exposição ao sol para que ela seja
sintetizada dentro do organismo. Além disso,
alguns alimentos são fontes desta vitamina.

A vitamina D, embora disponha de uma via
endógena de formação (pele), tem em seu aporte
exógeno um importante fator para a manutenção
de níveis ideais às necessidades orgânicas. As
doses diárias recomendadas são difíceis de serem
obtidas na alimentação normal, pela pequena
quantidade contida nos alimentos, a não ser
naqueles enriquecidos com esta vitamina.

A vitamina C é encontrada principalmente em
frutas e hortaliças, sua concentração é afetada por
diversos fatores, tais como estação do ano e
tempo de armazenamento.

Auxilia o sistema imunológico e contribui para a
proteção das células contra a ação dos radicais
livres, porém, na presença de infecções e,
distúrbios que aumentam o nível de estresse, a
concentração presente nas células imunes podem
diminuir rapidamente.

Além disso outros benefícios da vitamina C:

 Atua na prevenção de gripes e resfriados, pois
potencializa o sistema imunológico,
participando da produção de linfócitos e
glóbulos brancos;

 Tem importante função na absorção de ferro,
aumentando a absorção do mineral no
intestino;

 Metabolismo do ácido fólico e da vitamina B12;

 Possui função antioxidante;

 Atua na produção e manutenção do colágeno
(integridade celular);
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Ingredientes: ácido ascórbico revestido (vitamina
C), extrato de própolis, óxido de zinco,
colecalciferol, antiumectante talco farmacêutico,
antioxidante ácido cítrico anidro, antiumectante
estearato de magnésio e dióxido de silício.
Componentes da cápsula: gelificante gelatina,
umectante glicerina e corantes INS 171, INS 110 e
INS 129. Colorido artificialmente.

ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADO DE 
CRUSTÁCEO (CARANGUEJO), PEIXE E SOJA.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Recomendação de uso: adultos a partir de 19 anos,
consumir de 1 a 2 cápsulas ao dia, com 200 mL (1
copo) de água.

Conservação do produto: conservar o produto em
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 é um medicamento.”

• “Não exceder a recomendação diária de 
consumo indicada na embalagem.”

• “Mantenha fora do alcance de crianças.”

• “Este produto não deve ser consumido por 
gestantes, lactantes e crianças. ”

• “A vitamina C o zinco e a vitamina D auxiliam 
no funcionamento do sistema imune.”
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Quantidade por porção % VD (*) 

Vitamina C 200 mg 444%

Vitamina D 33 µg 660%

Zinco 18 mg 257%

Compostos Fenólicos  5 mg

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

%VD(*) para adultos a partir de 19 anos de idade.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 1,2 g (2 cápsulas): 


