
قرص های جویدنی خرسی شکل
پروپولید پروپول بیبی



پروپولیس ، رزین اس��تخراج شده از درختان مخروط دار 
مي باش��د كه زنبورعس��ل ، آنها را جمع آوري كرده و بعد 
از تركیب آن با موم زنبورعسل و دیگر مواد مترشحه در 
ناحیه شکم ، تبدیل به ماده اي مي شود كه داراي خواص 

ضد میکروبي بسیار قوي مي باشد.
این تركیب صد در صد طبیعي ، به نام "پروپولیس" شهرت 
دارد و در علم پزش��کي به عن��وان آنتي -بیوتیك طبیعي 

شناخته شده است.
پروپولی��س حاوي آنتي اكس��یدان فالوونویید و گاالنگین 
)Galangine( مي باش��د كه وجود این دو تركیب عالوه بر 
ایجاد خاصیت ضد میکروبي، به تقویت سیستم ایمني بدن 

نیز كمك مي كند.
در البراتوارهاي كارخانه ESI ، پروپولیس با نهایت دقت و 
توجه به بهره برداري مي رسد.به نحوي كه خواص طبیعي 
مواد تش��کیل دهنده آن حفظ شده و فقط مواد حاوي موم 
از آن ج��دا مي ش��ود.این م��واد مي توان��د از جذب مواد 
مؤثره پروپولیس جلوگیري به عمل آورد، لذا جداس��ازي 

آنها ضرورت دارد.

از قبی��ل  ب��ا ارزش پروپولی��س  ، بخش��هاي  از طرف��ي 
 ،)Galangine( گاالنگین  ، )Bioflavonoid(  بیوفالوونوییدها
اس��ید كافیینی��ك   ،  )pinocembrine( پینوس��مبرین 
)Caffeinic Acid( با روشي خاص و نوین استخراج مي شود و 
بدین صورت اثر بخشي و كیفیت فرآورده افزایش مي یابد.
پروپولیس خاصیت ضد میکروبي، ضد التهاب و ضد قارچي 
دارد ك��ه بنابر نیاز افراد ، مورد مص��رف قرار مي گیرد.
از  غیر  به  بیبي  پروپول  پروپولید  جویدني  قرصهاي 
پروپولیس، سرشار از ماده مؤثره دیگري به نام اكیناسه 
سیستم  محرك  اكیناسه  باشد.  مي   )Echinacea(
مقابل  در  را  بدن  خاصیت،  این  كه  است  بدن  ایمني 
سازد.  مي  سرد،مقاوم  فصول  در  میکروبي  عفونتهاي 
قرصهاي جویدني پروپول پروپولید بیبي، خرسي شکل 
بوده و داراي طعم مطبوع توت فرنگي است كه مصرف 

آنها را نزد كودكان و خردساالن خوشایند مي سازد.

مقدار و نحوه مصرف:
كودكان  8-4 سال : روزانه 5-3 عدد 

جویده شود. 
كودكان 8 سال به باال : روزانه تا 5 عدد 

جویده شود.
بسته بندي : قوطي هاي پالستیکي 80 

عددي 


