
PROPOLIS  PURIF ICATA 20ml .

اسپری استنشاقی پروپولید 
پروپول ُگال

جهت تسکین سرفه و التیام گلو دردهای مزمن



پروپولیس، رزين استخراج شده از درختان مخروط دار 
مي باش��د كه زنبورعس��ل، آنها را جمع آوري كرده و بعد 
از تركیب آن با موم زنبورعس��ل و ديگر مواد مترش��حه 
در ناحی��ه ش��کم، تبديل به ماده اي مي ش��ود كه داراي 

خواص ضد میکروبي بسیار قوي مي باشد.

اي��ن تركیب صد در ص��د طبیعي، به ن��ام "پروپولیس" 
شهرت دارد و در علم پزشکي به عنوان آنتي -بیوتیك 

طبیعي شناخته شده است.

پروپولیس حاوي آنتي اكسیدان فالوونويید و گاالنگین 
)Galangine( مي باشد كه وجود اين دو تركیب عالوه بر 
ايجاد خاصیت ضد میکروبي، به تقويت سیس��تم ايمني 

بدن نیز كمك مي كند.

در البراتوارهاي كارخانه ESI، پروپولیس با نهايت دقت 
و توج��ه به بهره برداري مي رس��د.به نح��وي كه خواص 
طبیعي مواد تش��کیل دهنده آن حفظ ش��ده و فقط مواد 
ح��اوي موم از آن جدا مي ش��ود.اين م��واد مي تواند از 
جذب مواد مؤثره ی پروپولیس جلوگیري به عمل آورد، 

لذا جداسازي آنها ضرورت دارد.

از طرف��ي، بخش��هاي ب��ا ارزش پروپولی��س از قبی��ل بیوفالوونويیده��ا 
 ،)pinocembrine( پینوسمبرين ،)Galangine( گاالنگین ،)Biolfavonoid(
كافیینیك اس��ید )Caffeinic Acid( با روش��ي خاص و نوين اس��تخراج 
مي ش��ود و بدين صورت اثر بخشي و كیفیت فرآورده افزايش مي يابد.

پروپولیس خاصیت ضد میکروبي، ضد التهاب و ضد قارچي دارد كه بنابر 
نیاز افراد، مورد مصرف قرار مي گیرد.اس��پري استنشاقي پروپول گوال 
بدون الکل و گلیکول مي باشد. در فرموالسیون آن عصاره پروپولیس و 
نعنا به كار رفته اس��ت. مصرف اين اسپري براي التیام سرفه و تسکین 

دردهاي راه هاي تنفسي توصیه مي شود.

مقدار و نحوه مصرف : 

روزان��ه مجاز اس��ت 3-4 پاف )اس��پری( مورد مصرف ق��رار گیرد و در 
صورت نیاز قابل تکرار مي باشد.

بسته بندي : 

بطري 20 میلي لیتري به همراه نازل پالستیکي .

Propol Gola Spray اسپري استنشاقي
جهت تسکین سرفه و التیام گلو دردهای مزمن

پروپول ُگال اسپری


