
Bromelin Própolis
Spray
Conhecendo a Própolis
A Própolis tem sido utilizada há mais de 5.000 anos. As civilizações antigas 
já conheciam os produtos das abelhas. Nos escritos antigos da medicina 
das civilizações chinesa, tibetana, egípcia e também greco-romana 
aparecem centenas de receitas, principalmente de mel e própolis. De 
origem grega, a palavra é uma combinação de pró (defesa) e polis (cidade), 
“defesa da cidade”. Neste caso, a cidade é a colmeia.

No Japão, o uso da Própolis tomou um grande impulso em 1985, depois 
do XXX Congresso Internacional da APIMONDIA, na cidade de Nagoya.

Nas duas últimas décadas, tem-se observado um interesse cada vez maior 
por cosméticos, alimentos e medicamentos obtidos de produtos das 
abelhas, tais como mel, geleia real, pólen e Própolis. A Própolis vem se 
destacando devido às suas várias propriedades relatadas em diversos 
trabalhos científicos no mundo inteiro.

A Própolis é uma substância resinosa e balsâmica, de consistência diversa 
e coloração que varia do marrom até o verde-escuro. As abelhas coletam 
substâncias de diversas partes das plantas, como brotos, botões florais 
e exudados resinosos, que são transportadas para dentro da colmeia 
e modificadas através das próprias enzimas dos insetos. A Própolis 
é utilizada como material de construção da colmeia, soldando os favos, 
quadros e envernizando o interior dos alvéolos (câmaras onde as rainhas 
depositam os ovos e crescem as larvas).

A Própolis, em geral, é composta de 50% de resina e bálsamo, 
30% de cera, 10% de óleos essenciais e aromáticos, 5% de pólen 
e 5% de várias outras substâncias. Até o momento, já foram identificados 
mais de 200 compostos químicos na Própolis, dentre os quais flavonoides, 
ácidos aromáticos, terpenoides, aldeídos, álcoois, ácidos alifáticos 
e ésteres, aminoácidos, esteroides, etc. 
 
Bromelin Própolis é um spray que aromatiza e refresca a boca, corrigindo 
odores resultantes de processos irritativos, tais como gengivites, aftas e 
mau hálito.
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O efeito aromatizante bucal de Bromelin Própolis é decorrente de seus 
componentes:

• a Própolis, substância produzida pelas abelhas a partir da resina 
de algumas árvores para proteger sua colmeia, garante pureza 
e higiene, deixando uma sensação de bem-estar; 

• o extrato fluido de malva caracteriza a sensação de frescor; 

• a sacarina oferece um sabor mais agradável.

Composição:
Propolis Extract, Malva sylvestris Extract, Sodium Saccharin, Sodium 
Benzoate, Menthol, Polysorbate 80, Hydrochloric Acid 37%, Water/Aqua.

Modo de uso:
Use Bromelin Própolis sempre que desejar ou pelo menos 2 vezes ao dia, 
direcionando o jato do spray para a boca.

Conservar à temperatura ambiente  (entre 15 e 30 °C). 
 Proteger da luz e da umidade.

Farm. Resp.:  
Marta Melissa Leite Maia – CRF-PE nº 2842
Proc. nº 25351.064.766/2006-67 – Aut. Func. M.S. 2.03631-6
 
PRODUTO COSMÉTICO

Todas as marcas neste folheto são propriedade do grupo de empresas 
Hebron.

INFAN 
Indústria Química Farmacêutica Nacional S/A 
Rod. BR-232 – km 136 
Bairro Agamenon Magalhães – Caruaru/PE  
CEP 55.034-640 
 CNPJ 08.939.548/0001-03 
 Indústria Brasileira

           www.hebron.com.br
SAC:   0800 724 2022
           sac@hebron.com.br

Lote, data de fabricação e data de validade: vide cartucho.

RECICLÁVEL

71060-05


