
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
PRÓPOLIS 

 
Nome Científico: Nihil 
 
Nome Popular: Antibiótico natural para curar gripes, dores de garganta, conjuntivites, cicatrizes e outros males. 
 
Família Botânica: A família da planta que serve de base à produção da própolis verde é Baccharis dracunculifolia, 
conhecida popularmente como alecrim do campo ou vassourinha.  
 
Parte Utilizada: Própolis in natura 
 
Composição Química: depende da ecologia botânica de cada região, mas em geral é composta de 55% resinas vegetais; 

30% cera de abelhas; 8 a 10% de óleos essenciais; e 5% de pólen aproximadamente. 

 

Ações: Antimicrobiana, antifúngica, antivirótica, antiprotozoário, bactericida, bacteriostática, anestésica, antioxidante, 
cicatrizante e regeneração de tecidos, anti-séptica, tratamento de gengivites, atividade hepatoprotetora e anti-úlceras, 
estimuladora do sistema imunológico, ação inibidora na multiplicação de células tumorais, auxiliar no tratamento das 
infecções e processos inflamatórios (amidalites, gripes, sinusites, etc.). 
 

Dosagem / Modo de usar: 

- Extrato alcóolico: 1 gota por kg de peso ao dia., dividindo em duas tomadas. 

- Extrato aquoso: 1 gota por kg de peso ao dia, dividindo em duas tomadas.   

- Extrato glicólico: Usado de 3 a 5% em formulações. 

- Extrato seco: Usado de 100 a 300 miligramas ao dia (como preventivo 1 cáps de 100 miligramas 1x ao dia, e como 

tratamento até 3 cáps de 100 miligramas 3x ao dia) 
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