PROPOL C® 1000*
ΤΥΠΟΣ: Ταµπλέτες αναβράζουσες • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σωληνάριο 20 ταµπλετών
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Βιταµίνη C, 1000mg. White willow(Salix Alba) ξηρό εκχύλισµα 15% σε σαλικίνη, 30mg. Dog Rose ξηρό
εκχύλισµα 50% σε Βιταµίνη C, 10mg. Πρόπολης ξηρό εκχύλισµα, 100mg. ZnS04 (θειικός ψευδάργυρος), 7,5mg.
Έκδοχα: Σορβιτόλη, µαλτοδεξτρίνη, στεβιόλη (γλυκαντικό), άνυδρο κιτρικό οξύ (παράγων οξίνησης), διττανθρακικό
νάτριο (ρυθµιστής οξύτητας), β-καροτένιο (χρωστική), άρωµα µανταρίνι.
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ: Το Propolaid Propol C 1000 είναι συµπλήρωµα διατροφής µε Πρόπολη, White Willow (Salix Alba)
Dog Rose, Ψευδάργυρο και Βιταµίνη C, που συµβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος.
Επίσης,η Βιταµίνη C διατηρεί τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος κατά τη διάρκεια, αλλά και µετά
από έντονη σωµατική άσκηση. Τα ευεργετικά αποτελέσµατα εξασφαλίζονται µε την ηµερήσια πρόσληψη 200mg, πλέον της
συνιστώµενηςηµερήσιας πρόσληψης Βιταµίνης C, όπως συµβαίνει µε το Porpol C 1000mg.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Προτεινόµενη δόση:1 αναβράζουσα ταµπλέτα κάθε µέρα διαλυµένη σε ένα ποτήρι νερό.

PROPOLGOLA® Spray*
ΤΥΠΟΣ: Σπρέι • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Φιαλίδιο 20ml µε ακροφύσιο
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρόπολη, ξηρό εκχύλισµα 600mg.
Έκδοχα: Γλυκερίνη, κεκαθαρµένο ύδωρ. Συντηρητικό: σορβικό κάλιο. Αιθέριο έλαιο µέντας.
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ: Το PropolGola Spray µε Πρόπολη είναι συµπλήρωµα διατροφής που καταπραΰνει τον λαιµό.
Η δράση της Πρόπολης βοηθά στη φυσική απολύµανση της στοµατικής κοιλότητας και του φάρυγγα, που
αποτελούντην πιο κοινή πρόσβαση στους παθογόνους µικροοργανισµούς. ∆εν περιέχει αλκοόλ και έχει
αιθέριο έλαιο µέντας.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Προτεινόµενη δόση: 3-4 εφαρµογές ηµερησίως.

PROPOLGOLA ΗΟΝΕΥ Spray

ΤΥΠΟΣ: Σπρέι • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Φιαλίδιο 20ml µε ακροφύσιο
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρόπολη, ξηρό εκχύλισµα 15mg, εκχύλισµα ανθέων και φύλλων Sisymbrium officinale,
µέλι Μανούκα και αιθέριο έλαιο Μανούκα.
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ: To PropolGola Spray µε Πρόπολη και Μέλι είναι συµπλήρωµα διατροφής που καταπραύνει
και ανακουφίζει τον λαιµό.
Η δράση της Πρόπολης βοηθά στην φυσική απολύµανση της στοµατικής κοιλότητας και του φάρυγγα. Το Sisymbrium
officiale καταπραύνει τον λαιµό και βοηθά στην ανακούφιση του βήχα. Το µέλι Μανούκα έχει µαλακτική δράση ενώ τα
αιθέρια έλαια Μανούκα έχουν ήπια καταπραυντική δράση. ∆εν περιέχει πρόσθετα συντηρητικά, γλουτένη,
τεχνικές χρωστικές, GMO
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Προτεινόµενη δόση: 4-5 εφαρµογές ηµερησίως.

Για τα σκευάσµατα που περιέχουν εχινάκεια ισχύει επιπλέον:
• Η Echinacea δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα πάσχοντα από αυτοάνοσα νοσήµατα ή νοσήµατα του συνδετικού ιστού (ερυθυµατώδης λύκος, πολλαπλή σκλήρυνση,
σύνδροµο Marfan, σύνδροµο Ehlers-Danlos κ.ά.), καθώς και από άτοµα λαµβάνοντα ηπατοτοξικά και ανοσοκατασταλτικά φάρµακα. • Να χρησιµοποιείται µέχρι εξαλείψεως
των συµπτωµάτων και όχι περισσότερο από 2 εβδοµάδες - µπορείτε να επαναλάβετε µετά από διακοπή 2 εβδοµάδων.
• Να µην υπερβαίνετε τη συνιστώµενη δόση • Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου • Συµβουλευτείτε το γιατρό σας
αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρµακευτική αγωγή ή αντιµετωπίζετε προβλήµατα υγείας • Κρατήστε το µακριά από τα παιδιά, σε ξηρό και δροσερό µέρος
(*) Το προϊόν να καταναλώνεται µόνο από ενήλικες

PROPOLURTO*
ΤΥΠΟΣ: Κάψουλες • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Κουτί: 30 φυτικών καψουλών
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρόπολη ξηρό εκχύλισµα, 100mg. White Willow, φλοιού ξηρό εκχύλισµα 3% salicin, 100mg. Spiraea φύλλων,
ξηρό εκχύλισµα 0,2% salicylic acid 100mg. Ascorbic Acid (Βιταµίνη C) 60mg. Echinacea, ξηρό εκχύλισµα 4:1, 30mg. Acerola,
καρπών ξηρό εκχύλισµα 25% Βιταµίνη C, 11mg. Έκδοχα: Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, Υδροξυπρόπυλο µέθυλο κυτταρίνη
(HPMC): Αντισυσσωµατοποιητικοί παράγοντες: φυτικής προέλευσης στεατικό µαγνήσιο και διοξείδιο του πυριτίου. Χρωστικές:
οξείδια σιδήρου και τιτανίου.Φυτικές Κάψουλες: Φτιάχνονται από φυτικές ίνες που προέρχονται από τη ζύµωση του φυτού ταπιόκα,
είναι φυσικές και χωρίς τεχνητά χρώµατα, εύκολες στην πέψη και κατάλληλες για χορτοφάγους και ουµανιστές χορτοφάγους.
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ: Οι φυτικές κάψουλες Propolaid PropolUrto περιέχουν τιτλοδοτηµένο εκχύλισµα Πρόπολης, Βιταµίνης C,
Acerola, Echinacea, White Willow, Meadowsweet. Είναι συµπλήρωµα διατροφής που συµβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήµατος. Ο συνδυασµός της Echinacea, της Πρόπολης και της Βιταµίνης C ενισχύει τη δράση του προϊόντος.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Προτεινόµενη δόση: 2 φυτικές κάψουλες ηµερησίως µε νερό κατά τη διάρκεια του γεύµατος.

PROPOLBABY®

ΤΥΠΟΣ: Σιρόπι • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Φιαλίδιο 180ml
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μέλι (5,56%), Acerola (Malpighia punicifolia) καρπών ξηρό εκχύλισµα (0,56%), Echinacea angustifolia ριζώµατος υγρό
εκχύλισµα (0,56%), Everlasting (Helichrysum italicum) βάµµα ανθέων (0,56%), παράγων οξίνισης: κιτρικό οξύ, άρωµα Πρόπολης
ξηρό εκχύλισµα τιτλοδοτηµένο 12% φλαβονοειδή ως galangine (0,17%). Έκδοχα: γλυκαντικό: σιρόπι µαλιπόλης, Κεκαθαρµένο ύδωρ.
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ: Το Propolbaby Σιρόπι είναι συµπλήρωµα διατροφής µε Πρόπολη, Echinacea, Μέλι και Acerola, ειδικά µελετηµένο για τις
ανάγκες του παιδικού οργανισµού και συνιστάται για την ανακούφιση του ερεθισµένου λαιµού και των συµπτωµάτων του κρυολογήµατος.
Ο συνδυασµός της Echinacea µε την Πρόπολη ενισχύει τη δράση του προϊόντος.• Η Πρόπολη είναι πολύτιµη για τον οργανισµό
γιατί έχει αντιβακτηριδιακή, ανοσοενισχυτική και αντιφλεγµονώδη δράση. • Η Εχινάκεια παρουσιάζει αντιµικροβιακές,
αντιοξειδωτικές, αντι-ιικές και αντιµυκητιακές ιδιότητες και αυξάνει την φυσική άµυνα του οργανισµού.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Προτεινόµενη δόση: 2-3 κουταλάκια ηµερησίως για παιδιά 3-8 χρονών, 2 κουταλιές της σούπας ηµερησίως
για παιδιά άνω των 8 χρόνων. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Μετά το άνοιγµα διατηρήστε το στο ψυγείο έως 2 µήνες.

PROPOLaid® BALSAMIC Syrup*

ΤΥΠΟΣ: Σιρόπι • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Φιαλίδιο 180ml
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μέλι, Πρόπολη υγρό εκχύλισµα (0,8%), Althea (Althea officinalis) ριζώµατος υγρό εκχύλισµα (0,5%) Τίλιο (Tilia
cordata-Tilia Platyphyllos) ανθέων υγρό εκχύλισµα (0,5%), Red Poppy (Paraver Rhoeas) ανθέων υγρό εκχύλισµα (0,3%),Verbascum
Thapsus ανθέων υγρό εκχύλισµα (0,25%), Echinacea angustifolia ριζών υγρό εκχύλισµα (0,2%), Everlasting (Helichrysum italicum)
βάµµα ανθέων (0,2%), αιθέρια έλαια των: Mugo pine, Red Thyme, Fennel.
Έκδοχα: Κεκαθαρµένο ύδωρ, γλυκερίνη (σταθεροποιητής).
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ: Το Propolaid Βalsamic Σιρόπι είναι συµπλήρωµα διατροφής µε Πρόπολη, Echinacea, Μέλι καστανιάς, Αλθαία, Τίλιο,
Red Poppy, Verbascum, Helichrysum, αιθέρια έλαια των Mugo pine, Red thyme & Fennel και συνιστάται για την ανακούφιση του
ερεθισµένου λαιµού και των συµπτωµάτων του κρυολογήµατος. Ο συνδυασµός της Echinacea µε την Πρόπολη ενισχύει τη δράση του
προϊόντος.• Η Πρόπολη είναι πολύτιµη για τον οργανισµό γιατί έχει αντιβακτηριδιακή, ανοσοενισχυτική και
αντιφλεγµονώδη δράση. • Η Εχινάκεια παρουσιάζει αντιµικροβιακές, αντιοξειδωτικές, αντι-ιικές και αντιµυκητιακές
ιδιότητες και αυξάνει την φυσική άµυνα του οργανισµού.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Προτεινόµενη δόση: 2 κουταλιές της σούπας ηµερησίως (1 πρωί, 1 βράδυ).
Μετά το άνοιγµα διατηρήστε το στο ψυγείο έως 2 µήνες.
Τα προϊόντα είναι γνωστοποιηµένα στον ΕΟΦ και επίσης βρίσκονται καταγραµµένα στο µητρώο συµπληρωµάτων διατροφής του Ιταλικού Υπουργείου Υγείας.
Οι κωδικοί αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία
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