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IMMUNE
Própolis com Vitaminas 

C, D, E, Selênio e Zinco



IMMUNE
Fórmula exclusiva a base de Própolis Verde, vitaminas C, D e E 

e os minerais Selênio e Zinco, uma combinação avançada 
que possui ação antioxidante combatendo os radicais livres, 

fortalecendo o sistema imunológico. 

Sua composição especial possui ação antifúngica e antibacteriana, 

além de seus benefícios para atenuar processos inflamatórios, 
um excelente antioxidante com nutrientes e compostos naturais 

que trabalham em conjunto para o melhor desempenho e a maior 

eficiência do sistema de defesa do corpo.



Própolis;
 

Vitamina C;
 

Vitamina D;
 

Vitamina E;
 

Selênio;
 

Zinco

PRODUTO: 
SUPLEMENTO ALIMENTAR DE 

EXTRATO DE PRÓPOLIS COM 

VITAMINA C, D, E, SELÊNIO E 

ZINCO EM CÁPSULAS 

CONCENTRAÇÃO,
FORMATO: 
Cápsula de 1650mg

18 Oblonga.

N° MS: 
Produto dispensado 

de registro conforme 

RDC 240/2018.

• Ação antioxidante;
 
• Fortalece o sistema 
imunológico;

• Ação antifúngica 
e antibacteriana;
 
• Auxilia na melhora do 
processo anti-inflamatório;
 
• Maior eficiência no 
sistema de defesa do 
corpo.

o que é? informações
técnicas

benefícios

Fórmula exclusiva a base de Própolis Verde, vitaminas C, D e E 
e os minerais Selênio e Zinco, uma combinação avançada 

que possui ação antioxidante combatendo os radicais livres, 

fortalecendo o sistema imunológico. 

Sua composição especial possui ação antifúngica e antibacteriana, 

além de seus benefícios para atenuar processos inflamatórios, 
um excelente antioxidante com nutrientes e compostos naturais 

que trabalham em conjunto para o melhor desempenho e a maior 

eficiência do sistema de defesa do corpo.



Própolis é uma mistura de um material resinoso e balsâmico coletado 

pelas abelhas e sua composição química varia de acordo com a flora 

da região em que as abelhas fazem a coleta.

A própolis é coletada pelas abelhas na vegetação e utilizada na vedação 

de todas as frestas da colmeia para protegê-la contra bactérias, 

vírus e fungos capazes de colocar em risco suas vidas. 

Existem algumas variedades de própolis, de acordo com as espécies de 

plantas das quais as resinas são coletadas. A própolis verde é extraída 

do alecrim-do-campo, espécie vegetal típica do Brasil, muito comum no 

estado de Minas Gerais.

Segundo especialistas japoneses, a própolis verde se diferencia das 

demais pela presença dos compostos fenólicos únicos, como a 

artepelina C e bacarina. Por estas características, a própolis verde é 

considerada especial.

PRÓPOLIS



Em sua composição basicamente podemos encontrar 50 - 60% de 

resinas e bálsamos, 30 - 40% de ceras, 5 - 10% de óleos essenciais, 

5% de grão de pólen, além de microelementos como alumínio, 

cálcio, estrôncio, ferro, cobre, manganês e pequenas quantidades 

de vitaminas B1, B2, B6, C e E. 

E em sua composição química podemos encontrar um 

número variado de compostos, mas os que tem chamado mais a 

atenção dos pesquisadores são os flavonóides e os compostos 

fenólicos, pois a eles são atribuídas propriedades antibacteriana, 

antiviral e antioxidante. 

Atualmente estudos tem indicado que a própolis verde brasileira 

tem uma grande quantidade de ácidos cumarínicos e 

flavonoides.Sendo assim, pode ser usada no tratamento e 

prevenção de várias doenças como, por exemplo, na cicatrização 

de feridas, tratamento de acne e dores de garganta.



É um pró-hormônio que associado ao paratormônio (PTH), 

atua como importante regulador do metabolismo ósseo. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia 

(SBEM, 2014), a vitamina D tem como papel fundamental a 

manutenção da massa óssea, porém, alguns estudos têm sugerido 

que ela pode influenciar também o sistema imunológico. 

A deficiência de vitamina D (hipovitaminose D) pode estar relacionada 

com o desenvolvimento de doenças autoimunes, como diabetes 

mellitus insulinodependente, esclerose múltipla, doença inflamatória 

intestinal, lúpus, encefalite autoimune e artrite reumatoide. 

 VITAMINA D



também conhecida como ácido ascórbico, apresenta uma série de funções 

importantes para o organismo, uma vez que participa de diversos processos 

metabólicos. Dentre as funções estão a formação do colágeno, processo de 

oxidorredução, aumento da absorção de ferro e inativação de radicais livres. 

Como consequência a vitamina C aumenta a produção de glóbulos brancos, 

células que fazem parte do sistema imunológico e que tem a função de combater 

microorganismos e estruturas estranhas ao corpo. Este nutriente também aumenta 

os níveis de anticorpos no organismo. Dessa forma, a vitamina C provoca redução na 

duração dos sintomas do resfriado. 

Afinal, quando o sistema imunológico está debilitado, como em situações 

de gripes ou resfriados, a quantidade de vitamina C está menor e é importante 

fazer a reposição do nutriente. Além disso, a falta de vitamina C pode ocasionar 

problemas como anemia, sangramento nas gengivas, hematomas, má cicatrização, 

pode provocar cansaço e comprometer o humor e nos casos mais graves, 

histeria e depressão.

 
VITAMINA C



É a principal vitamina lipossolúvel presente no plasma e na partícula 

de LDL, essencial para o funcionamento do organismo. 

Existe em oito formas químicas: alfa, beta, gama e delta-tocoferol e alfa, 

beta, gama e delta-tocotrienóis. Destes, o alfa-tocoferol é a forma biologicamente 

mais ativa e a mais estudada até o momento. Possui potente ação antioxidante, 

propriedades anti-inflamatórias, e é um dos antioxidantes mais importantes. 

Auxilia também a melhorar o sistema imune, a pele e o cabelo, colaborando na 

prevenção de doenças como arterosclerose e o Alzheimer. 

Além disso, a vitamina E está envolvida nos processos metabólicos 

de eliminação dos radicais livres (retardando o envelhecimento), 

Inibindo a formação dos mesmos.

 VITAMINA E



É um micronutriente essencial para o crescimento e desenvolvimento humano. 

É parte integrante de um conjunto de proteínas, as selenoproteínas, as quais tem 

como função ação antioxidante (protegendo as membranas celulares contra danos 

dos radicais livres), e estão envolvidas no metabolismo dos hormônios da tiróide, na 

regulação do crescimento e viabilidade celular, nas funções do sistema imune e na 

reprodução. Baixos níveis de selênio estão associados a um declínio na capacidade 

do organismo em apresentar uma resposta imunológica e a problemas cognitivos. 

O selênio dá ainda mais potência à imunidade ao diminuir as inflamações e, assim, 

evitar a sobrecarga do sistema imunológico. Provavelmente pelo fato de que esse 

elemento é encontrado normalmente em quantidades significativas em tecido como 

o fígado, baço e linfonodos. O primeiro efeito visível da deficiência do selênio é um 

quadro de fraqueza muscular e de fadiga, que se prolonga tanto quanto durar a 

escassez de selênio no organismo.

 SELÊNIO



É um mineral que se encontra amplamente distribuído em todo o corpo 

humano, porém em pequenas concentrações. Este mineral participa 

como constituinte integral de proteínas ou co-fator enzimático em mais 

de 300 reações químicas que envolvem síntese e degradação de 

carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucléicos. 

Como um componente estrutural e/ou funcional de várias 

metaloenzimas e metalopro-teínas, o zinco participa de muitas reações 

do metabolismo celular, incluindo processos fisiológicos, tais como 

função imune, defesa antioxidante, crescimento e desenvolvimento, 

e até mesmo tem importante papel no metabolismo da vitamina A.

O zinco está relacionado com as células do sistema imune, incluindo 

atividade das células T-Helper, desenvolvimento de linfócitos 

T-citotóxicos, hipersensibilidade retardada, proliferação de linfócitos T, 

produção de interleucina-2 e morte programada de células de origem 

mielóide e linfóide.

ZINCO



O Própolis tem sido utilizado por sua ação antisséptica durante séculos devido a seus inúmeros 

ingredientes ativos como ácidos fenólicos e terpenos. Povos antigos perceberam que o própolis tinha a 

capacidade de evitar a infecção e acelerar a cicatrização de feridas. Vários estudos mostram que o própolis 

possui grande eficiência contra micro-organismos, e um deles, publicado em 2009 na revista Wound Repair 

and Regeneration, mostrou que a aplicação tópica de própolis em feridas de roedores com diabetes 

acelerou significativamente a cicatrização. Estudos mostram também a sua ação na gripe, otites e infecções 

respiratórias.

Um estudo publicado em 2010 na Phytotherapy Research, evidenciou que o própolis contém proteínas e 

compostos com capacidade de alterar e regular o sistema imunológico, além dos benefícios antibacteriano 

e antiviral. O própolis ativa os passos iniciais da resposta imune estimulando receptores específicos e a 

produção de citocinas, que modulam os mecanismos da imunidade.

ESTUDOS - PRÓPOLIS



Um estudo de 2008 publicado no European Journal of Pharmacology mostrou que o própolis verde 

brasileiro contém um componente chamado artepillina-C, com propriedade anti-inflamatória notável 

e que ajuda a curar feridas. Além de ingerido, ele pode ser aplicado topicamente, como um creme, 

para tratar diversas inflamações da pele. Pesquisas mostraram que própolis é eficaz no tratamento 

de queimaduras de primeiro e segundo grau.

 A ingestão de própolis interfere em diversos processos fisiológicos por conter alto teor de      

flavonoides. Os flavonoides por sua vez auxiliam na absorção e na ação de vitaminas e atuam nos 

processos de cicatrização como antioxidantes, além de apresentarem atividade antimicrobiana e 

moduladora do sistema imune. 

Apesar de os flavonoides serem os componentes da própolis mais extensivamente estudados, 

eles não são os únicos responsáveis pelas suas propriedades farmacológicas. Diversos outros 

compostos têm sido relacionados com as propriedades medicinais da própolis, já que estudos 

apontam que derivados hidrossolúveis da própolis como ácido caféico, éster feniletil do ácido caféico 

e quercetina poderiam ser extremamente úteis no controle do crescimento tumoral em modelos 

experimentais; e também sua função modulando a produção de citocinas atenua inflamações, 

como estudo feito em vias aéreas inflamadas de ratos.



Estudo realizado por Penn et al. (1991) demonstrou que a suplementação durante 28 dias 

com as vitaminas A, C e E em 30 idosos hospitalizados melhora a função imunológica.

Schwartz & Weiss (1994) referem uma relação estatisticamente significativa entre 

uma dieta suplementada com vitamina C e a baixa incidência de infecções respiratórias. 

Esta vitamina desempenha um efeito protetor no desenvolvimento dos sintomas respiratórios 

crônicos, embora não se tenha comprovado sua relação com a diminuição de infecções pulmonares.

Schorah et al. (1979) relataram uma fraca mas significante melhora clínica em pacientes idosos que 

receberam 1g de ácido ascórbico diariamente por um período de 28 dias comparado com um placebo 

no grupo controle. 

A este alto nível de suplementação, todavia, os resultados da melhora, provavelmente se devem ao 

efeito farmacológico do ácido ascórbico utilizado no experimento.

ESTUDOS - VITAMINA C



Segundo uma pesquisa publicada em fevereiro de 2016 na revista especializada 

The Journal of Allergy and Clinical Immunology, um consumo considerável de 

alimentos ricos em vitamina D durante a gravidez – mas sem complementos 

alimentares com vitamina D – esteve associado a um risco de rinite alérgica 20% i

nferior junto aos nascidos. Este estudo foi realizado pela Escola de Medecina Icahn, 

do Mount Sinai, em Nova Iorque.

Um estudo publicado em outubro de 2016 na Cochrane Review mostrou que a ingestão 

de vitamina D como um complemento alimentar em casos de pessoas asmáticas, em 

adição a um tratamento convencional contra asma, diminuiu significativamente o risco 

de crises graves de asma sem causar efeitos colaterais. A pesquisa que passou por um 

crivo de 9 estudos clínicos, foi realizada por um especialista em asma, o Prof. Adrian 

Martineau da Queen Mary Universitiy em Londres.

ESTUDOS - VITAMINA D



Estudo realizado em 2005 com 3718 indivíduos idosos, acima dos 65 anos de idade, saudáveis 

ou com a doença de Alzheimer. Os resultados sugerem que a ingestão das diversas formas da 

vitamina E podem ser importantes na proteção contra a doença de Alzheimer a partir de uma 

melhora na função cognitiva. 

Estudo realizado no ano de 2002 com 2889 pacientes com idade entre 65 e 102 anos mostrou 

que a vitamina E, da alimentação ou da suplementação, foi associada com uma menor perda na 

função cognitiva.  Selênio: A literatura científica tem demonstrado que várias categorias de 

antioxidantes da dieta, dentre eles o selênio, podem ser efetivos em suprimir a ativação de vias 

pró-inflamatórias, por meio da quelação das moléculas de radicais livres.

Em estudo de observação de cinco anos em aproximadamente 1 100 homens, com idades entre 55 

e 74 anos, baixas concentrações séricas de selênio (menores de 45µg/L) foram associadas a 

mortes por doença cardiovascular e por acidente vascular cerebral.

ESTUDOS



Ebrahimi, Pormahmodi e Kamkar (2006, p.341-342) avaliaram durante 7 meses o efeito da suplementação 

diária de zinco no crescimento entre alunos de 8 a 11 anos de idade no sudoeste do Iran e verificaram 

aumento no peso de 1,056kg e na altura de 1,606cm a mais entre os escolares que receberam o zinco, 

confirmando a influência deste mineral no crescimento.

Em um estudo, mulheres grávidas (n=170) foram suplementadas diariamente durante a gestação com 

beta-caroteno (4,5 mg), zinco (30mg), ferro (30mg) e ácido fólico (0,4mg). Seis meses após o parto, as 

concentrações plasmáticas de retinol foram mais elevadas nas mulheres que receberam zinco durante a 

gravidez do que naquelas que não receberam. As concentrações de beta-caroteno no leite materno foram 

maiores em todas as 214 Uma revisão sobre o zinco Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da 

Saúde • Vol. 15, Nº. 1, Ano 2011 • p. 207-222 mulheres suplementadas com este nutriente, mas concentrações 

superiores de retinol foram encontradas no leite de mulheres que receberam beta-caroteno + zinco. 

Os resultados mostraram que a suplementação com zinco durante a gravidez melhorou o estado da 

vitamina A de mães e bebês após o parto, o que indica um papel específico do zinco no metabolismo da 

vitamina A (DIJKHUIZEN et al., 2004, p.1299-1307).

ESTUDOS - ZINCO



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12569111

 (Vitamin C as an Antioxidant: Evaluation of Its Role in Disease Prevention)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29452093 (Autophagy Inhibition Enhances Anticancer Efficacy of Artepillin C, a 

Cinnamic Acid Derivative in Brazilian Green Propolis)



https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22222917/?from_term=Zinc+supplementation&from_pos=3 

(Zinc: Dietary Intake and Impact of Supplementation on Immune Function in Elderly) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21419272/?from_term=Vitamin+E&from_pos=7 

(Vitamin E and Immunity)



https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0482-50042010000100007 

(A importância dos níveis de vitamina D nas doenças autoimunes)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29441149/?from_term=selenium+supplementation&from_pos=1 

(Supplementation of Micronutrient Selenium in Metabolic Diseases: Its Role as an Antioxidant)



INGREDIENTES:
Ácido ascórbico, óleo de girassol, acetato de 

DL-alfa tocoferol, óxido de zinco, 

seleniometionina, extrato de própolis, 

colecalciferol, emulsificante lecitina de girassol e 

glaceante cera de abelha. Composição da cápsula: 

gelatina, umectante glicerina, água purificada e 

corante óxido de ferro preto e óxido de ferro 

vermelho. NÃO CONTÉM GLÚTEN

RECOMENDAÇÕES DE USO: 
Ingerir 1 cápsula ao dia.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Por porção de 5,4 g (4 cápsulas)

% VD (*)QUANTIDADE POR PORÇÃO
Valor energético
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina E
Selênio
Zinco
Compostos fenólicos 
 

6 kcal = 24 kJ
0,5 g
0,1 g

500 mg
50 mcg
100 mg

320 mcg
30 mg

0,75 mg

1%
1%
0%

1111%
1000%
1000%
940%
423%

-
-

Não contém quantidade significativa, carboidratos, proteínas, gorduras trans, fibra 
alimentar e sódio. (*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 
kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 
necessidades energéticas. (**) valor diário não especificado.



INFORMAÇÕES DA CÁPSULA
ASPECTO VISUAL: 

Cápsula gelatinosa mole, marrom opaco, formato 

18 Oblonga.

PESO MÉDIO

(invólucro + conteúdo):

1650mg

PESO MÉDIO

(conteúdo): 

1200 mg

PESO MÍNIMO /PESO MÁXIMO

(conteúdo): 

1140mg – 1260mg

DIÂMETROS (C x L x A): 

24,60 x 8,49 x 8,75.



OBRIGADO!


