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PROPOLIS FORTE 
cucavé tablety proti chřipce a bolení v krku 
potravinový doplněk 
 
Složení: 
1 tableta obsahuje: 50 mg propolisového extraktu 100 % 
Účinnou látkou PROPOLISU FORTE je etanolový výtažek z včelího propolisu, přírodní látky 
sklizené včely a z rostlin. Propolis je komplex látek, které obsahují ve svém složení více než 
250 identifikovaných sloučenin.    
Mezi biologicky aktivními látkami největší skupinu tvoří fenolické sloučeniny (50-60 %) 
včetně aromatických kyselin (benzoová, skořicová, kávová a ferulová), benzylalkoholová 
a alkohol skořicový, estery vyjmenovaných sloučenin a také flavonoidy (cca 5 %), quercetin, 
pinocembrin a galangin. V propolisovém extraktu se  nacházejí rovněž v malém množství 
terpenické sloučeniny (cca 1 %), především geraniol a borneol. 
 
Dávkování a způsob použití: 
Propolis má široké antimikrobiální spektrum. Mikroby citlivé na antimikrobiálni aktivitu 
propolisu, které jsou odpovědné za způsobování zánětů horních cest dýchacích:  
kokovité bakterie Gram-plus Staphylococcus aureus, S. epidermidis, S. xylosus, 
Streptococcus viridans, St. Pyogenes, St. anginosus, St. Salivarius, Entercoccus faecalis, 
Corynebacterium hofmannii), kvasinkovité mikro organismy (Candida albicans) a v menší 
míře mikro organismy Gram-minus (Klebsiella pneumoniase, Escherichia coli, Branhaamella 
catarrhalis, Haemophilus influenzae).     
Propolis působí protizánětlivě, zabraňuje šíření infekcí způsobených bakteriemi 
PROPOLIS FORTE napomáhá léčbě bakteriálních a plísňových infekcí v ústech, hltanu, 
hrtanu. PROPOLIS FORTE pomáhá bojovat proti zánětům v ústech, hltanu, hrtanu 
doprovázejících chřipku, nachlazení, angínám. 
Vhodné pro diabetiky. 
Přípravek je určen pro děti od 4 let a dospělé osoby. 
 
Doporučené dávkování: 
Dle potřeby. 1 tabletu cucat co 3 až 5 hodin (1-2 tablety denně). Tabletku cucat pomalu, aby 
se docílilo optimálního skutku působení propolisu. 
 
Upozornění: 
Nedoporučuje se osobám alergickým na včelí produkty (med, květní pyl, mateří kašičku). 
Nepřekračovat doporučenou denní dávku. 
Uchovávat v místech nedostupných dětem. 
Přípravek není náhradou pestré stravy. 
Nadměrné užití může způsobit střevní potíže. 
Přípravek obsahuje aspartam, který je zdrojem fenylolaniny. 
 
Zodpovědná právnická osoba: 
APIPOL-FARMA Sp. z o.o. 32-400 Myślenice, ul. H. Cegielskiego 2 
 
Distribuce: 
Ing. Sikora Jiří – ATISS, 
Ostravská 480, 735 14 Orlová 3 
Tel: 596 520 001 
atiss.sikora@gmail.com 
www.atiss.cz  


