اطالعات کلی ()Description
ژل پروپولیس ( بره موم) بااد را ا بورم موار الاادل ما دواعااا بلکوام یااک ددوی ا

ککاااه و محاادا ا

ککاااه

پوس مو ر استفدره قرا گیرر .بره موم ید  propolisه از کاو زعبو عسل استخراج ما شور ،از قایم
بلکوام عدمل شاافد ردکاه ر درمیم پوسا
میكروبي عیز براي آم گزا ش شاه اس .

و بیمد یهدي جلاي مو ر دوجه بوره و عالوه بر آم خدصاای ضااا

بره موم (  )propolisیک در یب از موار مختلف ازجمله انواع فالونوئید ها  ،آنتی اکسیییییییداگ ها ،روه
های فنلی ،آمینو اسییییییید ها ،و تامی ها و همچنی مواد آنتی بیوتیکی ما بدشااااااا .ای مدره بد را ا بورم
اعواع ویتدمی از جمله ویتدمی  ، Aویتدمی  ، B6اعواع آمیکو اساایا و موار آعتا ا ساایاام ساابب اراوو و
شدرابا پوس گررر .عوامل موجور ر بره موم بدعث شا سریلتر سلولهد و ددمی موار مو ر عیدز پوس
ما گررر .عماه جوش ددی صااااو و را ای آلورگا به بد تری اسااااتدایلو و ون ما بدشااااکا ه ای مدره ما
دواعا بلکوام یک ممدعل

ککاه از شا ای بد تری بر وی پوس صو و عمل عمدیا.

موارد مصرف (:)Applications
برای محدا

پوس و اع التهدبدو و قرمزی عدشا از آ که ما دوام استفدره عمور.

ضیییییید وا،ضیییییید باکتری،تسییییییر در درماگ د ب ،اد بی بردگ رد ب ی و همچنی تسییییییر در درماگ
سو تگی .
نحوه ومقدار مصرف(:)How to use
وزاعه  1دد  2بد ازژل بر وی پوس ا رس ا و صااو و اسااتفدره شااور .جه ا ر بهتر آم قبل از اسااتفدره،
پوس

ا دمیز عموره و سپس ژل ا ا ر ردیا و پس از گذش  30رقیده موضع ا شسته و محل ا بد رم

مراوب ککاه مدسدژ ردیا.
موارد عدم مصرف و نکات ا منی قابل توصی (:)Hazardous and safety points
ر صو و مشدداه حسدسی و ید آلرژی به مصرف ای

ژل از استفدره آم خورا ی و به پزشک مراجله

شور.
شرا ط نگهداری و مدت پا داری(:)Storage and stability
جه پدیاا ی بیشااتر موار مو ره بهتر اساا ر ر جه حرا و پدنی در از 30ر جه ساادعتا گرار و رو از
عو مستدیم خو شیا عگهاا ی شور .ماو پدیاا ی ر شرایط مطلوب برای ژل حاا ثر یک سدل ما بدشا.
عوارض انبی( :)Side Effect
تا ب حال عوارض اصیییییی برای ا

ماده در دنیا نارا نسیییییده اسییییید .در صیییییورت مسیییییاهده هر ون

حساسید و ا آلرژی با ستی اد مصرف آگ لو یری شود.

