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Empresa        Produtos        Benefícios Sugestão de Uso        Contato Shop

Brazilian
Veja mais

Sobre a empresa

Oferecemos produtos de qualidade que 
geram benefícios verdadeiros, obtidos de 

maneira sustentável.

A BeeExcel é uma empresa brasileira que 
nasceu com o propósito de levar mais saúde 
as pessoas no mundo. Seus produtos contam 
com ativos naturais de extrema qualidade, em 
especial a Própolis Verde, obtidos de maneira 
sustentável que contribuem para o equilíbrio 

ambiental.  



Empresa        Produtos        Benefícios

Nossos produtos
Todos nossos produtos seguem os mais rígidos padrões internacionais

de inspeção.

Principais benefícios

Siga estas dicas de cuidados e melhor uso dos produtos.

Sugestão de Uso        Contato Shop

Brazilian

Extrato de Própolis Verde 
BeeExcel em gotas, 30ml

Sugestão de uso

Extrato de Própolis Verde 
BeeExcel em cápsulas, 300mg

Pingue diariamente de 15 a 
20 gotas de  BeeExcel  na 
boca ou dilua em um líqui-

do de sua preferência.

Ideal para potencializar 
o sistema imunológico.

Potencializa o Sistema
Imunológico

Ação Anestésica
Auxiliar no combate de 

dores de garganta.

Afecções do Aparelho
Respiratório

Gripes, úlceras e gastrite.

Antibiótico Natural
Combate fungos e

bactérias.

Rico em 
Flavonoides e Fenóis

Combatem o envelhecimento.

Rico em Artepillin C
Importante no combate

a tumores.

Newsletter

Digite seu nome

Digite seu e-mail

Inscrever-se

Assine e receba novidades ou promoções direto da BeeExcel.

Depoimentos
Conheça a opinião de quem já experimentou nossos produtos.

Selos e certificações do produto:

Copyright © BeeExcel. Todos os direitos reservados.

GLUTEN

F R E E

artepilin-C

Produzida pelas abelhas Apis Mellifera Africanizada, a Própolis Verde brasileira da BeeExcel é um 

produto nobre, extraída a partir do alecrim-do-campo ou vassourinhas (Baccharis Dracunculifolia), 

que cresce abundantemente nos terrenos montanhosos do estado de Minas Gerais. Ela possui 

inúmeros benefícios, tais como:

A Própolis Verde brasileira presente 
no extrato em cápsulas da BeeExcel
é um produto nobre com valiosos 
benefícios e ampla aceitação no 
mercado mundial.  Ela promove um 
efeito anti-inflamatório, bactericida, 
aumenta a imunidade, combate os 
radicais livres e auxilia na 
cicatrização.

GLUTEN

F R E E

artepilin-C

A Própolis Verde brasileira presente 
no extrato em gotas da BeeExcel
é um produto nobre com valiosos 
benefícios e ampla aceitação no 
mercado mundial.  Ela promove um 
efeito anti-inflamatório, bactericida, 
aumenta a imunidade, combate os 
radicais livres e auxilia na 
cicatrização.

Veja mais

Ideal para potencializar 
o sistema imunológico.

Tome 02 cápsulas de 
BeeExcel por dia com

um pouco de água
(para um adulto).

Dilua três gotas de 
BeeExcel em meio copo 

d'água e faça
bochecho e gargarejo.

Ideal no combate a aftas
ou garganta inflamada.

Goteje BeeExcel 
diretamente sobre feridas
ou frieiras. Ideal para elimi-

nar cravos e espinhas. 

Ideal como fungicida e 
cicratrizante natural.

“Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit lorem ipsum

 amet, consectetur adipiscing elit.”

Taciana Miller, 41 anos,
Funcionária Pública

“Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit ipsum

 amet, consectetur adipiscing elit.”

Mariano Sales, 34 anos,
Advogado



Nossos parceiros

A nossa rede de parceiros, permite que tenhamos mais eficiência e alcance.

Seja você também um parceiro BeeExcel.

Copyright © BeeExcel. Todos os direitos reservados.

Empresa        Produtos        Benefícios Sugestão de Uso        Contato Shop

Sobre a empresa
Oferecemos produtos de qualidade que geram benefícios verdadeiros, 

obtidos de maneira sustentável.

 A BeeExcel é uma empresa brasileira que nasceu com o propósito de levar mais saúde as pessoas no 
mundo. Seus produtos contam com ativos naturais de extrema qualidade, em especial a Própolis Verde, 

obtidos de maneira sustentável, que contribuem para o equilíbrio ambiental.  

Quando essa matéria-prima nobre chega aos nossos laboratórios de controle de qualidade, é realizada 
uma análise rigorosa de recebimento para a fabricação, onde todos os regulamentos técnicos e de 
qualidade determinados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com base 

nos Requisitos Técnicos de Identidade e Qualidade (RTIQ) são seguidos.

Controle de qualidade

Produtos premiums

A Própolis Verde é uma substância resinosa produzida pela abelha Apis Mellifera africanizada, que por 
sua vez, extrai a partir do alecrim-do-campo ou vassourinhas (Baccharis Dracunculifolia), nos terrenos 
montanhosos de difícil acesso e não agricultáveis de Minas Gerais. Onde plantas nativas florescem em 

um ambiente ideal e essencial para qualidade dos nossos produtos.

Meio ambiente

Os produtos da BeeExcel são pensados para levar importantes benefícios à saúde e ao bem estar de seus 
consumidores. Além disso, através de seus produtos, a BeeExcel apoia e investe na agricultura familiar e 

na potencialização de meios produtivos que não trazem danos ao meio ambiente.
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Empresa        Produtos        Benefícios Sugestão de Uso        Contato Shop

Fale conosco

Em caso de dúvidas, críticas ou elogios, envie sua mensagem ou depoimento através

dos formulários abaixo, que nós responderemos em breve.

Nome:* 

Mensagem:

Telefone:* 

Cidade:

E-mail:* 

Enviar

Empresa:* Assunto:

Contato Depoimento



(12) 4141.2188   

agenciacalibre.com.br

contato@agenciacalibre.com.br

Rua Haia, 177, Jardim Augusta,

São José dos Campos-SP,

Brasil, Cep 12216-650 Be.-Fb.-Ig.-


