
CATÁLOGO DE PRODUTOS:



APIS -MEL:

 Aleandro Castro é um são-tiaguense que, ainda jovem, foi para 
Barbacena e ali se formou na antiga escola agrícola, após adquirir 
conhecimentos fundamentais para o funcionamento da empresa no setor 
do mel. 

 Quando retornou à cidade natal, buscava conciliar o tempo entre o 
trabalho no bar do saudoso Vô Coité – Bazar do Ponto, e as atividades 
apícolas, onde se encontrou.

 Então, imagine uma colmeia. Agora pense em tudo o que as abelhas 
produzem dentro dela... A primeira coisa que vem à nossa mente é o mel. 
O famoso… E o que mais? Além do mel, com suas diversas cores, 
sabores e aromas, tem também a própolis, o pólen, a geléia real, a cera...

 As abelhas, e sua profunda conexão com a natureza, além de nos 
ensinar a importância do respeito à biodiversidade e à nossa flora, nos 
trazem inúmeros produtos, não apenas no ramo alimentício, como 
também no cosmético. 

 Da própolis verde, típica de nossa região, à geléia real, que 
alimentam lendas ao redor de todo o mundo, buscamos trazer sempre 
produtos seletos, de alta qualidade e com características únicas tendo 
sempre em mente tudo que estes podem oferecer ao nosso organismo, e 
por tudo que representam na natureza. 

 Nosso empreendimento é um espelho do universo das abelhas, e 
um respeito e admiração pelo trabalho dessas pequenas, e, nosso maior 
desejo é partilhar essa experiência com cada um de nossos clientes.



PRODUTOS - MEL:

TEMOS TAMBÉM:

BISNAGA MEL 1Kg
MEL DE ABELHA JATAÍ

 O mel é eficiente no combate gripes, 
resfr iados, é um ant ioxidante natural 
contribuindo na prevenção do 
envelhecimento precoce. Regula as funções 
intestinais e auxilia a 
ativação do cálcio e do fósforo na formação dos 
ossos, dentes
e unhas.

Como consumir?

 O mel pode ser utilizado como uma 
substituição saudável ao açúcar refinado na 
preparação de bolos, tortas, biscoitos, entre 
outros doces. Também é interessante consumi-
lo com torradas, frutas, iogurtes, sucos e até 
mesmo na receita de carnes.

 O quanto consumir de mel por dia pode 
variar entre uma colher de chá, cerca de 10 
g r a m a s ,  a  u m a  c o l h e r  d e  s o p a , 
aproximadamente 25 gramas.

O mel puro cristaliza?

 Sim!!
 Por ser uma solução rica em açúcar, 
quando armazenado em temperaturas abaixo 
da média da colmeia, que é entre 34 e 35 graus, 
ele pode cristalizar. Dessa forma, deve ser 
mantido fora de refrigeração. Para que ele volte 
ao estado líquido sem perder as propriedades 
nutricionais, a orientação é colocar a 
quantidade a ser utilizada em um pote em 
banho-maria a 45 graus durante cinco minutos. 
Deixe a água esfriar com o pote dentro.



PRODUTOS - PRÓPOLIS:

OBS: Consultar disponibilidade de estoque dos produtos.

Extrato de Própolis.
 Combate gripe, resfriado, infecções 
bacterianas diversas, doenças da boca como a 
cândida bucal e herpes além de prevenir as 
cáries. É antiinflamatório corta dor, age na 
regulação do sistema intestinal contra a úlcera 
e a gastrite. A própolis verde é colhida pelas 
abelhas do alecrim do campo, planta conhecida 
como vassourinha. 

Spray Bucal
 O Spray bucal atua nas disfunções da 
garganta: infecções de garganta, rouquidão, 
tosse persistente e pigarro. É broncodilatador, 
analgésico e anti inflamatório das vias 
respiratórias. 

Pomada de Própolis
 Atua em todas as disfunções da pele. 
Desde a feridas, queimaduras, frieiras, 
prúridos, feridas de difícil cicatrização como 
herpes, na eliminação de bicheiras e bernes em 
pessoas e animais. Atua nos tumores da pele, 
em verrugas e pele ressecada. É um produto 
antibiótico, antiinflamatório, analgésico e 
antitumoral. Seu uso associado ao Extrato de 
própolis devolve o vigora pele maltratada pelo 
dia a dia.

Mel Própolis e Agrião
 As propriedades de seus componentes 
se associam estimulando a expectoração, 
apresentando uti l idade terapêutica em 
infecções das vias aéreas superiores, tosses 
rebeldes, rouquidão, gripes e resfriados e tosse 
dos fumantes.



PRODUTOS - LINHA GOURMET:

TEMOS TAMBÉM:

GELÉIA REAL 10g
HIDROMEL 160ml e 750ml

Mel com Nozes, Castanha e Café.  
 Todos conhecem os grandes benefícios 
do mel, das amêndoas e das nozes, mas você já 
parou para pensar no quão adequado seria 
consumir esses alimentos juntos?
 Alem da combinação de sabores o 
produto proporciona uma alta recuperação da 
energia e vitalidade, rico em ômega 3. A 
composição gordurosa dos frutos secos, seu 
teor  de ant iox idantes,  fibras e outras 
substâncias bioativas, conferem a esses 
alimentos um grande valor nutricional

Favo de Mel.
 O favo de mel é reconhecido por ser uma 
rica fonte de antioxidantes. Além disso, as 
vi taminas e minerais, bem como suas 
propriedades antivirais e antimicrobianas, o 
resultado é um alimento natural que ajuda a 
fortalecer o sistema imunológico. 
 Visto que também pode carregar pólen, o 
mel pode ser útil no tratamento de rinites 
alérgicas, ao acostumar o corpo a pequenas 
quantidades do pólen gradualmente, treinando o 
sistema imune.



PRODUTOS - DIVERSOS:

OBS: Consultar disponibilidade de estoque dos produtos.

Pólen.
 O Pólen Apícola Desidratado é um 
excelente suplemento alimentar uma vez que é 
rico em proteínas, vitaminas, sais minerais e 
aminoácidos. O pólen pode ser considerado um 
dos alimentos naturais mais completos da 
natureza e o uso constante auxilia na saúde do 
organismo.
 Recomenda-se o consumo de uma colher 
de sopa do Pólen por dia, esta porção pode ser 
consumida de uma única vez ou dividida entre as 
refeições do dia. O pólen pode ser consumido 
puro, diluído em água ou misturado com outros 
alimentos como o mel, frutas, iogurtes ou saladas.

Sabonete Líquido.
 O sabonete líquido a base de mel é ideal 
pa ra  pessoas  com esp inhas  e  acnes , 
principalmente adolescentes. Seu uso associado 
ao uso do extrato de própolis reduz o surgimento 
de novas espinhas e acnes.

Sabonete Glicerinado (mel, própolis e 
pólen).
 Atua como um antisséptico natural da pele. 
Substitui o sabonete tradicional dando leveza e 
brilho, desenvolvendo a pele a beleza perdida no 
dia a dia intensivos. Atua em manchas, pele 
oleosa, pele ressecadas, feridas, espinhas e 
acnes, frieiras nas mãos e nos pés. Reidrata e 
conserva a pele. 

Creme Hidratante.
 O  C r e m e  h i d r a t a n t e  d e  m e l  e 
própolis,renova e atua diretamente na firmeza, 
elast ic idade e redensificação da derme 
atenuando a formação das rugas além de 
estimular a produção de colágeno. Pode ser 
usado por todo tipo de pele.

SABONETE GLICERINADO
(mel, própolis e pólen)



VISITE NOSSAS REDES SOCIAIS:

https://www.facebook.com/familiaapismel/?ref=pages_you_manage
https://whats.link/apismel
https://www.instagram.com/familiaapismel/
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