
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ETKİ MEKANİZMALARI / ETKİNLİK KANITI 

 
Propolis aşağıdaki özelliklere sahiptir: 

• Anti-bakteriyel özellikler [1, 3, 4, 5] 

Bu özellik başta galangin ve pinosembrin olmak üzere flavanoid ve fenol asitlerin yanı sıra kafeik, ferulik ve salisilik asitten kaynaklanmaktadır. Propolis 

temel olarak hücre bölünmesine engel olmak suretiyle mikropların büyümesini ve ilerlemesini durdurmaktadır. Ancak başka etkileri de vardır. Örneğin, 

sitoplazmanın düzenini bozmak. Bu etken madde akne ile savaşır. Propolis konsantrasyonunun artırılması ile (0,625 ila %20) düşük dozlarda p. acnes 

suşu üzerinde engelleyici etkisi gözlenmiştir (%0,625); bu bakteri akneye meyilli ciltlerde patofizyoloji ile ilişkilidir. Propolisin etanolden daha etkili olduğu 

ortaya koyulmuştur [1]. 

• İyileştirici özellikler [2, 6]: 

Propolis doku rejenerasyonu ve iyileşme süreçlerini harekete geçirmektedir. Propolis kutanöz bütünlüğünün korunmasında önemli ve besleyici bir rol 

üstlenmektedir. Bu özelliği kısmen arjinin ve prolin gibi amino asitlerin varlığına bağlıdır ve bunların da cilt rejenerasyonu üzerindeki etkileri iyi bilinmektedir. 

Kolajen sentezini arttırarak hasarlı epidermisin onarılmasını hızlandırmaktadırlar. Oral yolla alınan propolis ile birlikte %2’lik bir losyon ve krem uygulaması 

üzerine yapılan in vivo çalışmalar propolisin orta derece aknelerde 8 günlük uygulama sonrasında lezyonlarda iyileşme sağladığını ortaya koymuştur. 

Bakımın (21 gün) tamamlanmasının ardından, aknenin derecesine bağlı olmaksızın lezyonların tamamen iyileştiği gözlenmiştir. 

• Antioksidan özellikler [5, 7, 9]: 

Bu özellik, lipitlerde zincir reaksiyonları kırabildiği, kimyasal ışıldama reaksiyonlarını engelleyebildiği ve belirli ROS’ları hapsedebildiği bilinen polifenol ve 

flavonoidler ile ilişkilidir. Propolis içerisinde bulunan eser elementler ve mineraller de antioksidan etkiyi desteklemektedir. 

• Anti-inflamatuar özellikler [5, 8]: 

Propolis doza bağlı olarak siklooksijenaz (COX) aktivitesini engellemektedir. Bu enzimler, enflamasyona yol açan prostaglandinlerin oluşumunda rol 

oynamaktadır. Ayrıca, propolis ekstraktları makrofajları harekete geçirerek, trombosit agregasyonunu ve eikosanoid sentezini önleyerek Propolise anti-

inflamatuar özellik kazandırır, böylece doğal koruma mekanizmalarını harekete geçirir. 

 
 

 

 UZMANLARIMIZIN GÖRÜŞÜ 
 

Propolisin ana akım bakımında faydası yeni bir keşif değil. Ancak, eczacılık/farmasi alanındaki kısıtlı kullanımı karmaşık ve çeşitli kompozisyonundan 

kaynaklanmaktadır. Kolay çözünebilen bir madde olmamasıyla birlikte ekstraktların farklı referanslarla karşılaştırılması da oldukça zordur. Markör takibinin 

zorluğu ve reçinelerin polimetrik doğası özellikle de kararlılık testleri sırasında ciddi analitik sorunlar doğurabilmektedir.  

Her şey göz önünde bulundurulduğunda, anti bakteriyel etkisi oldukça iyi bilinmektedir, anti-inflamatuar özellikleri kayda değer orandadır ve cilt ve mukoza 

üzerindeki iyileştirici ve besleyici etkileri dikkate değerdir.  

Akne üzerinde kullanımı umut vaat etmektedir ve oral ve topikal kullanım ile birlikte bu alandaki etkileri bir yayın ve patent ile doğrulanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propolis, arılar tarafından toplanan ve salgılarıyla zenginleştirilen reçineli maddelerin bir karışımıdır. Arılar bu maddeyi tomurcuklardan ve özellikle 

reçineli kozalaklı ağaçlar, kavaklar, söğütler ve hatta kızılağaç gibi bazı ağaçların kabuklarından toplar. Arılar bu maddeyi kovanlardaki boşlukları 

doldurmak, petekleri güçlendirmek ve kovanı mikrobiyal enfeksiyonlardan korumak için kullanır.   

Kompozisyonu son derece karmaşık ve çeşitlidir. Ancak, aşağıdakiler içerisinde sürekli ve kısmen istikrarlı seviyelerde bulunabilmektedir: reçineler 

(%50 ila 55), vakslar (%30 ila 40), uçucu bileşiklerle yüklü yağlar (%5 ila 10), polenler (%5), amino asitler, vitaminler, eser elementler, yağ asitleri 

ve flavonoidler (başlıca bulunan flavonoid galangindir).  

Propolis; antiseptik, arındırıcı, yatıştırıcı, iyileştirici, tıkanıklık giderici ve antioksidan gibi pek çok özelliğe sahiptir.  

 

PROPOLIS 
Başlıca endikasyonlar: akneye meyilli cilt, soluk cilt görünümü 

 

PURE ACTIVE 
A23 

  INCI adı: PROPOLIS EKSTRAKTI 

 Tam propolis ekstraktı 



 









    ETKİN DOZ 
 

Tüm yayınlar, bilimsel çalışmalar, standart kullanımlar ve uzmanlarımızın görüşleri doğrultusunda Propolis konsantrasyonu %5, yani her 100 ml 

için 250 mg (37,5 mg/15 ml) olarak belirlenmiştir. 

 



   LİTERATÜR REFERANSLARI  

 

                [1]   Rapport B18-00077C Keybio - 2018 NAOS projet ROV-BGN Propolis CMI 2ème test 

 [2]  TREATMENT OF ACNE, Paunescu C. and T., Brevet US005399349A, 1995. 

 [3] In vitro activity of Bulgarian propolis against 94 clinical isolates of anaerobic bacteria. Boyanova L et al. Anaerobe, 12(4): 173-177. 

2006. 

 [4] Trigona laeviceps propolis from Thailand: antimicrobial, antiproliferative and cytotoxic activities. Umthong S et al. Am J Chin Med, 37(5) 

: 855-865. 2009. 

 [5] Actifs et additifs en cosmétologies. Martini MC and Seiller M, 3ème édition, Lavoisier2006 p338-350 

 [6] Comparison of propolis skin cream to silver sulfadiazine: a naturopathic alternative to antibiotics in treatment of minor burns. Gregory 

SR et al, J Altern Complement Med. 8(1): 77-83. 2002. 

 [7] Assessment of the antioxidant activities of Brazilian extracts of propolis alone and in topical pharmaceutical formulations. Marquele FD 

et al, J Pharm Biomed Anal, 39(3-4), 455-462. 2005 

[8] Propolis, an old remedy used in modern medicine. Stefano Castaldo and Francesco Capasso. Fitoterapia. Volume 73,  Supplement 1, 

Pages S1-S6. 2002.  

 

Bu bilgiler örnek olarak sunulmaktadır, hiçbir şekilde yükümlülük doğuracak şekilde tıbbi bilgi olarak kabul edilmemelidir. Bu bilgiler 
yalnızca kişisel ve özel kullanım için bilgi sağlamak amacıyla kopyalanabilir ve çoğaltılabilir. Farklı amaçlarla bu bilgilerin kopyalanması 
veya çoğaltılması yasaktır ve Fransa Fikri Mülkiyet Kanunu’nun L 122-3 maddesi kapsamında kullanıcı yükümlülüğü doğurmaktadır. 
 


