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Polen
UM SUPER ALIMENTO



OPólen é o alimento das abelhas e um excelente antioxidante que 
ganhou o título de superalimento. Na sua composição exis te 
uma grande quantidade de sais minerais, como o cálcio, 

cobre, ferro e magnésio, aminoácidos, vitaminas A, C, D, E, K e do 
complexo B, flavonoides, ácidos gordos polinsaturados e enzimas, sendo 
ainda uma importante fonte de proteínas. Possui inúmeros benefícios devido 
às suas elevadas propriedades nutricionais.

Propriedades  do  Polen

Beneficios:
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Rico em hidratos de carbono,
proteínas e vitaminas do complexo B, 
que contribuem para manutenção da 

energia, aumentam a resistência
e combatem o cansaço.

FONTE DE ENERGIA 

Os aminoácidos e vitaminas presentes 
na sua composição, protegem

e regeneram a pele, aumentando
a irrigação da mesma. Favorecem
a circulação periférica e promovem

o aumento da produção de colagénio, 
melhorando a elasticidade da pele. 

AÇÃO ANTI
ENVELHECIMENTO Contém enzimas que ajudam na 

absorção dos nutrientes essenciais 
presentes nos alimentos ingeridos.

AJUDA NA DIGESTÃO 

Devido a grande quantidade de 
rutina (bioflavonoide antioxidante), o 
pólen torna-se um ótimo tonificante 

para os vasos sanguíneos.

BENEFICIA O
SISTEMA CARDIOVASCULAR 

Apresenta uma elevada quantidade 
de antioxidantes, com um efeito 

anti-inflamatório sobre o tecido dos 
pulmões, benéficos em casos de 

asma.

MELHORA O
SISTEMA RESPIRATÓRIO 

Excelente para a flora intestinal, que 
consequentemente ajuda no reforço 

do sistema imunitário. Contém
propriedades antibióticas que protegem 
o organismo contra os radicais livres.

REFORÇA O
SISTEMA IMUNITÁRIO 

O Pólen é um alimento
completo, que fornece
proteínas, vitaminas
e sais minerais.
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O Pólen possui um sabor ligeiramente doce e os pequenos 
grânulos conferem uma textura crocante aos alimentos, 
quando consumidos diretamente. Se pretender outra textura, 

po de misturar e bater com outros ingredientes. Pode ser consumido 
puro ou adicionado a outros alimentos em qual quer refeição do dia.

1. BATIDO VITALIDADE
Para um pequeno-almoço energético, prepare um batido com iogurte, 
leite ou bebida vegetal, banana, aveia, canela e 1 colher de chá de 
pólen.

2. TOPPING PARA IOGURTES
Misture alguns grânulos de pólen ao iogurte, juntamente com um 
pouco de mel, xarope de agave ou coco. 

3. BATIDO PROTEICO
Prepare um batido pré-treino com uma dose extra de proteína. Misture 
uma bebida vegetal, proteína, banana, cacau em pó e pólen. 

4. CEREAIS DE PEQUENO-ALMOÇO
Para um pequeno-almoço mais nutritivo, adicione o pólen aos cereais 
ou papas matinais, juntamente com fruta e sementes a gosto.  

5. SMOOTHIE
Prepare um smoothie com beterraba, maçã, gengibre, laranja e pólen. 
Uma deliciosa bebida com benefícios na saúde das articulações 
para quem treina regularmente.  

6. SALADA DE VERDURAS
Polvilhe o pólen em cima de uma salada de espinafres, nozes e 
pera. Tempere com azeite e vinagre, para uma refeição rápida e 
cheia de vitaminas.  

7. PÃO E TOSTAS
Barre uma fatia de pão integral/tosta com manteiga de amêndoa ou 
amendoim e polvilhe com pó len. Terá um delicioso lanche pré-treino, 
que fornece proteínas, fibra, gorduras “boas” e hidratos de carbono.   

8. BARRAS DE FRUTOS SECOS E SEMENTES
Faça as suas próprias barras com tâmara, aveia, sementes, frutos 
secos e pólen, para um lanche prático e nutritivo.

9. SNACK HIDRATANTE
Corte uma fatia de melão, meloa ou melancia e adicione o pólen. 
Um snack muito hidratante devido ao seu elevado teor de água.

10. LANCHE NUTRITIVO
Combine fatias de maçã e hummus e, em seguida, polvilhe com 
grânulos de pólen. Um lanche simples e rico em fibra e proteínas. 

12. SALADA DE FRUTA
Prepare todas as frutas, polvilhe com pólen e regue com um fio de 
mel.

13. MÁSCARA ANTI-ENVELHECIMENTO 
Num recipiente limpo, junte 2 c. de sopa de argila verde GoldenSilk, 
1 c. de chá de pólen, 1 c. de sobremesa de mel, umas gotas de óleo 
de amêndoas doces GoldenSilk, um pouco de água tépida e misture. 
Aplique no rosto e deixe atuar até secar. Retire com água morna e, de 
seguida, hidrate com óleo de rosa mosqueta GoldenSilk.

RECOMENDAÇÕES

● Algumas pessoas podem ser alérgicas ao pólen de abelhas. 
Comece por experimentar uma pequena quantidade. Em caso de 
erupção cutânea, sensação de mal-estar ou qualquer outro sintoma 
pare de tomar e consulte o seu médico. 

● Uma vez que o pólen possui um elevado valor energético, a 
dose diária recomendada é de 5g por dia, o equivalente a uma 
colher de sopa.

● O pólen não deve ser aquecido, de forma a não perder parte 
do seu valor nutricional e enzimático.

Como  utilizar  o  Polen?
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