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LINHA QUINTESSÊNCIA POMADAS
NOME
POMADA DE ARNICA
30g
POMADA DE
CALÊNDULA 30g
POMADA DE
CYRTOPODIUM 30g
POMADA DE
HAMAMELIS 30g
POMADA DE LEDUM
30g
POMADA DE
PAEONIA 30g

COMPOSIÇÃO

AÇÃO

MODO DE USAR

Arnica montana Polietilenoglicol.
Validade: 1 ano

Indicada nos casos de traumatismo por queda, contusões e dores musculares.

Aplicar na área afetada 2 a
3 vezes ao dia.

Calendula officinalis Polietilenoglicol.
Validade: 1 ano

Indicada como antisséptico e cicatrizante da pele.

Aplicar na área afetada 2 a
3 vezes ao dia.

Cyrtopodium punctatum Polietilenoglicol.
Validade: 1 ano

Antiinflamatório local, indicada no tratamento de furúnculos.

Aplicar na área afetada 2 a
3 vezes ao dia.

Hamamelis virginica Polietilenoglicol.
Validade: 1 ano

Com propriedades adstringente e ativadora da circulação, é indicada para varizes e úlceras varicosas.

Aplicar na área afetada 2 a
3 vezes ao dia.

Ledum palustre Polietilenoglicol.
Validade: 1 ano

Indicada para alergias provocadas por picadas de inseto

Aplicar na área afetada 2 a
3 vezes ao dia.

Paeonia officinalis Polietilenoglicol.
Validade: 1 ano

Indicada no tratamento de hemoroidas.

Aplicar na área afetada 2 a
3 vezes ao dia.

TEGUM®

TEGUM® 100 g

Óleo de andiroba, Óleo de melaleuca, Proteínas, Vitamina A, Vitamina E, Vitamina B6,
Benzoato de sódio. Validade: 3 anos

Tegum® é um creme à base de óleo de andiroba dermatologicamente testado, e busca alimentar a pele e manter a harmonia do seu funcionamento. Fornece colágeno,
vitaminas A e E e óleos vegetais, devolvendo ao tecido a
vitalidade, hidratação e frescor.
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Experimente utilizar. Tegum® de 3 a 5 vezes ao
dia. nos locais afetados e
sinta a importância de alimentar a pele de forma
saudável
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LINHA QUINTESSÊNCIA TINTURAS
NOME

COMPOSIÇÃO

AÇÃO

MODO DE USAR

BOLDO ALCACHOFRA
JURUBEBA TM 30ml

Peumus boldus, Cynara scolimus e Solanum
paniculatum em solução hidroalcoólica.
Validade:1 ano.

Combate a má digestão, regulador das funções hepáticas e biliares.

Tomar 10 gotas, diluidas
em água, 4x/dia.

Morus nigra em solução hidroalcoólica.
Validade: 1 ano

Usado como antidiabético, analgésico, diurético, antitussígeno, hipotensor e anti-inflamatório, para tratamento
do colesterol alto, pressão alta, reposição hormonal da
mulher.

Tomar 20 gotas, diluidas
em meio copo d’água,
água, 3x/dia.

Passiflora alata em solução hidroalcoólica.
Validade:1 ano.

Ação sedativa, tranquilizante e antiespasmódica.

Tomar 10 gotas, diluidas
em água, 4x/dia.

Própolis em solução hidroalcoólica.
Validade:1 ano.

Usada nas inflamações de garganta, aftas e prevenção
de resfriados.

Tomar 10 gotas, diluidas
em água ou uma colher
de sobremesa de mel, 3x/
dia. Para gargarejos e bochechos, diluir 15 gotas em
meio copo d’água filtrada

Thuya occidentalis em solução hidroalcoólica.
Validade:1 ano.

Indicada no tratamento de verrugas.

Uso externo: aplicar na
verruga 2x/dia.

AMORA TM 30ml

PASSIFLORA AL.TM
30ml

PRÓPOLIS TM 15 ml
e 30ml

THUYA OCC. TM
15 ml
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LINHA QUINTESSÊNCIA CÁPSULAS
NOME

COMPOSIÇÃO

AÇÃO

MODO DE USAR

COMPOSTO
CALMANTE 330mg
50 cáp

Passiflora 90mg/ Melissa 100mg/ Mulungu
190mg (pó) Validade 1 ano

Ação relaxante e sedativa. Indicado nos casos de insônia, tensão nervosa e stress.

Tomar 2 capsulas à noite.

COMPOSTO
EMAGRECEDOR
360mg 50 cáp

Fucus 50mg/ Alcachofra 120mg/ Carqueja 84mg/ Cáscara sagrada 15mg/ Cavalinha
35mg/ Centella 38mg/ Levedo de cerveja (pó)
qsp 1 cápsula Validade 1 ano

Auxilia no tratamento da obesidade, estimulando o metabolismo do organismo.

Tomar 1 caps antes das
refeições (CONTRA INDICADO A CRIANÇAS, LACTANTES E GRÁVIDAS)

Espinheira santa (pó). Validade: 1 ano

Indicada para o tratamento da hiper acidez gástrica e gases intestinais.

Tomar 2 caps ao dia.
(CONTRA INDICADO A
CRIANÇAS, LACTANTES
E GRÁVIDAS)

Ginkgo biloba (extrato seco 24%).
Validade: 1 ano

Indicado para desordens da memória e distúrbios de
atenção. Eficaz nos transtornos microcirculatórios.

Uso conforme orientação
médica (CONTRA INDICADO A GRÁVIDAS)

ÓLEO DE PRÍMULA
500mg 60cáps.

Óleo de prímula, gelatina, umectante glicerina. Validade: 1 ano

O uso regular do Óleo de Prímula oferece ao organismo elementos construtivos essenciais para o mecanismo de auto-regulação hormonal e contribui para o seu bom funcionamento e bem-estar, especialmente na menopausa. Rico em ômega-6, seu princípio
ativo é empregado no tratamento de tensão pré-menstrual, regulação do nível de colesterol sanguíneo, regulação da pressão sanguínea e obesidade. Os ácidos graxos
poliinsaturados, presentes na sua composição, não são produzidos naturalmente pelo
organismo e precisam ser obtidos na dieta. Deles, o mais importante é o chamado ácido gamalinolênico (GLA). Além de fazer parte da estrutura das membranas celulares, o
GLA origina a prostaglandina E1, uma substância que ajuda a equilibrar os hormônios
femininos, diminuindo os impactos da TPM. Modo de usar: Ingerir 4 cápsulas ao dia.

SUCUPIRA 500 mg
60 cáp

Sucupira (extrato seco). Validade: 1 ano

Indicada para dores reumáticas, fadiga e inflamações. Usado também como depurativo
e antiulceroso. Modo de usar: Tomar 2 cap. ao dia.

ESPINHEIRA SANTA
350mg 60 cáp

GINKGO BILOBA
80mg 60 cáp
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LINHA ACTIVE SLIM
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NOME

COMPOSIÇÃO

AÇÃO

MODO DE USAR

ACTIVE SLIM
CALCIUM

Chocolate 50% cacau (massa de cacau, edulcorante natural maltitol, manteiga de cacau,
emulsificantes lecitina de soja e ins 476, aromatizante e edulcorante artificial sucralose),
carbonato de cálcio, fosfato de cálcio tribásico
anidro, sulfato de magnésio e colecalciferol.

Suplemento alimentar que oferece 400mg de cálcio + vitamina D que ajuda a absorve-lo magnésio que ajuda a
fixa-lo nos ossos.

A qualquer hora do dia, antes ou após os treinos, ou
no intervalo entre as refeições

ACTIVE SLIM TPM

Chocolate 50%cacau,edulcorante natural matitol,massa de cacau,emulsificante lecitina de
soja e INS 476,aromatizante e edulcorante
artificial Sucralose,Óleo de Primula 500mg
e Lactium 150mg(hidrolisado de proteína do
leite)

Ameniza com as crises de tensão pré menstrual,atenuando os sintomas de alterações de humor,inchaço e dor
nas mamas e possui propriedades relaxantes e antiestresse,sem efeitos colaterais,melhorando a qualidade do
sono e mantem a pressão arterial em níveis adequados.

A qualquer hora do dia, antes ou após os treinos, ou
no intervalo entre as refeições

ACTIVE SLIM REDUX

Chocolate 50%cacau,edulcorante natural matitol,massa de cacau,emulsificante lecitina de
soja e INS 476,aromatizante e edulcorante artificial Sucralose,Óleo de Cartamo 625mg,Sementes de Chia 1,25g e picolinato de cromo
35mcg

Acelera o metabolismo e promove sensação de saciedade

A qualquer hora do dia, antes ou após os treinos, ou
no intervalo entre as refeições

ACTIVE SLIM
FITNESS

Chocolate 50%cacau,edulcorante natural matitol,massa de cacau,emulsificante lecitina de
soja e INS 476,aromatizante e edulcorante artificial Sucralose,Óleo de Cartamo 1g e Colágeno 5mg e Pimenta Vermelha 5mg

Ajuda na eliminação das gorduras indesejáveis,aumenta
o metabolismo e dá firmeza e elasticidade a pele

A qualquer hora do dia, antes ou após os treinos, ou
no intervalo entre as refeições
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ACTIVE SLIM SUPER
BERRIES RED

Chocolate 50%cacau,edulcorante natural matitol,massa de cacau,emulsificante lecitina de
soja e INS 476,aromatizante e edulcorante artificial Sucralose,Cranberry 625mg,uva negra
625mg,óleo de Romã 312,5mg e óleo de morango 312,5mg

Possui uma alta concentração de antocianinas que junto com o cacau tem um grande poder antioxidante,sendo
um grande aliado para a beleza.

A qualquer hora do dia, antes ou após os treinos, ou
no intervalo entre as refeições

ACTIVE SLIM
GOJIBERRY

Chocolate 50% cacau (edulcorante natural
maltitol, massa de cacau, manteiga de cacau,
emulsificantes lecitina de soja e INS 476, aromatizante e edulcorante artificial sucralose), e
goji berry desidratada.

Oferece anti oxidantes altamente beneficos para o organismo.Rico em Vitamina C,ferro e betacaroteno.Contém
também em sua formulação Zinco,Ferro,Omega 3 e 6,Vitaminas B1,B2,B6 e E

A qualquer hora do dia, antes ou após os treinos, ou
no intervalo entre as refeições

ACTIVE SLIM BEAUTY

Chocolate36%cacau,edulcorante natural matitol,massa de cacau,emulsificante lecitina de
soja e INS 476,aromatizante e edulcorante
artificial Sucralose,Colágeno 1g e Vitamina
C 45mg

Ajuda no rejuvenescimento da pele,suavizando os sinais
do tempo,desacelerando a formação das rugas

A qualquer hora do dia, antes ou após os treinos, ou
no intervalo entre as refeições

Chocolate ao leite, zero açúcar, com amêndoas.

Amêndoas cobertas com chocolate ao leite diet, 118kcal/
porção de 25g. Rico em antioxidantes. Contém glúten e
lactose. Sem adição de açúcar. Contém glúten e lactose.
Alérgicos: contém leite, amêndoas, derivados de leite e
soja. Pode conter amendoim, avelã, castanha e nozes.

A qualquer hora do dia, antes ou após os treinos, ou
no intervalo entre as refeições

Chocolate ao leite, zero açúcar, com banana.

Banana desidratada coberta com chocolate diet 50%
amargo, 88kcal/porção de 25g. Fonte de fibras. Sem adição de açúcar e lactose. Alérgicos: contém derivados da
soja. Pode conter amendoim, avelã, castanha e nozes.

A qualquer hora do dia, antes ou após os treinos, ou
no intervalo entre as refeições

Chocolate ao leite, com flocos.

Flocos de cereais cobertos com chocolate ao leite,
76kcal/porção de 25g. Contém glúten e lactose. Alérgicos: contém leite, amêndoas, derivados de leite e soja.
Pode conter amendoim, avelã, castanha e nozes.

A qualquer hora do dia, antes ou após os treinos, ou
no intervalo entre as refeições

AMÊNDOAS
DRÁGEAS DIET 35g

BANANA DRÁGEAS
DIET 35g

FLOCOS DRÁGEAS
(AO LEITE) 35g
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LINHA HART’S NATURAL
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HART’S NATURAL
COCONUT 25G

Coco queimado, castanha do Pará, amêndoas,semente de chia, semente de linhaça e flocos de arroz.

Possui naturalmente um leve sabor de baunilha devido
ao coco, as castanhas e a chia, a semente andina que
possui inúmeros benefícios, dentre eles, ômega 3 e fibras. (Sem glúten e Sem lactose)

Pode ser consumida no
lanche, entre as refeições
principais ou no café da
manhã.

HART’S NATURAL
SUPER MIX 25G

Flocos de arroz, castanha-do-Pará, amêndoas, uva – passa, quinoa, semente de linhaça, gergelim, mel,lecitina de soja, óleo de girassol, glicose de milho, bicarbonato de sódio

Indicada para quem restrição o glúten e lactose, composta principalmente por flocos de arroz, castanha do Pará,
amêndoas, uva passa, quinoa, semente de linhaça, gergelim e mel.

Pode ser consumida no
lanche, entre as refeições
principais ou no café da
manhã.

HART’S NATURAL
LOVE PECAN 35G

Tâmaras e noz pecan.

Todo o sabor e os benefícios das nozes num docinho natural. Simples saudável e uma delícia.Vegano.

Pode ser consumida no
lanche, entre as refeições
principais ou no café da
manhã.

HART’S NATURAL
LOVE COCADINHA
35G

Tâmaras, coco desidratado e castanha – do
– Pará.

Tem o gostinho delicioso da cocadinha, mas sem adição
de açúcar artificial.É pra se apaixonar.Vegano.

Pode ser consumida no
lanche, entre as refeições
principais ou no café da
manhã.

HART’S NATURAL
LOVE CACAU 35G

Tâmaras, castanha – do – Pará, chocolate
amargo 70% e cacau.

Tem a aparência e o sabor de chocolate, mas é ainda
mais gostosa e saudável, pois é feita com frutas, castanhas e chocolate 70% cacau. Vegano.

Pode ser consumida no
lanche, entre as refeições
principais ou no café da
manhã.
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LINHA SUPLEMENTOS GLANBIA
WHEY PROTEIN
ISOLADO 360G ou
900g

Proteína Isolada do Soro do leite (Provon®
292 “South West Cheese” SWC).

Fortalecimento do sistema imunológico; Auxílio no aumento de massa muscular. Diluir
1 colher medida (scoop) em 100ml de água, 2 vezes ao dia ou conforme indicação do
médico, nutricionista ou farmacêutico.

WHEY PROTEIN
ISOLADO sachê 15g

Proteína Isolada do Soro do leite (Provon®
292 “South West Cheese” SWC).

Fortalecimento do sistema imunológico; Auxílio no aumento de massa muscular. Diluir o
conteúdo de 1 sachê em 100ml de água, 2 vezes ao dia ou conforme indicação do médico, nutricionista ou farmacêutico.

NOME

COMPOSIÇÃO

LINHA QUINTESSÊNCIA MEL
AÇÃO

MODO DE USAR

Mel Silvestre Validade 2 anos

Produto de alto teor nutritivo. Não indicado para crianças
menores de 1 ano (botulismo infantil)

Recomenda-se o uso no
café da manhã.Não pode
ser usado por diabéticos.

XAROPE COMPLETO
QUINTESSÊNCIA
150ml

Mel/Agrião/Guaco/Poejo/ Própolis.
Validade: 2 anos.

Broncodilatador, expectorante, irritação da garganta e
estados gripais

Tomar 1 colher de sopa de
3 a 4 vezes ao dia.

XAROPE COMPOSTO
QUINTESSÊNCIA
150ml

Mel/Agrião/Guaco/Poejo. Validade: 2 anos

Broncodilatador e expectorante

Tomar 1 colher de sopa de
3 a 4 vezes ao dia.

MEL PURO
QUINTESSÊNCIA
330g

Catálogo Produtos Naturais - 2018
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LINHA QUINTESSÊNCIA AROMAS
NOME

COMPOSIÇÃO

AÇÃO

MODO DE USAR

DIFUSOR DE CAPIM
LIMÃO 250mL

Veículo, solvente, essência, fixador e desnaturante. Validade: 2 anos.

A presença do aroma de Capim Limão tem ação calmante e relaxante sendo ideal para escritórios, lavabos, salas e quartos.

Mergulhe as varetas no
produto e vire-as diariamente para difundir o perfume.

DIFUSOR DE
VERBENA 250mL

Veículo, solvente, essência, fixador e desnaturante. Validade: 2 anos

A presença do aroma de Verbena aumenta a energia e a
capacidade de concentração, dispersando a apatia e falta de interesse. Pode ser motivador e é usado como auxiliar no combate ao estresse e a exaustão.Pode ser utilizado em escritórios, lavabos, salas e quartos.

Mergulhe as varetas no
produto e vire-as diariamente para difundir o perfume.

DIFUSOR DE
ANDIROBA E
CITRONELA 250mL

Veículo, solvente, essência, fixador e desnaturante. Validade: 2 anos.

A combinação da Citronela e da Andiroba apresenta intenso e penetrante aroma cítrico que funciona como repelente natural, eficaz em ambientes internos.

Mergulhe as varetas no
produto e vire-as diariamente para difundir o perfume.

SPRAY INSPIRE E
CRIE

Veículo, etanol, essência, fixador, nonilfenol,
propilenoglicol, Ci42053, Ci42090, Ci77492,
Ci77491,Ci12490, essências florais de Bach
(Willow, Impatiens, Hornbean, Olive, Wild
Oat). Validade: 2 anos

Contêm florais que harmonizam o ambiente laboral, reforçam a capacidade de escolha, cooperação, paciência,
aceitação, perseverança e vitalidade. Possui aroma com
notas cítricas.

Posicione o jato do spray e
pulverize no ambiente.

SPRAY LAÇOS E
ABRAÇOS

Veículo, etanol, essência, fixador, nonilfenol,
propilenoglicol, Ci42053, Ci42090, Ci77492,
Ci77491,Ci12490, essências florais de Bach
(Vine, Vervain, Beech, Scleranthus).
Validade: 2 anos

Contêm florais que estimulam o bem-estar e a segurança, reforçam o respeito ao próximo, a tolerância e o autocontrole. Possui aroma suave de cheiro de chuva.

Posicione o jato do spray e
pulverize no ambiente.

SPRAY NINHO COM
CARINHO

Veículo, etanol, essência, fixador, nonilfenol,
propilenoglicol, Ci42053, Ci42090, Ci77492,
Ci77491,Ci12490, essências florais de Bach
(Heather, Hornbean,Mimulus, Red Chestnut).
Validade: 2 anos.

Contêm florais que auxiliam crianças tímidas, com inseguranças e medos de origens variadas. Estimulam o encorajamento, a compreensão e busca pelo prazer nas tarefas diárias. Possui fragrância suave e delicada.

Posicione o jato do spray e
pulverize no ambiente.
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LINHA QUINTESSÊNCIA DIVERSOS
NOME

COMPOSIÇÃO

AÇÃO

MODO DE USAR

LOÇÃO DE
CITRONELA
QUINTESSÊNCIA
50ml

Óleo de Citronela 10% Propileno glicol/BHT/
Metilparabeno/Propilparabeno/Ureia/Base
auto-emulsionante/Água deionizada Validade 1 ano

LOÇÃO REPELENTE
DE INSETOS COM
LEDUM 100mL

Repelente MERCK IR3535, tintura – mãe de
Ledum palustre, loção hipoalergênica. Validade 1 ano.

PORTA CÁPSULAS

Próprio para armazenar pequenas quantidades de cápsulas ou comprimidos. Não deve ser utilizado para glóbulos e tabletes.

Repelente de mosquitos de ampla eficácia

Borrifar e espalhar no corpo, exceto rosto. Para pessoas alérgicas e crianças
menores de 3 anos, devese consultar o médico antes de utilizar o produto.

Repelente de mosquitos

Aplicar no corpo e espalhar. Reaplicar quantas
vezes for necessário.Usar
em crianças maiores de 6
meses.

SABONETES GRANADO
NOME
CALÊNDULA 90g
ANTISSÉPTICO 80g
GLICERINA NEUTRO
BEBÊ LÍQUIDO 250ml

COMPOSIÇÃO

AÇÃO

MODO DE USAR

Extrato de calêndula e glicerina.
Validade: 3 anos.

Refrescante. Equilibra a oleosidade da pele

Ensaboar e enxaguar. Para
todos os tipos de pele.

Triclosano/ Enxofre/ Óxido de Zinco/ Eucalipto. Validade: 3 anos.

Proteção antibacteriana. Proporciona limpeza e assepsia
perfeita da pele e do couro cabeludo

Ensaboar e enxaguar. Para
todos os tipos de pele.

Glicerina. Validade: 3 anos.

Limpa e protege a pele do bebê. Hidratante e Neutro.
Não contém álcool.

Ensaboar e enxaguar. Para
todos os tipos de pele.
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LINHA QUINTESSÊNCIA FITOCOSMÉTICOS
NOME

COMPOSIÇÃO

SABONETE
HIDRATANTE COM
ALOE VERA E
HIDROVITON 250 mL

Aloe vera 2%, Hidroviton 1% ALOE VERA Babosa Aloe vera L.: Hidratante; antiinflamatório; anti-irritante HIDROVITON: Aminoácidos,
lactato de sódio, uréia, alantoina e veículo
umectante. Regulador da hidratação da pele.
Validade 1 ano

Anti-inflamatória, hidrata e amacia a pele.

Pode ser usado para o corpo e rosto diariamente

SABONETE LÍQUIDO
COM MACADÂMIA
220 mL

Óleo de macadâmia 1%, Hidroviton 1%
ÓLEO DE MACADÂMIA: É facilmente absorvido pela pele lubrificando e mantendo o teor
hídrico cutâneo. Promove a hidratação contínua evitando a formação de rugas e o envelhecimento precoce. HIDROVITON Aminoácidos, lactato de sódio, uréia, alantoina e veículo umectante: Regulador da hidratação da
pele. Validade 1 ano

Promove uma hidratação contínua devido à ação do
Óleo de Macadâmia.

Para o corpo
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AÇÃO
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MODO DE USAR

SERUM ÁREA
DOS OLHOS COM
CASTANHA DA ÍNDIA
15 mL

Extrato glicólico de castanha da índia 3%,
Nano LPD Lightening 10%, Ácido alfa lipóico
1% EXT. GLIC. CASTANHA DA ÍNDIA: Adstringente, antiinflamatório. NANO LPD’s LIGHTENING: Antioxidante. É composto por Vitamina C. Ativo com base na nanotecnologia,
por meio de nanolipídios de origem natural,
permitindo uma liberação controlada e prolongada dos mesmos na pele. Possui atividade clareadora e firmadora. É um agente antioxidante que previne danos causados pela
radiação solar e envelhecimento (fotoenvelhecimento); bem como clareador, evitando e
clareando manchas na pele. ÁCIDO ALFA-LIPÓICO: Antioxidante; clareador; melhora rugas e cicatrizes faciais. Validade 1 ano

SHAMPOO
ANTICASPA 200 mL

Extrato de Ginseng 3%,Octopirox 1%,Assebiol 0,5%, e D pantenol 2%. EXTR.GINSENG:atua como antibacteriano,auxiliando no
combate e prevenção da caspa OCTOPIROX:anticaspa com ação antifungica e antibacteriana.ASSEBIOL:derivado vitaminico com
ação reguladora sebácea.D-Pantenol-regenerador cutaneo e capilar Sem sal Validade
1 ano

Anti-aging, previne o foto envelhecimento, ameniza as
rugas e linhas de expressão.

Aplicar na área dos olhos
até 3x ao dia.

Auxilia no combate a caspa

Umedecer os cabelos e
o couro cabeludo e aplicar quantidade suficiente, massageando bem até
obter espuma. Deixar agir
por 2-3 minutos. Enxaguar
e repetir o mesmo procedimento.Usar 3x na semana
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Extrato de Gengibre 2%,D Pantenol 2%e Bioex Capilar 3% EXTR.GENGIBRE:estimula a
circulação no couro cabeludo,fortalecendo o
bulbo capilar,diminuindo a queda.D-PANTENOL-regenerador cutaneo e capilar.BIOEX
CAPILAR:auxilia na prevenção da queda dos
fios e na restauração do bulbo piloso. Sem sal
Validade 1 ano

Auxilia na prevenição da queda de cabelo.

Umedecer os cabelos e
o couro cabeludo e aplicar quantidade suficiente, massageando bem até
obter espuma. Deixar agir
por 2-3 minutos. Enxaguar
e repetir o mesmo procedimento. Uso diário.

SHAMPOO SUAVE
200 mL

Aminoácidos 2%, extrato glicólico de alecrim
3%, D-pantenol 1% Validade 1 ano

Hidrata, regenera e fortalece os fios. Umedecer os cabelos e o couro cabeludo e aplicar quantidade suficiente, massageando bem até obter espuma. Deixar agir por
2-3 minutos. Enxaguar e repetir o mesmo procedimento.
Uso diário.

Uso diário

CONDICIONADOR
SUAVE 200 mL

Aminoácidos 2%, extrato glicólico de morango 3%, D-pantenol 2% Validade 1 ano

Hidrata, tonifica e melhora a textura dos fios. Após usar
o shampoo suave, espalhe uma camada de condicionador, massageando levemente. Enxaguar e remover completamente.

Uso diário

CREME PARA OS
PÉS 60g

Uréia 10% e Óleo de Abacate 1% SILICONE
DC 200/350 2,5% SILICONE DC 200/350:
Forma película protetora sobre a pele. Usado
em cremes e loções para prevenção de dermatites por contato, escaras e dermatite amoniacal. URÉIA: Hidratante; queratolítico, antibacteriano. ÓLEO DE ABACATE: O óleo é
rico em ácido oléico, palmítico, linoléico, palmitoléico, além de outros ácidos insaturados
como o linolênico e araquídico. Penetra fundo
nos tecidos deixando a pele macia e nutrida.
Validade 1 ano.

Reveste os pés com uma fina camada, protegendo-os
das agressões diárias.

Uso diário

SHAMPOO
ANTIQUEDA 200 mL
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CREME PARA AS
MÃOS 60g

Uréia 3%, Óleo de framboesa 2,5% ÓLEO DE
FRAMBOESA: A combinação dos Ômegas 3,
6 e 9 no Óleo de Framboesa proporcionam
a redução dos efeitos do stress oxidativo na
pele, promovem a restauração da função barreira epidérmica e regeneram a pele. URÉIA:
Hidratante; queratolítico, antibacteriano. Validade 1 ano

Restaura a barreira epidérmica hidratando e regenerando a pele.

Uso diário

BASE PARA UNHAS
FRACAS COM ÓLEO
DE MELALEUCA 8 mL

Óleo essencial de cravo 0,05%, Óleo de melaleuca 0,1%, formol 1% Carb.de Calcio 10%
ÓLEO ESSENCIAL DE CRAVO: Eficaz no
tratamento de unhas quebradiças, rachadas,
fracas e micoses. ÓLEO DE MELALÊUCA:
Tea Tree Oil: Anti-séptico; fungistático; cicatrizante. FORMOL: Tem a propriedade de fortalecer as unhas, sendo por isso muito usado
em esmaltes e loções para onicólise.CARB.
CALCIO:enrijecer a unha Validade 1 ano

Auxilia no tratamento das unhas quebradiças, fracas ou
com micoses.

Aplicar 1 vez por semana.
Pode passar o esmalte de
sua preferência sobre a
base

Catálogo Produtos Naturais - 2018
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HIDRATANTE
CORPORAL COM
MACADÂMIA,
VITAMINA A &
VITAMINA E 200 g

Óleo de macadâmica 2%, Hidroviton 1%, Macroesferas de vitamina A e E 0,35% ÓLEO
DE MACADÂMIA: É facilmente absorvido
pela pele lubrificando e mantendo o teor hídrico cutâneo. Promove a hidratação contínua evitando a formação de rugas e o envelhecimento precoce. HIDROVITON Aminoácidos, lactato de sódio, uréia, alantoina e veículo umectante: Regulador da hidratação da
pele. MACROESFERAS de VITAMINA A e E:
Contém as Vitaminas A e E proporcionando a
renovação da pele e hidratação, reduzindo a
irritação da mesma. Validade 1 ano

Promove hidratação contínua e reduz a irritabilidade da
pele.

Uso diário

CÁPSULAS SCHRAIBER
NOME
ÓLEO DE PEIXE 500
mg 60cáps.

COMPOSIÇÃO

Óleo de peixe e ômega 3. Validade: 2 anos.

AÇÃO

MODO DE USAR

Auxilia na prevenção das doenças cardiovasculares, arterosclerose, regulando a fluidez do sangue e os níveis
de triglicérides.

Tomar 1 cáps 3 vezes ao
dia.

BALAS PRODAPYS
NOME

COMPOSIÇÃO

BALA DE MEL
COM GENGIBRE
PRODAPYS 12 balas

Mel / Gengibre/ Sacarose/ Glicose/ Ácido cítrico. Validade: 1 ano

Antisséptico oral e digestivo

Chupar as balas várias vezes ao dia.

BALA DE MEL
COM PRÓPOLIS
PRODAPYS 12 balas

Mel / Própolis/ Sacarose/ Glicose/ Ácido cítrico. Validade: 1 ano

Antisséptico oral e das vias aéreas respiratórias

Chupar as balas várias vezes ao dia.

BALAS DE
GENGIBRE, CRAVO E
CANELA PRODAPYS
12 balas

Cravo/ Canela/ Gengibre. Validade: 1 ano

Antisséptico oral e antiinflamatório.

Chupar as balas várias vezes ao dia.
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AÇÃO/INDICAÇÃO
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MODO DE USAR

SACHÉS DE MEL SANTA BARBARA
NOME

COMPOSIÇÃO

AÇÃO/INDICAÇÃO

MEL COM GELÉIA
REAL Santa Bárbara
12 Sachês

Mel + Geléia Real

O mel puro é o alimento mais completo da natureza e a Geléia Real o mais sublime. A
geléia real é considerada um super-alimento, tendo resultados altamente benéficos e
cientificamente comprovados no organismo humano, tais como: estímulo à produção de
glóbulos vermelhos, combate ao surgimento de células cancerígenas, combate às disfunções hormonais relativas à menopausa e combate aos sintomas do envelhecimento
e senilidade. O mel é um produto 100% natural, usado desde tempos imemoriais por
suas propriedades curativas, digestivas e energéticas. Isso porque é elaborado a partir do néctar de inúmeras flores, combinando propriedades benéficas encontradas nas
mais diferentes espécies vegetais.

MEL COM PRÓPOLIS
E EUCALIPTO Santa
Bárbara 20 Sachês

Mel + Própolis + Eucalipto

Ação Expectorante

MEL COM PRÓPOLIS
E AGRIÃO Santa
Bárbara 20 Sachês

Mel + Própolis + Agrião

Ação Preventiva

MEL PRONATU/SANTA BÁRBARA
NOME
PENEMONEX Pronatu
300g

COMPOSIÇÃO

Mel/Própolis/Bromelina. Validade: 2 anos

AÇÃO/INDICAÇÃO

Expectorante e antiinflamatório. Ação mucolítica

MODO DE USAR

Adultos:1 colher de sopa 3
vezes ao dia. Crianças:1
colher de sobremesa 3 vezes ao dia.

LINHA SATYA
NOME

COMPOSIÇÃO

AÇÃO/INDICAÇÃO

MODO DE USAR

SPRAY SATYA 60ml

Própolis/Calêndula. Contém álcool. Validade
2 anos.

Indicado no tratamento de cortes, feridas, picadas de insetos, amigdalites, gengivites e aftas

Limpar a área afetada e
borrifar 2 a 3 vezes ao dia.

Catálogo Produtos Naturais - 2018

17

MEL COM PRÓPOLIS
E ROMÃ SATYA 70ml

Mel/Própolis/Romã. Validade 2 anos.

Indicado para amigdalites, faringites e rouquidão.

Pulverizar na boca, 3 a 4
vezes ao dia.

MEL COM PRÓPOLIS
E GENGIBRE SATYA
70ml

Mel/Própolis/Gengibre. Validade 2 anos.

Indicado para amigdalites, faringites e rouquidão

Pulverizar na boca, 3 a 4
vezes ao dia.

ADOÇANTES
NOME

COMPOSIÇÃO

AÇÃO/INDICAÇÃO

MODO DE USAR

VISTEVIA VITA
HERVAS GOTAS 90ml

Steviosídeo (Extraído da folha da Stévia rebaudiana) / Sacarina sódica OBS: SEM ASPARTAME SEM CICLAMATO.
Validade: 3 anos.

Adoçante de mesa destinado para regimes alimentares,
para diabéticos e pessoas que não podem fazer uso de
açúcar ou queiram manter a forma.

Adicionar diretamente nos
líquidos e alimentos que
deseja adoçar. 7 gotas
equivalem a 1 colher de
chá de açúcar.

STEVITA ZERO 30mL

Água, edulcorante natural glicosídeos de esteviol, conservante sorbato de potássio e acidulante cítrico.

Produto recomendado para substituição tradicional do
açúcar. 100% Natural. Puro de Stevia. Zero Calorias.
Zero Açúcar. Zero Lactose. Não Contém Glúten

8 gotas de Stevita Adoçante (0kcal) equivalem a doçura de 2 colheres de chá
de açúcar (40kcal).

STEVITA ZERO 80mL

Água, edulcorante natural glicosídeos de esteviol, conservante sorbato de potássio e acidulante cítrico.

Produto recomendado para substituição tradicional do
açúcar. 100% Natural. Puro de Stevia. Zero Calorias.
Zero Açúcar. Zero Lactose. Não Contém Glúten

9 gotas de Stevita Adoçante (0kcal) equivalem a doçura de 2 colheres de chá
de açúcar (40kcal).
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FITOFLORAIS FLORAIS DE MINAS / FITOFLORAIS FLORAIS DE MINAS
NOME

COMPOSIÇÃO

BONUS SOMNUS
60ml

Essências Florais (flores): Ageratum , Bipinatus , Fuchsia , Impatiens, Momordica , Passiflora, Psidium ; Cocções Florais (flores, brotinhos e folhas): Maracujá (Passiflora alata
Dryand.), Melissa (Melissa officinalis L.), Mulungu (Erythrina mulungu Mart. ex Benth.),
Valeriana (Valeriana officinalis L.). Teor alcoolico 25%. Validade 3 anos.

AÇÃO/INDICAÇÃO

MODO DE USAR

BOA NOITE E BOM SONO: Favorece o relaxamento físico, a serenidade emocional e mental, indispensável para
um bom período de repouso e um sono tranq6uilo. Ajuda a controlar os distúrbios corriqueiros do sono, como
fobias, medos, pesadelos, agitação, enurese, bruxismo
e sonambulismo.

Para Adultos e Crianças
Acima de 12 Anos: 4 a 20
gotas, diluídas em um pouco de água, 4 vezes ao
dia. Para Crianças de 3 a
12 Anos de Idade: 4 a 10
gotas, diluídas em pelo
menos meio copo de água,
4 vezes ao dia.

FITOFLORAIS FLORAIS DE MINAS
NOME

HORMINA 60ml

COMPOSIÇÃO

AÇÃO/INDICAÇÃO

MODO DE USAR

Essências Florais : Ficus , Hibiscus , Lantana , Margarites , Matricaria , Millefolium; Cocções Florais (flores, brotinhos e folhas): Alecrim (Rosmarinus officinalis L.), Alho (Allium
sativum L.), Camomila (Matricaria chamomilla
L.), Cardo-santo (Cnicus benedictus L.), Damiana (Turnera ulmifolia L.), Japecanga (Smilax brasiliensis Spreng.), Margarida (Chrysanthemum leucanthemum L.). Teor alcoolico
25%. Validade 3 anos.

SISTEMA GLANDULAR: Produz uma ressonância vibratória com o sistema de chakras colaborando para o seu
desbloqueio e sua ativação funcional. Atua sobre os meridianos catalisando a circulação da energia vital e induzindo a sincronização de todos os chakras em uma unidade harmoniosa. A modulação dos centros e canais sutis de comunicação energética produz efeitos positivos
na regulação hormonal e nas funções metabólicas da
mulher. Contribui por reflexo para a harmonização das
glândulas femininas, sendo um preventivo contra distúrbios menstruais (TPM, irregularidades no ciclo, etc) e da
menopausa (fogachos, irritabilidade, nervosismo, insônia, sudorese, etc).

Para Adultos e Crianças
Acima de 12 Anos: 4 a 20
gotas, diluídas em um pouco de água, 4 vezes ao
dia. Para Crianças de 3 a
12 Anos de Idade: 4 a 10
gotas, diluídas em pelo
menos meio copo de água,
4 vezes ao dia.
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IMUNIS 60ml

Essências Florais : Ageratum , Artemisia ,
Linum , Malus , Millefolium , Mirabilis, Salvia
, Verbenacea ; Cocções Florais (flores, brotinhos e folhas): Alho (Allium sativum L.), Bardana (Arctium minus L.), Caroba (Jacaranda
brasiliana L.), Chapéu-de-couro (Echinodorus
grandiflorus Mitch.), Ipê-roxo (Tabebuia impetiginosa (Mart.) Standl.), Japecanga (Smilax
brasiliensis Spreng.), Sassafrás (Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer), Sucupira (Bowdichia
virgilioides Kunth). Teor alcoolico 25%. Validade 3 anos.

SISTEMA IMUNOLÓGICO: Tonifica e modula as defesas psíquicas e etéricas trazendo ressonâncias positivas sobre o sistema imunológico. Elimina “toxinas mentais e emocionais”. Protege contra a absorção involuntária de idéias e sugestões alheias contrárias à vontade individual. Preserva os níveis internos de vitalidade,
além da ação depurativa. Indicado para pessoas energética e espiritualmente desprotegidas que somatizam baixas imunológicas. Especial para as crianças ou adultos
que sofrem de modo recorrente com as inflamações e
infecções de garganta, gripes, resfriados, rinites, sinusites, alergias, etc.

Para Adultos e Crianças
Acima de 12 Anos: 4 a 20
gotas, diluídas em um pouco de água, 4 vezes ao
dia. Para Crianças de 3 a
12 Anos de Idade: 4 a 10
gotas, diluídas em pelo
menos meio copo de água,
4 vezes ao dia.

METABILIS 60ml

Essências Florais (flores): Ageratum (Ageratum conyzoides L.), Aristoloquia (Aristolochia
galeata Mart. e Zucc.), Foeniculum (Foeniculum vulgare Miller), Impatiens (Impatiens walleriana Hook. f.) Malus (Pyrus malus L.), Psidium (Campomanesia reticulata Berg.), Salvia
(Salvia officinalis L.), Taraxacum (Taraxacum
officinale L.), Verbenacea (Cordia verbenacea
DC.); Cocções Florais (flores, brotinhos e folhas): Alecrim (Rosmarinus officinalis L.), Bardana (Arctium minus L.), Boldo (Plectranthus
barbatus Andrews), Caapeba (Pothomorphe
umbellata (L.) Miq.), Carqueja (Baccharis trimera (Less.) DC.), Espinheira-santa (Maytenus ilicifolia Reissek), Ipê – roxo (Tabebuia
impetiginosa (Mart. Standl.), Jatobá (Hymenaea courbaril L.), Jurubeba (Solanum paniculatum L.).

SISTEMA GASTRINTESTINAL: Fórmula floral para potencializar o aprendizado de como “digerir” as experiências da vida cotidiana, principalmente para aquelas pessoas que lidam de modo muito superficial com os acontecimentos mais dolorosos e significativos. Tais personalidades via de regra estão habituadas a dietas alimentares
erradas ou agressivas, e ainda somatizam problemas de
ordem digestiva ou intestinal, tais como, mau hálito, sensação de empanzinamento, acúmulo de gases intestinais
(flatulência), cólicas digestivas, azia (gastrite), prisão e
ventre e má digestão em geral.

Para Adultos e Crianças
Acima de 12 Anos: 4 a 20
gotas, diluídas em um pouco de água, 4 vezes ao
dia. Para Crianças de 3 a
12 Anos de Idade: 4 a 10
gotas, diluídas em pelo
menos meio copo de água,
4 vezes ao dia.
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FITOFLORAIS FLORAIS DE MINAS
NOME

COMPOSIÇÃO

AÇÃO/INDICAÇÃO

MODO DE USAR

MOVIUS 60ml

Essências Florais: Anil , Foeniculum , Lavandula , Rosmarinus , Taraxacum Cocções Florais: Alecrim (Rosmarinus officinalis L.), Caapeba (Pothomorphe umbellata (L.) Miq.),
Cavalinha (Equisetum giganteum L.), Funcho
(Foeniculum vulgare Miller), Ipê-roxo (Tabebuia impetiginosa (Mart.) Standl.), Persicária
(Polygonum hydropiperoides Michx.). Teor alcoolico 25%. Validade 3 anos.

SISTEMA CIRCULATÓRIO: Ação vitalizante e harmonizadora sobre o complexo de comunicação sutil, conhecido na medicina chinesa por Nadis. Catalisador de movimentos do Eu e de seus substratos básicos em todas
as vias de comunicação do organismo. A dinamização do
Eu se reflete sobre o sistema circulatório, favorecendo
a fluidez sangüínea, a oxigenação e a nutrição dos tecidos, e a eliminação de toxinas e corpos estranhos. Indicado para aquelas pessoas que “circulam mal na vida” e
que somatizam problemas circulatórios, tais como, varizes, hemorróidas, labirintites, falhas da memória, tonteiras, queda de cabelo, etc

Para Adultos e Crianças
Acima de 12 Anos: 4 a 20
gotas, diluídas em um pouco de água, 4 vezes ao
dia. Para Crianças de 3 a
12 Anos de Idade: 4 a 10
gotas, diluídas em pelo
menos meio copo de água,
4 vezes ao dia.

SERENIUM 60ml

Essências Florais: Ficus , Fuchsia , Impatiens
, Lavandula , Momordica , Psidium, Sambucus , Verbenacea , Vervano Cocções Florais:
Alecrim (Rosmarinus officinalis L.), Alfavaca
(Ocimum basilicum L.), Camomila (Matricaria chamomilla L.), Maracujá (Passiflora alata Dryand.), Melissa (Melissa officinalis L.),
Mulungu (Erythrina mulungu Mart. ex Benth.),
Sálvia (Salvia officinalis L.), Valeriana (Valeriana officinalis L.). Teor alcoolico 25%. Validade 3 anos

SISTEMA NERVOSO: Fórmula floral para trazer calma,
serenidade, clareza, paz de espírito e tranqüilidade para
a mente e as emoções, principalmente em momentos difíceis da vida ou em situações de estresse. Para a harmonização e equilíbrio das pessoas de índole nervosa,
agitadas, muito preocupadas, que convivem com ansiedade, tensão, irritabilidade, insônia, enxaquecas, dificuldades digestivas, em razão do desequilíbrio emocional.
Útil também para crianças nervosas, birrentas, pouco
sociáveis, choronas, briguentas, histéricas e excessivamente inquietas. Trata-se de um “pacificador” floral suave e seguro.

Para Adultos e Crianças
Acima de 12 Anos: 4 a 20
gotas, diluídas em um pouco de água, 4 vezes ao
dia. Para Crianças de 3 a
12 Anos de Idade: 4 a 10
gotas, diluídas em pelo
menos meio copo de água,
4 vezes ao dia.
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SUSTENTAV 60ml

Essências Florais : Agave, Arnica Campestre, Matricaria , Millefolium, Phyllanthus , Taraxacum , Verbenacea ; Cocções Florais (flores, brotinhos e folhas): Arnica-lanceta (Solidago chilensis Meyen), Camomila (Matricaria
chamomilla L.), Cana-do-brejo (Costus spicatus (Jacq.) Sw.), Ipê-roxo (Tabebuia impetiginosa (Mart.) Standl.), Jatobá (Hymenaea
courbaril L.), Quebra-pedra (Phyllanthus tenellus Roxb.), Sassafrás (Ocotea odorifera
(Vell.) Rohwer). Teor alcoolico 25%. Validade 3 anos.

TRANQUILLUS 60ml

Essências Florais : Bipinatus, Coleus , Fuchsia , Impatiens , Mimosa , Momordica , Passiflora , Psidium , Verbenacea ; Cocções Florais (flores, brotinhos e folhas): Alecrim (Rosmarinus officinalis L.), Alfavaca (Ocimum basilicum L.), Boldo (Plectranthus barbatus Andrews), Maracujá (Passiflora alata Dryand.),
Melissa (Melissa officinalis L.), Sálvia (Salvia
officinalis L.). Teor alcoolico 25%. Validade 3
anos.
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SISTEMA ESTRUTURAL: Mantém o equilíbrio do sistema estrutural e ósseo. Fortalece dentes e músculos. Ajuda a recuperação de fraturas, desgaste da articulação,
prevenção da Osteoporose, boa elasticidade e resistência muscular.

Para Adultos e Crianças
Acima de 12 Anos: 4 a 20
gotas, diluídas em um pouco de água, 4 vezes ao
dia. Para Crianças de 3 a
12 Anos de Idade: 4 a 10
gotas, diluídas em pelo
menos meio copo de água,
4 vezes ao dia.

Indicado para crianças e adultos de índole nervosa, que
são geralmente agitados, irritadiços, impulsivos, às vezes agressivos, quase sempre emocionalmente instáveis, ansiosos, excessivamente preocupados mesmo
com coisas de pouco significado e propensos à insônia.
Favorece o autodomínio, a tranquilidade e a serenidade.

Para Adultos e Crianças
Acima de 12 Anos: 4 a 20
gotas, diluídas em um pouco de água, 4 vezes ao
dia. Para Crianças de 3 a
12 Anos de Idade: 4 a 10
gotas, diluídas em pelo
menos meio copo de água,
4 vezes ao dia.
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FITOFLORAIS FLORAIS DE MINAS
NOME

COMPOSIÇÃO

VICTRIS M

Essências florais: Agave, Hibiscus, Hymenaea, Lavandula, Lilium, Origanum, Ruta,
Thunbergia, Zante. Cocções florais (folhas,
brotinhos e folhas): Camomila (Matricaria
chamomilla) , Damiana (Turnera diffusa) ,
Hibisco-sabdarifa (Sabdariffa rubra), Jatobá
(Hymenaea courbaril), Mama-cadela (Brosimum gaudichaudii). Teor alcoolico 25%. Validade 3 anos.

60ml

AÇÃO/INDICAÇÃO

SISTEMA FEMININO: Para trazer vitalidade, energia,
disposição e vigor, nos estados de fraqueza, cansaço
mental e físico, prostração, falta de apetite e frigidez sexual. Traz energia e força de vontade, favorecendo os
impulsos femininos.

Para Adultos e Crianças
Acima de 12 Anos: 4 a 20
gotas, diluídas em um pouco de água, 4 vezes ao
dia. Para Crianças de 3 a
12 Anos de Idade: 4 a 10
gotas, diluídas em pelo
menos meio copo de água,
4 vezes ao dia.

DIVERSOS
NOME
BOLSINHA
ALUMINIZADA PARA
FLORAIS

COMPOSIÇÂO

AÇÃO/INDICAÇÃO

MODO DE USAR

Bolsinha de pano, com diversas estampas, ideal para o transporte de medicamentos homeopáticos e florais. É acolchoada e aluminizada
para proteger os frascos de impactos e do calor. Comporta 3 frascos 10ml ou 2 frascos 30ml ou 1 frasco de 60ml.
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BALAS DE
COLÁGENO SABOR
MISTO 20 un

Colágeno hidrolisado, gelatina. Edulcorantes:
Maltitol, Xylitol e Sucralose. Acidulante: Ácido Cítrico.

MARAVILHA
CURATIVA PINUS
150ml

Água destilada de Hamamelis virg. com álcool 42ºGL. Validade: 2 anos.

CREME
EMERGENCIAL
HEALING 60G

Extratos de Camomila e Aloe vera, óleo essencial de gerânio, florais Crab Apple e Five
flower.

CRISTAIS DE
GENGIBRE ARDRAK
SAL: 15g DOCE: 22g

DOCE: Gengibre/ Cravo/ Canela/ Acerola/ Alfavaca/ Açúcar Mascavo. SAL: Gengibre/ Limão/ Sal Marinho/ Cravo/ Canela/ Alfavaca
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As balas são feitas à base de colágeno hidrolisado, uma
proteína responsável pela estruturação das fibras que
compóem a nossa pele, crescimento e fortalecimento de
unhas e cabelos, além de participar da formação e resistência de ossos, articulaçóes e músculos (massa magra).
Dão a sensação de maior saciedade, diminuindo assim,
o apetite. Sabores: Morango, Abacaxi, Uva e Hortelã.

Deixar dissolver ou triturar a bala na boca, preferencialmente acompanhada com 250 ml de água
ou suco. Para dietas de
emagrecimento,
consumir 30 minutos antes das
refeiçóes. Para reposição
de colágeno, consumir 30
minutos após a refeição.
Quando o consumo for superior a 2 balas ao dia.,
sugere-se manter um intervalo de no mínimo 30 minutos entre o consumo de
cada bala.

Descongestionante e Hemostático Indicada para contusões, escoriações e queimaduras, ferimentos, picadas
de insetos, hemorróidas.

Aplicar na parte afetada
sem diluir, com uma gaze
ou algodão, ou diluir em
partes iguais com água fervida, se o tecido estiver lacerado.

Hidratação da pele com toque sedoso e aveludado

Aplique o produtos sobre
a pele, massageando suavemente até a absorção do
produto

Dores de garganta e rouquidão

Mastigar lentamente, várias vezes ao dia., principalmente antes e após as
refeições.
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OSCILLOCOCCINUM
200K

Anas barbariae hepatis et cordis extractum
200k. Validade: 4 anos

Auxilia na prevenção e no tratamento dos estados gripais.

Uso conforme orientação
médica.

SEDATIF
(comprimido)

Aconitum napellus 6 CH 0,5 mg Belladonna 6
CH 0,5 mg Calendula officinalis 6 CH 0,5 mg
Chelidonium majus 6 CH 0,5 mg Abrus precatorius (Jequirity) 6 CH 0,5 mg Viburnum opulus 6 CH 0,5 mg Excipientes qsp 1 comprimido Excipientes: sacarose, lactose e estearato
de magnésio vegetal. Validade 2 anos.

Indicação: Indicado como auxiliar do tratamento da tensão emocional e mental, nervosismo, ansiedade, inquietude e irritabilidade. Distúrbio do sono. Não causa solonência. Não causa dependência

Modo de usar: Chupar 2
comprimidos 3 vezes ao
dia. por via oral.

DIVERSOS
NOME

COMPOSIÇÂO

AÇÃO/INDICAÇÃO

MODO DE USAR

SINUDORON GOTAS
50mL

Argentum nitricum D20/Atropa belladona D6/
Berberis vulgaris D2/ Hydrastis canadensis
D4/Silicea D20 (teor alcoólico 39%). Validade 2 anos.

Atua no tratamento auxiliar da sinusite aguda ou crônica.

Para casos crônicos ou
prevenção, administrar 6
a 9 glóbulos, 3 vezes ao
dia., por 1 a 2 meses.

SINUDORON
GLÓBULOS

Argentum nitricum D20/Atropa belladona D6/
Berberis vulgaris D2/ Hydrastis canadensis
D4/Silicea D20 (glóbulos no. 5 – sacarose).
Validade 2 anos.

Atua no tratamento auxiliar da sinusite aguda ou crônica.

Para casos crônicos ou
prevenção, administrar 10
a 15 gotas, 3 vezes ao
dia., por 1 a 2 meses.

SPRAY EXAM
HEALING (FÓRMULA
DO EXAME) 25ml

Clematis, Elm, Gentian, Larch e White Chestnut. Preparado em conhaque orgânico francês, com selo Ecocert.

Esta combinação, utilizada por terapeutas florais do
mundo todo, reúne essências florais de Bach que promovem a concentração para aqueles momentos que exigem
atenção e foco.

Duas borrifadas sublinguais sempre que necessário

SPRAY FIVE
FLOWER HEALING
(EMERGENCIAL DE
BACH) 25ml

Rock Rose, Impatiens, Star of Bethlehem,
Clematis e Cherry Plum. Preparado na Inglaterra pela Healingherbs em conhaque orgânico francês, com selo Ecocert.

São cinco essências que, juntas, ajudam no resgate do
equilíbrio emocional, em situações emergenciais ou de
muito stress.

Duas borrifadas sublinguais sempre que necessário
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SPRAY NIGHT
HEALING
(RELAXAMENTO)
25ml

Agrimony, Cherry plum, Impatiens, Vervain,
Walnut e White chestnut. Preparado na Inglaterra pela Healingherbs em conhaque orgânico francês, com selo Ecocert.

A Healinghebs elaborou uma combinação com essências
florais de Bach que promove o relaxamento depois de
um dia estressante, acalmando a mente agitada e proporcionando uma noite de sono tranquila.

Duas borrifadas sublinguais sempre que necessário

STRESSDORON 80
comprimidos

Kalium phosphoricum D6/Aurum metalicum
D10/ Ferrum sulphuratum D3/Silicea D3
(comprimidos – lactose) Validade 2 anos

Atua no tratamento auxiliar do stress, com ação no sistema nervoso e sensorial, contribuindo para recuperação
de atividades de concentração e memória e para o equilíbrio do estado emocional nos distúrbios de humor e ansiedade.

Tomar de 1a 3 comprimidos, 2 a 4 vezes ao dia.,
durante pelo menos 2 meses. Tomar os comprimidos
com água.

XAROPE STODAL

Drosera 3CH/ Arnica montana 3CH/ Belladonna 3CH/ Cina 3CH/ Corallium rubrum 3CH/
Cuprum gluconicum 3CH/Ferrum phosphoricum 3CH/ Solidago virga aurea 1 CH. Não
contem parabeno e nem álcool. Validade 2
anos.

Indicado como auxiliar no tratamento da tosse seca ou
produtiva, promovendo o alívio da irritação da garganta,
diminuição da viscosidade das secreções, facilitando a
expectoração.

Crianças a partir de 5 anos:
5ml, duas a três vezes ao
dia. Adultos: 15ml, duas a
três vezes ao dia.
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LINHA RESCUE
NOME

RESCUE PEARLS 28
unidades

RESCUE 10ml
(ESSÊNCIA
ESTOQUE)

COMPOSIÇÂO

AÇÃO/INDICAÇÃO

MODO DE USAR

Star of Bethlehem; Rock Rose; Clematis; Impatiens; Cherry Plum. Cada cápsula possui 4
gotas do RESCUE.NÃO CONTÉM ÁLCOOL.

Estas cápsulas são ideais para carregar com você e ajudá-lo a dar uma pausa em busca de um momento de clareza durante os dias agitados.

Coloque uma cápsula do
Rescue Pearls em sua língua e deixe dissolver. Para
momentos de estresse e
ansiedade. Use conforme
o necessário. Não é indicado para crianças menores
de 12 anos ou mulheres
grávidas.Devido ao óleo de
semente de uva presente
na formula e seu uso não
é recomendado por via oral
nesses casos. E não é recomendável para quem
tem alergia ou intolerância a peixe. Pois a capsula, mesmo que em pequena quantidade, é feita com
gelatina de peixe.

Star of Bethlehem; Rock Rose; Clematis; Impatiens; Cherry Plum. VEÍCULO CONHAQUE
ORGÂNICO 40% Validade 10 anos

Atua no resgaste do equilíbrio emocional em situações
de muito stress, tais como: falar em público, uma briga,
um acidente, o choque de uma notícia ruim. Trata naturalmente dos problemas causados no dia a dia, como
impaciência, medos, traumas e desgastes mentais e físicos.

Pingue 2 gotas em um
copo de água e beba em
pequenos intervalos.
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RESCUE KIDS 10ml

Star of Bethlehem; Rock Rose; Clematis; Impatiens; Cherry Plum. NÃO POSSUI ÁLCOOL.

O RESCUE® KIDS foi elaborado com a mistura original
das cinco essências, porém, agora em uma fórmula sem
álcool para crianças ou pessoas sensíveis ao álcool. Trata naturalmente dos problemas causados no dia a dia,
como impaciência, medos, traumas e desgastes mentais
e físicos.

Pingue quatro gotas direto na boca, na água ou na
bebida favorita da criança.
Beba em pequenos intervalos.

RESCUE SLEEP
SPRAY 20ml

Star of Bethlehem; Rock Rose; Clematis; Impatiens; Cherry Plum e White Chestnut. Solução alcoolica a 27%

Solução segura e natural para distúrbios do sono. RESCUE® SLEEP, em adição do Rescue, contém o White
Chestnut para ajudar o paciente a relaxar, aliviar seu estresse e acalmar sua mente, permitindo-lhe ter uma noite
de sono muito mais tranquila.

Duas borrifadas do spray,
diretamente na língua ou
em um copo de água e
beba em intervalos à noite.

Para alívio e equilíbrio imediatos.

Chupar a pastilha conforme o necessário.Uma pastilha é equivalente a uma
dose do Rescue. CONTRA
INDICADO A ANIMAIS,
GRÁVIDAS, E CRIANÇAS.
PODE CONTER TRAÇOS DE GLÚTEN. SEU
CONSUMO EXCESSIVO
PODE CAUSAR EFEITO
LAXANTE.

RESCUE PASTILHA
SABORES:
TRADICIONAL E
GROSELHA
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Star of Bethlehem; Rock Rose; Clematis; Impatiens; Cherry Plum. Adoçado com xilitol.
Contém traços de gluten. Veículos: Sorbitol,
manitol, isomalte, goma arábica, ácido cítrico,
aroma natural (Laranja) ou Groselha, xilitol,
óleo vegetal, cera de abelhas
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LINHA VETERINÁRIA PET GRANADO
NOME

COMPOSIÇÃO

AÇÃO/INDICAÇÃO

MODO DE USAR

SHAMPOO AZUL
Clareador 250ml

Lauril sulfato de sódio, cocamida DEA, cocamidopropil betaina, sabão de coco líquido,
ácido cítrico, cloreto de sódio, solução de metilcloroisotiazolinona e metilisotiazolinona, corante azul sólido, fragrância e água deionizada. Validade: 2 anos

Contribui para a manutenção da higiene do animal, especialmente formulado para animais de pelagem clara,
clareando as pontas amareladas sem descolorir. Realça
a cor natural da pelagem.

Aplicar sobre a pelagem
molhada, massageando
até produzir espuma abundante. Enxaguar.

CONDICIONADOR
Brilho e maciez
250ml

Álcool cetilico, cloreto de cetiltrimetilamônio,
ácido cítrico, amodimeticona, nipagin, fragrância e água deionizada. Validade: 2 anos

Indicado para pelagens longas, desembaraçando e facilitando a escovação. Proporcionando brilho, maciez e
maior volume à pelagem do animal.

Após uso do Shampoo
Granado, aplicar o produto, massagear e deixar agir
por alguns minutos. Enxaguar.

SHAMPOO Brilho,
maciez e volume do
pêlo 250ml

Diesterato de glicol, Lauril sulfato de sódio /
cocamida MEA /Lauril – 10, Lauril sulfato de
sódio, cocamida DEA, cloreto de guar hidroxipropiltrimonio, amodimeticona, aminoácidos
da seda, ácido cítrico, cloreto de sódio, solução de metilcloroisotiazolinona e metilisotiazolinona, fragrância e água deionizada.
Validade: 2 anos.

O Shampoo Granado contribui para a manutenção da higiene animal proporcionando brilho, maciez e maior volume à pelagem dos animais. Contem silicone em sua
fórmula garantindo maior proteção, elasticidade e resistências aos pêlos.

Aplicar sobre a pelagem
molhada, massageando
até produzir espuma abundante. Enxaguar, retirando
totalmente os resíduos do
produto. Em seguida, recomenda-se o uso do Condicionador Granado.

SABONETE DE
ENXOFRE Combate
afecções da pele 90g

Enxofre, amido, carbonato de cálcio, talco,
antioxidante DC 5137, corante C.I. 11680, sabão base q.s.p. Validade: 3 anos.

Possui propriedade antisséptica, antibacteriana e fungicida. Ideal no combate a sarna de cães.

Ensaboar bem o animal,
deixar agir por alguns minutos e enxaguar com
água corrente.
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LINHA VETERINÁRIA PET GRANADO
NOME

COMPOSIÇÃO

AÇÃO/INDICAÇÃO

MODO DE USAR

SABONETE DE COCO
Limpeza profunda
100g

Sabão base, fragrância, antioxidante DC5137,
tiossulfato de sódio. Validade: 3 anos

Limpa profundamente mantendo a pelagem do animal
saudável, brilhante e agradavelmente perfumada.

Ensaboar a pelagem molhada, massageando até
produzir espuma. Enxaguar normalmente.

SABONETE DE
GLICERINA Pele
sensível 90g

Sabão base, sacarose, água, glicerina, propilenoglicol, dipropilenoglicol, álccol etílico,
BHT, fragrância, corante. Validade: 3 anos.

Possui fragrância delicada e agradável. Proporciona limpeza sem agredir e pele.

Ensaboar a pelagem molhada, massageando até
produzir espuma. Enxaguar normalmente.

Conservar em local seco e fresco ao abrigo da luz solar direta. Manter fora do alcance das crianças e animais domésticos. Estes produtos não devem entrar em
contato com os olhos do animal. Caso ocorra lave com água abundante. Se a irritação persistir procure imediatamente um veterinário.
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Anotações

Projeto Gráﬁco:

www.ideiasdemais.com.br

ideiasdemais.com

Serviços
Assistência farmacêutica
personalizada

Canais de Atendimento
SAC-Q (21) 3868-4251 Serviços de
Atendimento ao Cliente e Pós Venda

5 lojas e 2 laboratórios

Homeopatia
e
Manipulação

Descontos para idosos

Fax em todas as lojas

Convênios com diversas
empresas e entidades

Site interativo com loja virtual,
catálogos de medicamentos e
recebimento de receitas

Envio via Sedex
para todo o Brasil
Entrega motorizada no
município do Rio de Janeiro

Recebimento de receitas
via WhatsApp

Plantões de “portas abertas”
aos domingos, na filial Flamengo.

Presença nas principais
Redes Sociais

