
Categoria Produto Apresent. Aplicação terapeutica

Ansiedade, stress e depressão

Alecrim Cineol Óleo Ess. 10 ml neuro-estimulante, hipertensor, analgésico

Alfazema Angustifolia Óleo Ess. 10 ml sedativo, calmante, ansiolítico

Be Mind Blend 10ml dor de cabeça, burnout, exaustão mental

Biomag Comp. 45 ansiedade, stress, fadiga

Psyfort Strong Ampolas cansaço, depressão, ansiedade

Vecti Seren Cápsulas irritabilidade, ansiedade, depressão

Circulação 

BeVeine Cápsulas 60 circulação venosa, cardiovascular e ação antioxidante

Veinasil Gel 50 e 225 ml tonificante vascular para pernas pesadas e/ou cansadas

Venactiv Cápsulas pernas cansadas e pesadas, activa a circulação venosa

Venactiv Gel pernas cansadas e pesadas, activa a circulação venosa

Colesterol e triglicéridos

Be-Col 1400 Cápsulas 60 redução do colesterol

Desintoxicação

Cardo Mariano 500 mg Cápsulas protecção e regeneração das células do fígado

Cynasine Detox Cápsulas acção desintoxicante que beneficia a digestão

Cynasine Detox Ampolas acção desintoxicante que beneficia a digestão

Ergy Epur Xarope protecção hepatobiliar, intoxicações, drenagem

Potencial N Beta DTX Cápsulas 60 desintoxicante, limpeza do organismo (adições)

R7 Gotas afecções hepatobiliares e digestivas, amargos de boca

Desportistas

Akilene Sports Creme anti-fricções, protege a pele, utilização no desporto

Mel Sports Guaraná Monodoses energizante, reforça a vitalidade 

Emagrecimento

Apethin Depur + Solução Oral emagrecimento, retenção de líquidos, desintoxicação

Drenalight 360º 5 Ações Solução Oral drenante queima gorduras, retenção de líquidos

Go Go Slim Detox Solução Oral drenante queima gorduras, desintoxicante

Go Go Slim Depur Solução Oral acelera a queima de gordura, aumenta o metabolismo

Raspberry Ketone Fram Comp. 60+12 eliminar o excesso de gorduras

Spiruline blue Comprimidos saciante na dieta de emagrecimento, anemia e hipotiroidismo

Imunidade

Be-Munitas + Cápsulas 60 probiótico que reforça a flora e a imunidade

Equinacia 500 mg Cápsulas gripes, constipações e infeções

Curcumax Complex Cápsulas ação antimicrobiana, anti-inflamatória e antioxidante

Gomas própolis Gomas infeções e fortalece imunidade

Imunitum Cápsulas 60 reforça o sistema imunitário

Mega Royal Immunitas Ampolas reforça o sistema imunitário e combate a astenia

Père Michel Xarope ação anti-séptica e benefício das vias respiratórias

Super ursinhos Gomas complexo vitamínico para a imunidade infantil

Memória e concentração

Ginkgo 3000 Cápsulas 60 memória, concentração, circulação

Memorium Estudantes Cápsulas aumenta a obtenção de energia e o rendimento 

R95 Xarope revigorante geral, remineralizante e convalescença

ErgyStress Cápsulas apatia, falta de motivação e fadiga

Menopausa

R 10 Gotas afrontamentos, sudação e irregularidades menstruais

Neoplasias

R17 Gotas tumores, quistos, miomas e nódulos

Revicel Neo Ampolas homeostase biológica, antioxidante e ação anti-inflamatória

Osteo-articular

Alecrim Camphor Óleo Ess. 10 ml anti-inflamatório, analgésico e hipertensor

Arnica Gel 100 ml inflamações, calmante e tratamento de hematomas

ArticulaSil + OE Roll on dores, articulações e inflamações

ArticulaSil + OE Gel 100 ml dores, articulações e inflamações

Be Relief Blend 10ml relaxamento e recuperação muscular, dor articular
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Osteo-articular

Be Relief Óleo Corporal relaxamento e recuperação muscular, dor articular

Cartilogen Elastic Ampolas mobilidade, as articulações e regenera os tendões

Cartilshark Cápsulas 60 recuperação de lesões ou problemas de ossos

Hortelã Pimenta Pipereta Óleo Ess. 10 ml antipirético, anti-migranoso, anti-inflamatório

Infladol Duo Cápsulas desconforto articular, as entorses e inflamação dolorosa

Salva Óleo Ess. 10 ml analgésico, neurotónico, antibacteriano

Pele, unhas e cabelo

Be Smooth Blend 10ml celulite, pele casca de laranja, flacidez

Be Smooth Óleo Corporal massagem: celulite, pele casca de laranja, flacidez

Beauty Skin Cápsulas 60 manutenção da tonicidade e elasticidade da pele, beleza

Calêndula Creme cicatrizante, anti-séptica e suavizante

Collaforce Skin Carteiras tonicidade e elasticidade da pele, antioxidante

ErgyAntiox Forte Cápsulas antioxidante, protege as células do envelhecimento

Super Collaforce Lata melhora a pele, articulações e ossos, reduz as rugas

Tomilho Vulgar Óleo Ess. 10 ml antibacteriano, antiviral, antifungico, antioxidante, digestivo

Probióticos

Bacidofilus Symbio Cápsulas manutenção da flora intestinal, ação anti-inflamatória 

Bifibiol Cápsulas 60 apoia a fraqueza imunitária, o incómodo intestinal

Bifibiol Junior Cápsulas 60 fraqueza imunitária, o incómodo intestinal, nas crianças

Bifibiol Vital Cápsulas 61 fraqueza imunitária, o incómodo intestinal, acima 50 anos

Ergyphilus Confort Cápsulas desconforto intestinal (inchaço, gases, dores), regulador

Ergyphilus Plus Cápsulas imunidade, alergias, equilíbrio da flora intestinal, diarreias

Saúde Feminina

Cranbiotix Cápsulas 30 arando vermelho e lactobacilos, tratamento de infeções

Ergyphilus Intima Cápsulas favorece a saúde vaginal e urinária

Saúde Gástrica

Gastromil Flat Carteiras apoia uma função digestiva, reduz a flatulência

Glicofort Cápsulas 60 baixa os níveis de glicose, actividade antioxidante

Hortelã Vulgar Óleo Ess. 10 ml digestivo, antiespasmódico

Ulcylori Cápsulas elimina a Helicobacter Pylori, previne as úlceras

Saúde Renal

Potencial N VI R Cápsulas 60 micro nutrição do rim

Saúde Respiratória

Be Breath Blend 10ml descongestionante, emoliante, anti-pirético

Eucalipto Globullus Óleo Ess. 10 ml descongestionante, expetorante, mucolítico

Pinheiro Bravo Óleo Ess. 10 ml descongestionante, anti-inflamatório, cicatrizante

Propotuss Pastilhas tosse com expectoração, actividade balsâmica e anti-séptica

Propotuss Infantil Xarope tosse infantil

Sinuspax Comprimidos rinite, sinusite, congestão nasal

Sono

L72 Gotas perturbações do sono, nervosismo, insónias, emotividade

R14 Gotas insónias, agitação nervosa, sensação de aperto na garganta

Relaxen Comprimidos sono, calmante e tranquilizante, irritabilidade e ansiedade

Potencial N Epsilon N Cápsulas 60 sono

Vitaminas e oligoelementos

Ergy 3 Cápsulas protecção cardiovascular e controlo da taxa de triglicéridos

Fe Complex Cápsulas 60 carência em ferro, crescimento, gravidez

Lucidus Omega 3 Fusion Cápsulas 30+30 para o sistema nervoso, mental e produtor de energia

Magnesium Magnum B6 Cápsulas 60 contra a fadiga crónica muscular, produção de energia 

Nectar Vitae Xarope 500 ml revitalizante, purificante e adequado para vegans

Omega 3 Marine Comp 45+45 EPA e o DHA para o normal funcionamento do coração

Omegamil Cápsulas 90 protecção do sistema cardiovascular, colesterol e triglicéridos

Omegamil Infantil Manga Xarope 200 ml desenvolvimento mental e psicomotor

Vitamina C 1000 mg Cápsulas formação, crescimento e reparação de osso, pele 

Vitamina D3 4000 UI Cápsulas saúde óssea, da função nervosa e imunitária

Bem-estar

Almofada quadrada Alfazema efeito de calor e frio no tratamento de lesões e regeneração

Almofada Retangular Alfazema efeito de calor e frio no tratamento de lesões e regeneração

Almofada Rolo Alfazema efeito de calor e frio no tratamento de lesões e regeneração
Atualizado em SA_09/08/19


