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TISANAS MEDICINAIS
E PRODUTOS DIETÉTICOS



TISANA ALGABELA

TI
SA

N
AS

É uma composição de plantas medicinais 
tradicioinalmente usadas, com resultados 
satisfatórios em casos de obesidade, tendo ainda 
uma atividade protetora sobre o fígado, rins e 
intestinos.

APRESENTAÇÃO
Tisana em embalagens de 165grs.

INDICAÇÕES
Obesidade e Celulite. Hepatoprotector e normalizador da 
função renal e intestinal.

MODO DE USAR
Deite de véspera à noite 1 a 3 colheres de sopa, bem 
cheias de plantas, em 4 ou 5 decilitros de água a ferver, 
levar a lume brando durante 1 a 2 minutos. Coar depois 
de arrefecer e tomar 1 chávena duas a três vezes por dia 
antes ou após as refeições.

INGREDIENTES
Equisetum arvense, Cavalinha (planta)
Fragaria Vesca, Morangueiro (folhas)
Fraxinus Excelsior, Freixo (folhas)
Polygonum aviculare, Sempre noiva (planta)
Lavandula officinalis, Rosmaninho (planta)
Cassia angustifolia, Sene (folículos)
Fucus vesiculosus, Algas Marinhas

25%
25%
15%
12%
10%
11%

2%

TISANA ABACATINO
As plantas medicinais da sua fórmula foram 
selecionadas pelas suas propriedades 
normalizadoras do colesterol, bem como nas 
situações paralelas mais vulgares (tonturas e 
amargos).

APRESENTAÇÃO
Tisana em embalagens de 160grs.

INDICAÇÕES
Normalizador do Colesterol e contra situações paralelas, 
como amargos, tonturas e más digestões. É carminativo 
de bom paladar.

MODO DE USAR
Deite de véspera à noite 3 colheres de sopa, bem cheias 
de plantas, em decilitros de água a ferver, levar a lume 
brando durante meio minuto pelo menos. No dia 
seguinte côe, divida em 2 ou 3 partes e tome 1 a 2 
partes em jejum, outra antes ou depois do almoço, ou ao 
jantar bem quente e sem açucar.

INGREDIENTES
Succisa praemorsa, Escabiosa (planta)
Persea americana, Abacateiro (folha)
Rumex crispus, Labaça (flôr)
Foeniculum vulgare, Funcho (planta)
Cichorium intybus, Almeirão (planta)
Mentha piperita L., Hortelã Pimenta (planta)
Lithospermum diffusum, Suga-Mel (planta)
Cassia Angustifolia, Sene (folíolo)
Fucus vesículosus, Algas Marinhas 

20%
15%
15%
12%
10%

8%
8%
7%
5% 1



INGREDIENTES
Equisetum arvense, Cavalinha (ramas)
Cassia angustifolia, Sene (folíolos)
Retundifolia, Malvas (flores)
Lithospermum diffusum, Sargaciha (planta)
Aipo graveolens, Aipo (planta)
Adiatum capillus-veneris, Avenca
Rhamnus frangula, Amieiro negro (casca)

TISANA ABACATVINT

TI
SA

N
AS

Valioso coadjuvante dos regimes de 
emagrecimento pelam sua composição em 
plantas tradicionalmente usadas contra a 
obesidade, por serem muito dissimuladoras e 
diuréticas. Além de combater as gorduras 
supérfulas, oferece bons resultados contra a 
obstipação.

APRESENTAÇÃO
Tisana em embalagens de 180grs.

INDICAÇÕES
Coadjuvante dos regimes de emagrecimento, diurético e 
laxativo.

MODO DE USAR
Prepare de véspera à noite deitando em 3 ou 4 decilitros 
de água a ferver, 1 a 3 colheres de sopa de plantas. 
Seguidamente mexa bem e abafe até de manhã. Côe e 
tome metade da Tisana em jejum ou antes do almoço, e 
o resto antes do jantar, ou à noite ao deitar, depois da 
digestão feita.INGREDIENTES

Cassia angustifolia, Sene (folículos)
Equisetum arvense, Cavalinha
Thea sinensis, Chá verde
Fragaria vesca, Morangueiro (folhas)
Mentha piperita L., Hortelã Pimenta (planta)
Foeniculum vulgare, Funcho (planta)
Persea americana, Abacateiro (folhas)
Persea americana, Abacateiro (folha torrada)

16%
14%
14%
13%
12%
11%
10%
10%

TISANA ABACAT Nº16
Formulado rigorosamente, visa solucionar 
distúrbios gástricos, hepáticos e instestinais, 
incluindo hemorroidal. Tisana de gosto muito 
agradável, que se aconselha como alternativa às 
bebidas e refrigerantes habituais.

APRESENTAÇÃO
Tisana em embalagens de 160grs.

INDICAÇÕES
Distúrbios gástricos, hepáticos e instestinais, incluindo 
casos de hemorroidal sendo um bom e suave laxante.

MODO DE USAR
Conforme os efeitos desejados deitar 1 a 3 colheres de 
sopa em 4 decilitros de água a ferver 1 minuto e deixar 
de infusão durante 30 minutos. Coar e tomar 2 decilitros 
antes ou depois do almoço e o restante também antes 
ou depois do jantar. Pode optar por tomar ao pequeno 
almoço e ao lanche.

25%
22%
17%
11%
10%
10%

5%
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TISANA ABACAT Nº16 REFORÇADO

TI
SA

N
AS

A sua equilibrada composição tem como objetivo: 
Proporcionar uma boa função intestinal, 
combatendo assim a obstipação e o meteorismo.

APRESENTAÇÃO
Tisana em embalagens de 160grs.

INDICAÇÕES
Distúrbios gastro-hepato-renais e intestinais, incluindo 
casos de hemorroidal, motivado pela fragilidade das 
veias anais. Recomendado em casos de atonia 
intestinal. Facilita as digestões difíceis e elimina azias e 
gazeificações.

MODO DE USAR
Conforme os efeitos desejados deitar 1 a 3 colheres de 
sopa em 4 decilitros de água a ferver 1 minuto e deixar 
de infusão durante 30 minutos. Coar e tomar 2 decilitros 
antes ou depois do almoço e o restante também antes 
ou depois do jantar. Pode optar por tomar ao pequeno 
almoço e ao lanche.

INGREDIENTES
Equisetum arvense, Cavalinha (ramas)
Retundifolia, Malvas (flores)
Lithospermum diffusum, Sargaciha (planta)
Cassia angustifolia, Sene (folíolos)
Aipo graveolens, Aipo (planta)
Adiatum capillus-veneris, Avenca
Rhamnus frangula, Amieiro negro (casca)

25%
17%
15%
15%
10%
10%

8%

TISANA ABACAT Nº26
Reúne na sua composição plantas medicinais 
tradicionalmente usadas para problemas de rins e 
vias urinárias: Cálculos renais, cistites, prostatites e 
colibacilose, resultados excelentes são sempre 
alcançados em administração prolongada.

APRESENTAÇÃO
Tisana em embalagens de 80grs.

INDICAÇÕES
Problemas de rins e vias urinárias: cálculos, cistites, 
prostatites e colibaciloses.

MODO DE USAR
Deitar 2 a 3 colheres de sopa cheias de plantas, em 8 a 
10  decilitros de água. Ferver dois minutos em lume 
brando, retirar e deixar em infusão até esfriar. Tomar 
durante o dia antes, durante ou depois das refeições, 
frios ou quente, com ou sem açucar e na quantidade que 
desejar.

INGREDIENTES
Fragaria vesca, Morangueiro (folha)
Equisetum arvense, Cavalinha (planta)
Agropyrum repens, Grama, (raíz)
Polygonum aviculare, Sempre noiva (planta)
Cryopytum crystallinum, Erva prata (flôr)
Ocimum basilicum, Alfavaca (planta)
Arenaria rubra, Arnária, (planta)
Lithospermum diffusum, Sargacinha (planta)
Arctostaphylos,  Uva ursine (folha)

20%
16%
12%
12%
11%
11%
10%

5%
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TISANA BOM GUIA Nº1

TI
SA

N
AS

Benecifiando de largas décadas de crescente 
experiência, é uma tisana incomparável em casos 
de debilidade gástrica e intestinal, úlceras 
gástricas e duodenais, gastrite, hepatite e colite.

APRESENTAÇÃO
Tisana em embalagens de 90grs.

INDICAÇÕES
Debilidade gastrointestinal, úlceras duodenais, gastrite, 
colite e hepatite.

MODO DE USAR
Deitar 1 colher de sopa bem cheia, em 4 chávenas de 
água. Deixar levantar fervura, tapar e deixar de infusão 
durante 15 minutos. Tomar uma a duas chávenas em 
jejum ou ao almoço e o resto da tisana apó as refeições, 
de preferência quente com ou sem açúcar. Nas crianças 
usar metade da dose.

ADVERTÊNCIAS
Não se recomenda este produto em caso de gravidez e 
aleitamento!

INGREDIENTES
Fragaria vesca, Morangueiro
Apium graveolens, Aipo (planta)
Malva silvestris, Malvas (planta)
Foeniculum vulgare, Funcho (planta)
Equisetum arvense, Pinheirinha
Citrus medica, Cidreira (planta)
Tabeluia spp, Pau d’Árco

25%
20%
15%
15%
10%
10%

8%

TISANA BOM GUIA Nº2
Mantendo a qualidade que o tornou famoso há 
mais de meio século, foi estudado para os 
distúrbios gástricos e vesículares, assegurando 
uma boa função intestinal devido à normal 
irrigação do fígado e rins.

APRESENTAÇÃO
Tisana em embalagens de 90grs.

INDICAÇÕES
Distúrbios gastrointestinais e vesículares com ou sem 
efeitos laxativos de ação suave e prolongada.

MODO DE USAR
Sem efeitos laxativos: Deita-se em 4 decilitros de água a 
ferver, uma colher de sopa bem cheia de plantas e 
deixa-se novamente ferver em lume brando durante 30 
segundos aproximadamente, mexendo sempre com a 
colher. Tapa-se e deixa-se em infusão. Côa-se e toma-se 
1 a 2 chávenas de manhã em jejum e o resto antes ou 
depois das refeições, com ou sem açucar e quente de 
preferência.INGREDIENTES

Fragaria vesca, Morangueiro
Equisetum arvense, Pinheirinha
Foeniculum vulgare, Funcho (planta)
Citrus medica, Cidreira (planta)
Taraxacum officinale, Traxaco
Malva silvestris, Malvas (planta)
Cassia angustifolia, Sene (folicolos)
Cassia angustifolia, Sene (foliolos)

20%
17,5%

12%
12%
12%
12%
7,5%

7%
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TISANA IMPERIAL

TISANA HIPERICÃO

TI
SA

N
AS

De sabor amargo é tradicionalmente usado na 
prevenção e no tratamento de afeções do fígado e 
da vesícula, estômago, rins e vias urinárias.

APRESENTAÇÃO
Tisana em embalagens de 80grs.

INDICAÇÕES
Prevenção e tratamento das afeções do fígado e 
vesícula, estômago e vias urinárias.

MODO DE USAR
Deitar 2 colheres de sopa desta planta em 8 decilitros de 
água fria. Ferver 2 minutos. Infusão: 20 minutos, coar, e 
tomar às refeições ou fora delas, como preferir, frio ou 
morno, com ou sem açucar.

ADVERTÊNCIAS
Utilização contra-indicado em doentes com infeção pelo 
H.I.V. em tratamento com antirectrovíricos. Doentes em 
tratamento com qualquer tipo de medicamento não 
devem tomar simultaneamente produtos contendo 
Hipericão, dado existir risco de interação, resultando 
numa potêncial perda do efeito terapêutico dos 
medicamentos em curso. Aconselha-se vivamente os 
doentes que consomem produtos à base de plantas 
contendo Hipericão a procurar aconselhamento 
profissinal.

INGREDIENTES
Hypericum perforatum, Hipericão 100%

Revelou excelentes resultados durante largos anos 
no combate à obesidade, à peguiça intestinal e aos 
transtornos metabólicos que levam à acumulação 
de toxinas prejudiciais ao organismo, tornando-se 
um desintoxicante priviligiado.

APRESENTAÇÃO
Tisana em embalagens de 125grs.

INDICAÇÕES
Obesidade, peguiça intestinal, transtornos metabólicos 
que levam à acumulação de toxinas

MODO DE USAR
Deitar 1 a 2 colheres da Tisana uma chávena de água 
fria ou morna (nunca quente) e deixar de infusão durante 
10 a 20 minutos aproximadamente. Coar com um 
passador fino, adoçar bem de preferência com mel e 
tomar em pequenos goles, ao deitar. Passados 3 a 5 
dias também poderá tomar mais 1 chávena desta 
Tisana ao pequeno almoço, conforme os efeitos 
desejados.INGREDIENTES

Cassia angustifolia, Sene (foliculos)
Cassia angustifolia, Sene (foliolos)
Emolientes na base de:
Retundifólia, Malva silvestre
Pimpinela anisum, Anis Verde, sementes em pó

50%
30%

15%
5%
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TISANA CURALINO
É tradicionalmente usado para o bom 
funcionamento do aparelho digestivo, hepatites, 
engorgotamentos bilares, icterícia, intoxicações 
gastroentéricas e consequentes manifestações 
dérmicas (eczemas, acre e urticária).

APRESENTAÇÃO
Tisana em embalagens de 90grs.

INDICAÇÕES
Diabetes, hepatites, reumatismo e urticária.

MODO DE USAR
Deitar 1 a 3 colheres de sopa bem cheias de plantas, em 
4 decilitros de água a ferver e deixar em infusão toda a 
noite. De manhã coar e tomar metade antes do almoço e 
o resto antes do jantar, com ou sem açúcar, de 
preferência morno.

INGREDIENTES
Equisetum arvense, Cavalinha (planta)
Agropyrum Repens, Grama (raíz)
Malva silvestris, Malva (flôr)
Peumus boldus, Boldo
Scolopendrim officinale, Escolopendra (planta)
Cassia angustifolia, Sene (folículos)
Cryophytum crystalinum, Erva Prata
Centauria, Fel da Terra
Rheum officinale, Ruibardo (raíz)

20%
15%
14%
10%
10%

9%
8%
8%
8%

TISANA IMPERIAL EXTRA

TI
SA

N
AS

Fórmula baseada na conceituada Tisana Imperial, 
com idênticas indicações mas com um efeito mais 
emoliente e mais suave nos casos de obstipação.

APRESENTAÇÃO
Tisana em embalagens de 165grs.

INDICAÇÕES
Idênticas às do Imperial mas com efeito mais suave e 
emoliente, nos casos de obstipação e colites agravadas.

MODO DE USAR
Deitar 1 a 3 colheres de sopa bem cheias de mistura, em 
4 a 6 decilitros de água a ferver. Deixar de infusão em 
vasilha bem tapada, durante 15 minutos elo menos. 
Coar e tomar de preferência em jejujm, duas boas 
chávenas desta Tisana, e o restante antes ou depois do 
jantar, com ou sem açúcar ou mel, bem quente se 
possível.

INGREDIENTES
Fragaria vesca, Morangueiro (folhas)
Cassia angustifolia, Sene (folícolos)
Llex paranguariensis, Mate verde
Citrus medica, Cidreira
Mentha piperita, Hortelã Pimenta
Foeniculum vulgare, Funcho (planta)
Foeniculum vulgare, Funcho (sementes)
Adianthum capppilus-veneris, Avenca

20%
20%
12%
12%
12%
10%

8%
6%
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TISANA PAU D’ARCO

TI
SA

N
AS

Segundo investigações realizadas no Brasil (de 
cuja flora é natural), o Ipê Roxo ou Pau d’Arco tem 
tradicionalmente propriedades sedativas, 
analgésicas, anti-infeciosas, cardiotónicas, 
diuréticas, carminaticas, tónicas e hemostaticas.

APRESENTAÇÃO
Tisana em embalagens de 80grs.

INDICAÇÕES
Analgésico, anti-infecioso, cardiotónico, carmativo e 
hemostático.

MODO DE USAR
Deitar 1 colher de sopa bem cheia em 4 decilitros de 
água a ferver, deixar de infusão pelo menos 1 hora. Coar 
e tomar 1 chávena de 1 decilitro de 4 em 4 horas, frio ou 
morno, com ou sem açúcar.

INGREDIENTES
Tabebuia spp, Ipê-Roxo 100%

PAU DE CABINDA
Revelou excelentes resultados durante largos anos 
no combate impotência sexual, relutância sexual, 
astenias físicas e psíquicas.

APRESENTAÇÃO
Tisana em embalagens de 25grs.

INDICAÇÕES
Impotência e relutância sexual, astenias físicas e 
psíquicas.

MODO DE USAR
Deitar 10 a 15grs. em 1 litro de água e deixar ferver 10 
minutos. Deixar de infusão 30 minutos, coar e beber no 
máximo até meio litro por dia. As infusões podem 
conservar-se durante cerca de 12 horas.

ADVERTÊNCIAS
Usar com precaução por doentes cardíacos e 
hipertensos.

INGREDIENTES
Pau de Cabinda 100%
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TISANA PRATAÍNO

TI
SA

N
AS

Fórmula com mais de 40 anos, sempre com bons 
resultados em diversas disfunções do foro 
génito-urinário, nefrites, ureia, albuminúria, litiase 
renal, apertos uretrais, cistites e prostatites.

APRESENTAÇÃO
Tisana em embalagens de 90grs.

INDICAÇÕES
Disfunções do foro génito-urinário (nefrites, ureia, 
albumunúria, litíase renal, apertos uretrais, cistites e 
prostatites).

MODO DE USAR
Deitar 2 colheres de sopa bem cheias de plantas, em 7 
decilitros de água. Ferver 1 minuto e deixar em infusão 
até esfriar. Tomar às refeições a quantidade desejada ou 
então durante o dia, a qualquer hora, com ou sem 
açucar, frio ou morno como preferir. Pode juntar-se uma 
casca de limão para melhor paladar. Deve usar-se 
durante algum tempo até se obterem os efeitos 
desejados.INGREDIENTES

Fragaria vesca, Morangueiro (raíz)
Crypytum crystalinum, Erva prata (flôr)
Equisetum arvense, Cavalinha (planta)
Arenaria rubra, Esparguta da areia
Agropyrum repens, Grama francesa (raíz)
Achilea millefoilum, Milfilhada (folha)
Parietaria officialis, Parietária (folha)

25%
20%
15%
15%
15%

8%
5%

TISANA SUACURA
Favorece as digestões, estabiliza a função renal e a 
boa assimilação e a metabolização dos alimentos. 
Bom coadjuvante nos regimes adelgaçantes e no 
combate à prisão de ventre.

APRESENTAÇÃO
Tisana em embalagens de 90grs.

INDICAÇÕES
Favorece a digestão, estabiliza a função renal e 
metabolização dos alimentos. Coadjuvante nos regimes 
adelgaçantes e no combate à prisão de ventre.

MODO DE USAR
Deita-se em 4 decilitros de água a ferver, 1 colher de 
sopa cheia de plantas e deixa-se novamente ferver em 
lume brando durante 30 segundos aproximadamente, 
mexendo sempre com a colher. Tapa-se e deixa-se em 
ifusão. Coa-se e torna-se 1 a 2 chávenas de manhã e em 
jejum, e o resto antes das refeições principais, quente, 
com ou sem açúcar. Pode-se aumentar a dosagem até 3 
colheres de sopa conforme os efeitos pretendidos.

ADVERTÊNCIAS
Usar com precaução por doentes cardíacos e 
hipertensos.

INGREDIENTES
Equisetum arvense, Cavalinha (planta)
Malva silvestris, Malvas (planta)
Fragaria vesca, Morangueiro (folhas)
Foeniculum vulgare, Funcho (planta)
Mentha piperita, Hortelã Pimenta
Cassia angustifolia, Sene (folíolos)
Polygonum aviculare, Sempre noiva (planta)
Cassia angustifolia, Sene (folícolos)
Pimpinela anisum, Anis verde, sementes em pó

22%
20%
15%
10%

9%
9%
7%
5%
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TISANA TAMURI

TI
SA

N
AS

A sua fórmula associa 7 plantas medicinais com 
propriedades tradicionalmente reconhecidas, por 
isso se explica que seja popularmente conhecido 
como “o melhor amigo do fígado”, sendo muito 
recomendado em afeções do foro hepático e 
também como estimulante das defesas orgânicas.

APRESENTAÇÃO
Tisana em embalagens de 90grs.

INDICAÇÕES
Diabetes, enfartamentos hepáticos, ictericia, 
intoxicações alimentares, embaraços intestinais e 
perturbações das vias urinárias.

MODO DE USAR
De véspera à noite, deitar 2 a 3 colheres de sopa cheias 
de plantas, conforme os resultados desejados, em 4 
decilitros de água a ferver. No dia seguinte, toma-se 
metade antes do pequeno almoço ou do almoço e o 
resto antes do jantar, frio ou morno, com ou sem açúcar.
Este chá pode ser tomado durante o dia ou durante as 
refeições.

INGREDIENTES
Agropyrum repens, Grama (raíz)
Erythraea centaurium, Fel da Terra
Rubia tinctorum, Ruiva dos Tintureiros
Echinacea angustifolia, Equinácia (planta)
Rheum rhabarbarum, Ruibardo (raíz)
Cassia angustifolia, Sene (folículos)
Tabebuia spp, Ipê-Rocho (casca)

24%
20%
20%
10%
10%
10%

6%

PAU DE TISANA VIGILANTE
Agrupa na sua composição plantas medicinais 
com uma ação tranquilizante tradicionalmente 
reconhecida. É usado para melhorar o ritmo 
cardíaco e combater as depressões nervosas.

APRESENTAÇÃO
Tisana em embalagens de 80grs.

INDICAÇÕES
Tranquilizante, principalmente aconselhado em insónias, 
depressões e neuroses.

MODO DE USAR
Deitar em 4 decilitros de água a ferver, 1 a 2 colheres de 
sopa cheias de plantas e deixar levantar fervura 
novamente em lume brando, durante 30 segundos 
aproximadamente, mexendo sempre com a colher. 
Tapa-se e deixa-se em infusão. Coar e tomar 1 chávena 
em jejum, outra após o jantar ou ao deitar, para melhor 
descontração e sono reparador

INGREDIENTES
Citrus aurantium, Laranjeira azêda (folha)
Melissa officialis, Erva Cidreira (folha)
Mentha piperita, Hortelã Pimenta
Crataegus monogyna, Pilriteiro
Valeriana officialis, Valeriana (raíz)
Baccharis trimera, Carqueja (flôr)
Citrus sinensis, Laranjeira (flôr)

20%
20%
20%
15%
10%
10%

5%
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CÁPSULAS BOM GUIA LAX

CÁ
PS

UL
AS

Suplemento Alimentar Complexo de Plantas
Com base nas Tisanas medicinais “Bom guia” e 
para maior facilidade de administração, esta forma 
vegetal favorece uma boa regularidade intestinal 
de modo não irritante.

APRESENTAÇÃO
45 cápsulas de 300mg.

INDICAÇÕES
Distúrbios gastrointestinais e vesículares. Possui ação 
suavemente laxativa, sem efeitos drásticos.

MODO DE USAR
Administração por via oral: Tomar uma cápsula, 
durante as duas primeiras refeições, com um bom copo 
de água ou sumo.

ADVERTÊNCIAS
Não se recomenda em casos de gravidez ou 
aleitamento. Suspender em casos de diarreia ou dores 
abdominais.INGREDIENTES

Polivinilpirrolidona
Cassia angustifolia, Sene (folhas)
Rhamnus purshianus, Cáscara Sagrada (casca)
Rheum officinale, Ruibardo (raíz)
Lactose; Malva silvestris, Malvas (flores)
Melissa officialis, Cidreira (folhas)
Rhamnus frangula, Amieiro Negro (casca)
Anti-aglomerante: Talco; Gelatina

20,8%
20,8%
11,1%

2,8%
1,4%
11%

2%

CÁPSULAS PAU DE CABINDA
Suplemento Alimentar Complexo de Plantas
Famoso nas populações nativas pela sua 
extraordinária atividade revigorante e afrodisíaca, é 
tradicionalmente usada em casos de disfunção 
eréctil e de astenia física e psíquica.

APRESENTAÇÃO
45 cápsulas de 380mg.

INDICAÇÕES
Impotência e relutância sexual, Astenias físicas e 
psíquicas.

MODO DE USAR
Administração por via oral: Tomar 2 cápsulas ao 
almoço e ao jantar. Em casos de maior necessidade 
aumentar no máximo para 3 cápsulas.

INGREDIENTES
Pausinystalia macroceras, Pau de Cabinda (casca)
Lactose
Anti-aglomerante: Fosfato Tricálcio, Talco; Gelatina

65,8%
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CÁPSULAS PRÓSCALMA

CÁ
PS

UL
AS

Suplemento Alimentar Complexo de Plantas
Associação de plantas aliadas a diversos 
princípios ativos responsáveis para uma melhoria 
da funcionalidade da próstata, nomeadamente 
retardando o crescimento do adenoma prostático, 
estimulando a secreção prostática, produzindo 
modificações na histologia de células gladulares. 

APRESENTAÇÃO
60 cápsulas de 490mg.

INDICAÇÕES
Hipertrofia da próstata, insuficiência urinária, cistites, 
prostatites e perturbação da micção.

MODO DE USAR
Administração por via oral: Tomar 1 cápsula pela 
manhã e outra antes do deitar.

INGREDIENTES
Pygeon africanum (casca)
Anti-aglomerante: fosfato tricálcio
Gelificante: Celulose Microcristalina
Sabal serrulata, Palmeira Anã (fruto)
Tabeluia impetiginosa, Pau d’Arco (casca)
Urtica dioica, Urtiga Maior (folhas)
Bacopa monniera (folhas)
Annona muricata, Graviola (folha)
Phaseolus vulgaris, Feijoeiro (vagens)
Asparagus officialis, Espargo (raíz)
Anti-aglomerante: Estearato de Magnésio, Talco; 
Gelatina

21,2%

7,9%
5,3%
5,3%
5,3%
3,7%
2,7%
1,6%
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COMPRIMIDOS ALGABELA

CO
M

PR
IM

ID
O

SSuplemento Alimentar Complexo de Plantas
É uma composição de plantas medicinais 
tradicionalmene usadascom resultados 
sarisfatórios em casos de obesidade, tendo ainda 
uma atividade hepatoprotetora e normalizadora da 
função vesicular e renal.

APRESENTAÇÃO
60 comprimidos de 370mg.

INDICAÇÕES
Obesidade e celulite. Hepatoprotetor e normalizador da 
função renal e vesicular.

MODO DE USAR
Tomar 1 a 2 comprimidos ao pequeno almoço, (antes ou 
depois) e 1 a 2 comprimidos após o jantar, conforme os 
efeitos desejados.

INGREDIENTES
Cassia angustifolia, Sene*
Rhamnus purhianus, Cáscara Sagrada
Anti-aglomerante: Fosfato tricálcio; Lactose
Malva silvestris, Malvas
Rheum officinale, Ruibardo (raíz)
Cynara scolymus, Alcachofra
Aloe barbadensis, Aloé Vera (planta)
Anti-aglomerante: Talco
*Corresponde a um teor de 3mg de Glucósidos de Sene

25,7%
25,7%

6,8%
6,8%
6,8%
6,8%

COMPRIMIDOS IMPERIAL
Suplemento Alimentar Complexo de Plantas
Revelou excelentes resultados durante largos anos 
no combate à obesidade, à preguiça intestinal e 
aos transtornos metabólicos que levam à 
acumulação de tóxinas no organismo, tornando-se 
um desintoxicante privilegiado.

APRESENTAÇÃO
30 comprimidos de 390mg.

INDICAÇÕES
Obesidade, preguiça intestinal, transtornos metabólicos 
que levam a acumulação de toxinas.

MODO DE USAR
Tomar 1 a 2 comprimidos após as duas principais 
refeições (almoço e jantar) com água. As doses a 
praticar devem obedecer aos efeitos desejados.

INGREDIENTES
Cassia angustifolia, Sene* (folhas)
Rhamnus purshianus, Cáscara Sagrada (casca)
Anti-aglomerante: Fosfato Tricálcio; Lactose
Rhamnus frangula, Amieiro Negro (casca)
Malva silvestris, Malvas (flores)
Anti-aglomerante: Talco
*Corresponde a um teor de 3,3mg de Glucósidos de Sene

28,2%
28,2%

8,9%
8,9%
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