
physalis
Suplementos alimentares naturais

Seguros e eficazes, com base nos conhecimentos  
científicos mais recentes
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Os produtos clean label:
São totalmente isentos de corantes sintéticos, conservantes, aromas, edulcorantes artificiais, lac-
tose, açúcar, sal, levedura, glúten. – Com tratamento reduzido ao mínimo. – Apresentam uma lista 
simplificada de ingredientes, com menção completa e inequívoca de cada ingrediente presente 
na composição.

physalis
Suplementos alimentares naturais 

3 Oferecem uma solução natural para enfrentar pequenas afecções de saúde (fadi-
ga, falta de resistência, frio, insónia, stress, nervosismo, articulações dolorosas, pri-
são de ventre, excesso de peso, taxa de colesterol ou tensão arterial mais elevadas, 
sindrome pré-menstrual, fadiga ocular,...) sem precisarmos de recorrer a agentes 
químicos de cura.

3 Apresentam composições exclusivas à base de extractos de plantas estandardi-
zados, vitaminas, minerais, ácidos gordos, óleos essenciais e outras moléculas 
activas.

3 São naturais, seguros, eficazes, e elaborados de acordo com os mais recentes 
avanços científicos.

3 São objecto de contínua inovação e renovação graças às acções de I & D de ponta.

3 De origem inteiramente natural, os ingredientes são, sempre que possível, biológi-
cos, sem comprometer obviamente a eficácia do produto.

3 Rotulados de forma clara e completa, apresentam as indicações dos compostos 
activos de cada ingrediente.

3 São produzidos de acordo com as mais rigorosas normas de GMP.

3 Estão disponíveis exclusivamente em lojas especializadas.
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Chlorella + Spirulina
3 Vitalidade
3 Controle de peso

Suplemento alimentar

As algas são, na realidade, micro-organismos cultivados e 
consumidos há milhares de anos como fonte de alimen-
to. Physalis Chlorella + Spirulina bio, contém uma alga 
unicelular de água doce de cor verde brilhante e uma 
alga marinha, respectivamente, promoven a vitalidade 
e a resistência natural. Chlorella, cujo nome significa 
literalmente “pequena folha”, apoia o fígado e, portanto, 
a purificação interna do organismo, enquanto a que a 
Spirulina ajuda a controlar o peso. Ambas as algas são 
elementos ideais a considerar numa dieta saudável, e 
são especialmente indicados para atletas e pessoas que 
pretendem perder peso.
Da agricultura biológica certificada. Chlorella método 
“broken cell wall”. Beber dois litros de água por dia.

Modo de Tomar: 4 a 6 comprimidos por dia. Tomar duran-
te as refeições com um pouco de água.

Composição por 6 comprimidos

Chlorella vulgaris Beijerinck bio  1200 mg
Spirulina platensis bio 1200 mg

Chlorella
3	Apoia a ação depurativa 

do fígado 
3	Contribui para a 

desintoxicação do 
organismo

Suplemento alimentar

As algas são, na realidade, micro-organismos cultivados e 
consumidos há milhares de anos como fonte de alimento. 
Physalis Chlorella bio, contém uma alga unicelular de 
água doce de cor verde brilhante, promove a vitalidade 
e a resistência natural. Chlorella, cujo nome significa 
literalmente “pequena folha”, apoia o fígado e, portanto, a 
purificação interna do organismo. Chlorella é o elemento 
ideal a considerar numa dieta saudável, e é especial-
mente indicados para atletas e pessoas que pretendem 
perder peso.
Chlorella método “broken cell wall”. Beber dois litros de 
água por dia.

Modo de Tomar: 4 a 6 comprimidos por dia. Tomar duran-
te as refeições com um pouco de água.

Composição por 6 comprimidos

Chlorella vulgaris Beijerinck bio 2400 mg

Spirulina
3	Promove a vitalídade
3	Ajuda a controlar o peso

Suplemento alimentar

As algas são, na realidade, micro-organismos cultivados e 
consumidos há milhares de anos como fonte de alimento. 
Physalis Spirulina bio, uma alga marinha unicelular de 
cor verde brilhante, promove a vitalidade e a resistência 
natural e ajuda a controlar o peso. Spirulina é o elemen-
to ideal a considerar numa dieta saudável, e é especial-
mente indicados para atletas e pessoas que pretendem 
perder peso.
Beber dois litros de água por dia.

Modo de Tomar: 4 a 6 comprimidos por dia. Tomar duran-
te as refeições com um pouco de água.

Composição por 6 comprimidos

Spirulina platensis bio  2400 mg

Cardo-Mariano 
forte
3	Apoia a ação depurativa 

do fígado 
3	Contribui para a 

desintoxicação do 
organismo

3	Contribui para a proteção 
das células do fígado

3	Extra forte

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Cardo-Mariano forte contém 500 mg de extrato 
de cardo-Mariano, padronizado em 80% de silimarina. O 
cardo-mariano, que suporta a função de depuração e de-
sintoxicação do fígado, é particularmente adequado para 
acompanhar uma cura de purificação. O cardo-Mariano 
contribui para a proteção das células (fígado) e favorece 
um bom metabolismo dos açúcares.
Para estimular a purificação do organismo: opte por uma 
dieta equilibrada, reduza ao máximo a ingestão de ali-
mentos gordos e ricos em hidratos de carbono, evite as 
bebidas alcoólicas e o café. Beba 2 litros de água por dia.

Modo de Tomar: 1 comprimido por dia. Tomar durante a 
refeição com um pouco de água. 

Composição por comprimido

Silybum marianum extract (80% silimarina) 500 mg
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Ventre plano
3	A alcachofra ajuda a diges-

tão e o conforto intestinal
3	O funcho contribui para re-

duzir a sensação de inchaço
3	A bétula apoia as funções, 

digestiva e eliminatória
3	A figueira-da-Índia contribui 

para o controle do peso
3	+ Extrato de romã (15% pu-

nicalaginas) e de sumo de 
rábano-negro

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Ventre plano bio é uma fórmula completa com 
preciosos extratos vegetais de origem biológica, entre 
outros a alcachofra, que ajuda na digestão e no con-
forto intestinal. O funcho ajuda a reduzir o inchaço. A 
bétula suporta a digestão e a eliminação. Além disso, 
Physalis Ventre Plano bio contém ainda um extrato de 
figueira-da-Índia cientificamente desenvolvido, que ajuda 
a controlar o peso. Com a adição de sumo de rábano 
negro e Pomanox®, um extrato de romã que contém 15% 
de punicalaginas!
Physalis Ventre plano bio deve, imperativamente, ser com-
binado com uma alimentação saudável e equilibrada, 
bem como com a prática de exercício físico. Beber 2 litros 
de água por dia.

Modo de Tomar: 2 x 1 comprimido por dia. Tomar de ma-
nhã e à tarde com um grande copo de água. 

Composição por 2 comprimidos

Cynara scolymus extr. bio (≥2-5% cinarina)  600 mg
Foeniculum vulgare fructus extr. bio (1,5% óleo essencial) 350 mg
Opuntia ficus-indica extr. bio  250 mg
(0,05% betalaínas, 0,03% indicaxantinas)
Betula alba extr. bio (≥2-5% flavonóides) 200 mg
Punica granatum extr. bio (Pomanox®; 15% punicalaginas) 100 mg
Raphanus sativus extr. bio (1,5 g enxofre/kg)  100 mg

Fat burner
3	O chá verde apoia 

o metabolismo das 
gorduras e participa no 
controle de peso

3	Extrato de café verde 
cuja eficácia foi já 
demonstrada

3	Com Careless® e 
TetraSOD®

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Fat burner bio é um complexo 100% biológico, 
que contém, entre outros, um extrato de chá verde que 
apoia o metabolismo das gorduras e, assim participa no 
controle de peso. Também contém um extrato de grãos 
de café verde (Svetol®), com um nível mínimo de ácido 
clorogénico de 40%, e 10 a 15% de ácido 5-cafeoilqui-
nico. O Svetol® possui uma composição única (proporção 
específica de ácido 5-cafeoíquelico / ácido clorogénico: 
0,2 a 0,3), cuja eficácia foi demonstrada por vários estu-
dos. Com a adição de Careless®, um ingrediente extraído 
de mangas colhidas num estágio específico de amadu-
recimento e cuja qualidade superior e eficácia foram cli-
nicamente testadas. A fórmula inclui ainda o ingrediente 
TetraSOD®, algas Tetraselmis chuii liofilizadas, produzido 
usando um processo tecnológico patenteado que garante 
a atividade elevada da S.O.D. (> 30 000 UI/g). 
Physalis Fat burner bio deve ser combinado imperativa-
mente com uma alimentação saudável e equilibrada e 
exercício físico. Beber dois litros de água por dia.

Modo de Tomar: 1 comprimido 2 vezes por dia. Tomar de 
manhã e antes do almoço com um pouco de água. 

Composição por 2 comprimidos

Camellia sinensis extr. bio (≥50% polifenóis, 10% catequinas) 500 mg
Coffea canephora extr. bio (Svetol®; >40% ácidos clorogénicos, 450 mg
10-15% ácido 5-cafeoilquínico)
Mangifera indica fruit powder bio (Careless®)  100 mg
TetraSOD® ((Tetraselmis chuii) >30 000 SOD UI/g) 4,67 mg

Svetol® is a trademark of Naturex S.A. / Careless® is a trademark of Vital Solutions 
Swiss AG

Green Tea
3	Participa na combustão 

de gorduras e no contro-
lo do peso, bem como na 
eliminação de de água 

3	Contribui para a proteção 
das células contra os ata-
ques dos radicais livres 

3	Apoia a circulação e a 
vitalidade geral

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Green Tea bio contém um extrato de chá ver-
de biológico obtido por hidro extração e que apresenta 
uma elevada concentração de polifenóis (não menos de 
50%!), entre os quais as catequinas, como a reconhecida 
epigalocatequina-3-galato ou EGCG. Chá verde é o acom-
panhamento ideal em caso de dietas de emagrecimento, 
pois promove a metabolização das gorduras, tem um 
efeito diurético e estimula a função intestinal. Os ingre-
dientes ativos das folhas do chá verde ou Camellia sinen-
sis, consumidos desde a aurora dos tempos nos países 
orientais, apoiam a circulação, a vitalidade geral e parti-
ciparem na proteção das células contra os radicais livres.

Modo de Tomar: 1 comprimido por dia. Tomar durante a 
refeição com um pouco de água. 

Composição por comprimido

Camellia sinensis extr. bio 750 mg
(50% polifenóis, 10% catequinas, 4% EGCG)

Detox+
3	A alcachofra e o cardo-ma-

riano apoiam a função he-
pática desintoxicante

3	O dente-de-leão ajuda a 
limpar o organismo

3	A bétula apoia a função re-
nal, eliminatória e filtradora 

3	A curcuma favorece a diges-
tão das gorduras

Suplemento alimentar à base de plantas

O nosso organismo, e em particular o fígado, é frequente-
mente posto à prova sempre que comemos em excesso, e 
quando comemos demasiados alimentos gordos, álcool, 
café, alimentos refinados, e isto sem mencionar a poluição 
ambiental… Physalis Detox+ é um complexo sinergético 
de princípios ativos de plantas como a alcachofra e o 
cardo-mariano (silimarina) que apoiam o fígado na sua 
função depurativa e desintoxicante. A bétula apoia a ati-
vidade filtradora e eliminadora dos rins. O dente-de-leão 
contribui para o bom estado geral dos intestinos, pelo 
seu efeito drenador de bílis e pela sua influência positiva 
sobre a flora intestinal (pré-biótico). O extrato de curcuma 
contribui igualmente para a manutenção da função hepá-
tica e para a correta digestão das gorduras. O complexo 
de curcuminaoides (Longvida®), que foi objeto de numero-
sos estudos e é uma patente, é cerca de 95 vezes melhor 
absorvido que a curcumina sob a sua forma tradicional. 
Physalis Detox+ é recomendado para minimizar os efei-
tos negativos da alimentação moderna, frequentemente 
demasiado gorda e que sobrecarrega o fígado, e ainda 
como um desintoxicante sazonal Primavera / Outono. 

Modo de Tomar: 1 a 2 comprimidos por dia. Tomar duran-
te as refeições com um pouco de água.

Composição por 2 comprimidos

Cynara scolymus extr.(>5% cinarina) 500 mg
Silybum marianum extr. (80% silimarina) 360 mg
Taraxacum officinale extr. (>12% inulina) 360 mg
Betula pendula extr. (4% flavonóides) 360 mg
Optimized Curcuma longa extr.  150 mg
(Longvida®; >23% total curcuminóides; >70% curcumina)
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Cardio Q10®

3	As folhas de oliveira contri-
buem para a manutenção deu-
ma pressão arterial normal 

3	As graínhas de uva, espinhei-
ro-alvar, o trans-resveratrol e a 
vitamina B1 suportam o normal 
funcionamento do coração

3	A vitamina K é importante no 
processo de coagulação do 
sangue

Suplemento alimentar à base  
de plantas e de nutrientes

O coração é o órgão vital por excelência, é assim essen-
cial mantê-lo em bom estado. Physalis Cardio Q10® é um 
complexo único, que consiste numa combinação sinérgica 
de plantas e de (fito)nutrientes, de graínhas de uva espinhei-
ro-alvar, trans-resveratrol e vitamina B1, substâncias que su-
portam o normal funcionamento do coração. O potássio e 
o extracto de folhas de oliveira (a 20% de oleuropeína) con-
tribuem para a manutenção de uma pressão arterial nor-
mal. A vitamina K, sob a forma de MK-7 em dupla protecção 
e encapsulado (K2VITAL® Delta), é importante no processo 
de coagulação do sangue. O magnésio suporta o normal 
funcionamento muscular e, assim também as contracções 
do músculo cardíaco. A vitamina E e o selénio ajudam a 
proteger as células contra as oxidações indesejáveis, tal 
como a vitamina C, que também apoia a normal formação 
de colagénio para o funcionamento normal dos vasos san-
guíneos. Physalis Cardio Q10® contém ainda Mediteanox®, 
um concentrado puro de azeitonas a 15% de hidroxitirosol, 
coenzima Q10 naturalmente fermentada, pterostilbenos 
extraídos dos troncos de kino de Malabar (Pterocarpus mar-
supium) e AstaPure®, a astaxantina natural (carotenóide) 
proveniente das microalgas Haematococcus pluvialis. 

Modo de Tomar: 2 x 1 comprimido por dia. Tomar durante 
as refeições com um pouco de água.

Composição por 2 comprimidos

Potássio (15%*) 300 mg
Coenzima Q10 (ubiquinona) 100 mg
Crataegus monogyna/ 100 mg 
leavigata extr. (<2% vitexin, <16% OPC)
Olea europaea (leaf) extr.  100 mg
(20% oleuropeína)
Olea europaea (fruit) extr.  33,5 mg
(Mediteanox®; 15% hydroxytyrosol)
Pterostilbenes  2,5 mg
(Pterocarpus marsupium extr.)
Trans-resveratrol (Veri-te™) 50 mg

Vitis vinifera extr.  40 mg
(Vitaflavan®; 96% polifenóis, > 75% OPC)
Astaxantina (AstaPure®;  2 mg
(Haematococcus pluvialis extr.))
Vitamina B1 (382%*) 4,2mg
Vitamina C (100%*) 80 mg
Vitamina E (250%*) 30 mg
Vitamina K2 (60%*)  45 µg 
(K2VITAL® Delta)
Magnésio (15%*) 56,25 mg
Selénio (191%*) 105 µg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.)

Colesterol

O colesterol é parte integrante das 
células e tem um papel imporante 
na produção de hormonas e ácidos 
biliares. Ele é em grande parte pro-
duzido pelo nosso organismo (cerca 
de 70%), sendo que e o resveratrol 
restante é obtido atravês de fontes ali-
mentares, principalmente a partir das 
gorduras animais (carnes e miúdezas, 
manteiga, gema do ovo, queijo).

É isto que explica o porquê de a nossa 
taxa de colesterol depender, em parte, 
daquilo que comemos.
Convém distinguir entre dois tipos de 
colesterol: o colesterol LDL ou “mau 
colesterol” e o colesterol HDL ou “bom 
colesterol”. LDL e HDL são as lipopro-
teínas que transportam o colesterol. O 
colesterol LDL transporta o colesterol 
para os tecidos periféricos e o HDL aju-
da a recolher o colesterol em excesso 
para o fígado onde é decomposto. Um 
excesso de LDL pode causar, sob a 
influência do processo de oxidação, a 
formação de depósitos nas paredes in-
ternas das artérias, que pode originar, a 
longo prazo a formação de placas. Esta 
é a principal causa do aumento do ris-
co de desenvolvimento de doenças do 
coração e dos vasos sanguíneos, sen-
do a mais frequente a aterosclerose. 

Deposição de LDL na parede do vaso 
sanguíneo

Cholesterol control
3	O alho fermentado ajuda 

a controlar o colesterol e 
uma função cardíaca sau-
dável

3	A colina suporta o meta-
bolismo das gorduras

3	A folha de oliveira promo-
ve a manutenção de uma 
pressão arterial normal

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Cholesterol control é uma preparação contendo 
AnnurComplex®, um extrato cientificamente estudado com 
polifenóis de uma antiga variedade de maçã doméstica 
originária da Itália (Malus pumila var annurca). O ABG25 
+® (Aged Black Garlic, alho negro fermentado) é um extrato 
de alho de elevada qualidade que, graças a um processo 
de fermentação inovador, contém a substância ativa S-alil-
-cisteína (SAC). O alho fermentado ajuda a manter níveis 
ótimos de colesterol e um coração saudável. A colina 
(VitaCholine®) suporta o metabolismo das gorduras. Fi-
nalmente, a fórmula contém extrato de folha de oliveira 
(a 20% de oleuropeína), que promove a manutenção da 
pressão arterial normal, bem como um precioso extrato 
de azeitona (Mediteanox® com 15% de hidroxitirosol) e um 
extrato de cardo bioativo obtido por hidroextração (Altilix®).
Um peso corporal adequado, uma alimentação saudá-
vel e exercício físico adequado à condição de saúde de 
cada um, contribuem para manter uma taxa de colesterol 
normal.

Modo de Tomar: 2 x 1 comprimido por dia. Tomar durante 
as refeições com um pouco de água. 

Composição por 2 comprimidos

Malus pumila extr. (AnnurComplex®) 400 mg
Allium sativum extr. (ABG25+®; >0,25% s-alilcisteína) 100 mg
Colina (VitaCholine®)  165 mg
Olea europaea (leaf) extr. (20% oleuropeína) 150 mg
Olea europaea (fruit) extr. (Mediteanox®; 15% hidroxitirosol) 33,5 mg
Cynara cardunculus extr. 100 mg
(Altilix®; 10-12% ácidos clorogénicos, 2-4% luteolina-7-glucosídeo)

Altilix® is a registered trademark of Bionap. VitaCholine® is a registered trademark 
of the Balchem Corporation.

Coração e artérias

Os problemas cardiovasculares, e princi-
palmente a aterosclerose coronária e os 
AVC’s (acidentes cardiovasculares cere-
brais), são a principal causa de morte dos 
homens com mais de 45 anos de idade e 
das mulheres com mais de 65 anos.

A manutenção de um sistema cardiovas-
cular funcional é um critério essencial à 
nossa saúde e bem-estar, em especial a 
partir de uma determinada idade. Adoptar 
medidas preventivas, como sejam uma die-
ta equilibrada e variada e um modo de vida 
saudável, são formas de nos mantermos no 
bom caminho, especialmente no caso de 
estarmos num grupo de risco (fumadores, 
obesidade, diabetes...). Os suplementos 
alimentares à base de substâncias natu-
rais (vegetais) e de vitaminas constituem 
igualmente uma forma eficaz de apoiar a 
saúde do coração e das artérias, e assim 
contribuir para a prevenção das afecções 
cardiovasculares.

Assim uma boa saúde cardiovascular 
significa a existência de uma taxa de 
colesterol equilibrada, de artérias sólidas 
e consequentemente de uma diminui-
ção do risco da existência de coágulos 
sanguíneos e de alterações na pressão 
arterial.

O coração é o órgão vital por excelência. 
Bombeia 4 a 5 litros de sangue por minuto 
(cerca de 7000 litros por dia). A circulação 
sanguínea, constituída por uma rede com-
plexa de vasos, assegura o fornecimento 
e a remoção eficaz do sangue. Assim, é 
o coração que fornece a cada célula do 
nosso organismo o oxigénio e os nutrientes 

necessários à sua sobrevivência. Á medida 
que envelhecemos torna-se necessária 
uma acção preventiva, de modo a nos pro-
tegermos contra os problemas de coração 
e das artérias. De salientar que os distúrbios 
cardíacos não aparecem de um dia para o 
outro, eles são consequência de vários fac-
tores acumulados ao longo do tempo, fac-
tores que afectam os vasos sanguíneos e 
o músculo cardíaco. Não é assim supérfluo, 
para além da adopção de um estilo de vida 
saudável e dinâmico, tomar suplementos 
alimentares, com acção direccionada para 
a normalização da função cardiovascular, 
trata-se de uma prevenção activa. Muitos 
são os estudos científicos que têm desta-
cado o papel benéfico de certas vitaminas, 
minerais e fitonutrientes na saúde do cora-
ção e das artérias.

Dicas para manter seu coração e as suas 
artérias em boa saúde:

3 Comer de forma saudável, limitar a in-
gestão de gordura saturada (gorduras 
“trans”, tipo margarina), de açúcares de 
metabolização rápida e de sal. Consumir 
mais gorduras insaturadas (ômega-3). A 
proporção de gordura numa dieta equili-
brada não deve exceder os 30%.

3 Limitar o consumo de álcool e cafeína.

3 Deixar de fumar (ou nunca começar).

3 Praticar exercício físico adequado.

3 Aprender a gerir o stress.

3 Vigiar o seu peso.

3 Consultar frequentemente o médico e 
realizar análises de rotina.
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Ferro B12 forte
3	Formas biológicas ativas 

– dosagem elevada 
3	Apoia a formação de 

glóbulos vermelhos
3	Combate a fadiga

Suplemento alimentar

Physalis Ferro B12 forte é um complexo completo de fer-
ro e vitaminas B ativas. O ferro e a vitamina B12 apoiam 
a formação de hemoglobina e de glóbulos vermelhos. 
O ácido fólico intervém na formação do sangue. O ferro, 
as vitaminas B6 e B12 ajudam a combater a fadiga. O 
cobre facilita o transporte do ferro no nosso organismo. A 
vitamina B2 suporta o metabolismo do ferro. A vitamina C 
promove a absorção de ferro.

Modo de Tomar: 1 (crianças a partir dos 12 anos) à 2 
comprimidos por diar. Tomar durante as refeições.

Composição por 2 comprimidos

Ferro (321%*) 45 mg
Cobre (165%*) 1,65 mg
Vitamina B2 (riboflavina-5'fosfato de sódio) (1786%*) 25 mg
Vitamina B6 (piridoxal-5’-fosfato) (429%*) 6 mg
Ácido fólico (Quatrefolic®; sal de glucosamina de 5-MTHF) (250%*)  500 µg
Vitamina B12 (MecobalActive®; metilcobalamina) (20 000%*) 500 µg
Vitamina C (225%*) 180 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.) / MECOBALACTIVE® is a tra-
demark of HEALTHTECH BIO ACTIVES. / Quatrefolic® is a trademark of Gnosis.

Glucose control
3	A canela, o crómio e a gym-

nema ajudam a manter os 
níveis normais de açúcar 
no sangue

3	O zinco e a biotina partici-
pam no normal metabolis-
mo dos hidratos de carbono 

3	Com Veri-te™ (trans-resve-
ratrol) e Portusana®

Suplemento alimentar à base  
de plantas e de nutrientes

Physalis Glucose control é um complexo sinergético 
contendo ProcynCi®, um extrato natural de canela com 
40% polifenóis e procianidinas bioativas do tipo A. A ca-
nela, o crómio e a gymnema ajudam a manter os níveis 
normais de açúcar no sangue. O zinco e a biotina partici-
pam no normal metabolismo dos hidratos de carbono. 
Com adição de Veri-te™, o extrato padronizado de elevada 
qualidade de trans-resveratrol puro, obtido por fermenta-
ção natural de levedura. Contém Portusana®, um extrato 
patenteado de beldroega muito concentrado. 
A existência de bons hábitos alimentares, de um peso 
corporal equilibrado e de exercício físico regular são de 
suma importância para a regulação dos níveis de açúcar 
no sangue.

Modo de Tomar: 2 x 1 comprimido por dia. Tomar durante 
as refeições com um pouco de água.

Composição por 2 comprimidos

Cinnamomum cassia extr. (ProcynCi®; 40% polifenóis) 250 mg
Gymnema sylvestre extr. (GS4 PLUS®; 25% ácidos gimnêmicos) 200 mg
Portulaca oleracea extr. (Portusana®) 180 mg
Trans-resveratrol (Veri-te™) 100 mg
Biotina (900%*) 450 µg
Vitamina B1 (382%*) 4,2 mg
Crómio (469%*) 187,5 µg
Selénio (182%*) 100 µg
Zinco (100%*) 10 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.)

Black Garlic
3 Contribui para uma taxa 

de colesterol normal, 
para a saúde do coração 
e para uma circulação 
sanguínea fluida

Suplemento alimentar

Physalis Black Garlic bio contém ABG10+®, um extra-
to de alho de nova geração produzido a partir de alho 
fermentado espanhol de elevada qualidade. Graças a o 
processo de fermentação inovador, o alho contém, após 
a fermentação, a substância ativa S-alil-cisteína (SAC). 
O alho fermentado ou envelhecido contribui para uma 
taxa de colesterol normal e para a saúde do coração e 
dos vasos.

Modo de Tomar: 1 comprimido por dia. Tomar durante a 
refeição com um pouco de água. 

Composição por comprimido

Allium sativum extr. bio 500 mg
(ABG10+®; >0,1% s-alilcisteína)

Pernas cansadas
3	A folha de videira vermelha, a 

gilbardeira e o meliloto facilitam 
a circulação e ajudam a reduzir 
a sensação de pernas pesadas

3	A castanha da Índia ajuda a for-
talecer as paredes das artérias e 
facilita a circulação sanguínea

3	Contém trans-resveratrol, aesci-
na, ruscogenina e cumarinas

Suplemento alimentar à base  
de plantas e de nutrientes

Sensação de peso e cansaço nas pernas? Trata-se de 
um fenómeno comum entre algumas pessoas (idosos), 
e todos aqueles que permanecem muito tempo em pé 
ou sentados, e que se deve a uma circulação sanguínea 
insuficiente nos membros inferiores. Physalis Pernas 
cansadas é um complexo que contém extratos de plan-
tas e vitamina C, que contribui para a normal formação 
de colagénio para funcionamento normal dos vasos 
sanguíneos. A castanha da Índia ajuda a fortalecer as 
paredes das artérias e facilita a circulação nas pernas. A 
gilbardeira (ruscogenina) e o meliloto (cumarinas) com-
plementam esta acção, ajudando a reduzir a sensação 
de peso nas pernas. Contém ainda a videira vermelha, 
com 30% de polifenóis, que auxilia nesta condição, bem 
como trans-reservatrol. 
Evite permanecer durante longos períodos de tempo em 
pé ou sentado, procure movimentar-se frequentemente, 
dormir com as pernas ligeiramente elevadas, e evitar a 
ingestão de café e álcool.

Modo de Tomar: 1 a 2 comprimidos por dia. Tomar duran-
te as refeições com um pouco de água. 

Composição por 2 comprimidos

Vitis vinifera (leaf) extr. (30% polifenóis) 400 mg
Aesculus hippocastanum extr. (20% aescina) 250 mg
Vitamina C (225%*) 180 mg
Trans-resveratrol (Veri-te™) 50 mg
Ruscus aculeatus extr. (10% ruscogenina) 100 mg
Melilotus officinalis extr. (1% cumarina) 300 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.) 

Memory+
3	O Ginkgo biloba apoia a 

circulação cerebral, a memória 
e a concentração

3	O DHA contribui para a manutenção 
de uma normal função cerebral

3	O zinco apoia a normal função 
cognitiva

3	O selénio contribui para a 
protecção das células contra as 
oxidações indesejáveis

Suplemento alimentar à base  
de plantas e de nutrientes

Idosos, estudantes, gestores... todos, mais cedo ou mais 
tarde necessitamos de um pequena ajuda para estimular 
a nossa memória! Physalis Memory+ é um complexo à 
base de óleo de peixe com elevado teor em DHA (70%), 
um ácido gordo essencial ómega 3 que contribui para 
a manutenção da normal função cerebral*. Além disso, 
as substâncias activas do Ginkgo biloba suportam a 
memória e a concentração e promovem a circulação 
sanguínea (no cérebro). A adição de oligoelementos 
como o zinco e selénio permite apoiar a função cogni-
tiva e contribuem para a protecção das células contra 
as oxidações indesejáveis. Contém ainda fosfatidilserina! 
(*O efeito benéfico é obtido através da ingestão diária de 
250 mg de DHA, o correspondente a 1 cápsula de Phy-
salis Memory+).

Modo de Tomar: 1 a 2 cápsulas por dia. Tomar durante as 
refeições com um pouco de água. 

Composição por 2 cápsulas

Ginkgo biloba extr. (24% flavona-glicósidos, 6% terpenos lactónicos) 90 mg
DHA (óleo de peixe) 500 mg
Fosfatidylserina 100 mg
Zinco (100%*) 10 mg
Selénio (191%*) 105 µg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.)
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Collagen + C
3	Apoia a formação de 

colagénio indispensável 
para a manutenção 
da saúde da pele e da 
cartilagem articular

3	Colagénio marinho 
hidrolisado por enzimas 
com eficácia comprovada

Suplemento alimentar à base de nutrientes

Physalis Collagen + C é um complexo contendo 1000 
mg de colagénio por comprimido. O colagénio é uma 
molécula estrutural dos tecidos conjuntivos da pele, da 
cartilagem articular, dos tendões, ligamentos e dos ossos. 
A adição de vitamina C contribui para a normal formação 
de colagénio, vital para a saúde da pele e da cartilagem 
articular. Peptan® é uma forma extremamente pura de 
colagénio do tipo I, extraído de peixe e cuja ação tem sido 
demonstrada em numerosos ensaios clínicos. É obtido 
por um processo exclusivo de hidrólise enzimática, que 
fornece uma mistura de peptídeos curtos biodisponíveis. 

Modo de Tomar: 1 a 5 comprimidos por dia. Tomar duran-
te as refeições com um pouco de água. 

Composição por 5 comprimidos

Colagénio (Peptan®)  5000 mg
Vitamina C (75%*) 60 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.)

Red Yeast Rice
3	Monacolina K (10 mg/

dia) presente na levedura 
vermelha, contribui para 
a manutenção de níveis 
normais de colesterol 

3	Obtido através do 
processo natural de 
fermentação, de arroz 
biológico

Suplemento alimentar

O colesterol é para muitos de nós uma preocupação 
diária. Physalis Red Yeast Rice bio contém monacolina 
K (10 mg/dia), uma substância naturalmente presente na 
levedura vermelha, que contribui para a manutenção de 
níveis normais de colesterol no sangue. A levedura ver-
melha de arroz biológica é produzida de acordo com pa-
drões de qualidade muito rigorosos (e têm garantida de 
ser isenta de citrinina). A monacolina K é obtida através 
do processo natural de fermentação, de arroz biológico, 
pela levedura Monascus purpureus.

Modo de Tomar: adultos: 1 capsúla por dia. Tomar duran-
te a refeição com um pouco de água. 

Composição por capsúla

Monacoline K  10 mg 
(levedura vermelha de arroz bio)

Red Yeast Rice  
forte
3	Monacolina K (10 mg/dia) da 

levedura vermelha de arroz 
contribui para a manutenção de 
níveis normais de colesterol no 
sangue

3	EPA e DHA (de Óleo de peixe) 
contribuem para o normal fun-
cionamento do coração

3	O extrato de folhas de oliveira contribui para a manu-
tenção de uma pressão arterial normal

Suplemento alimentar à base de plantas

Não deixe o seu colesterol controlar a sua vida, inverta os 
papéis de forma natural! Physalis Red Yeast Rice forte 
contém monacolina K (10 mg/dia) na sua forma activa, 
um componente de origem natural resultante da fermen-
tação da levedura vermelha do arroz que contribui para a 
manutenção de níveis normais de colesterol no sangue. 
Com óleo de peixe, uma fonte valiosa de ómegas-3, EPA 
e DHA que contribuem para o normal funcionamento 
do coração*. O extrato de folhas de oliveira (com 20% 
oleuropeína) complementa essa acção e também con-
tribui para a manutenção de uma pressão arterial nor-
mal. Com a adição de um extrato de alta qualidade de 
polpa de azeitona (Mediteanox® a 15% de hidroxitirosol) 
e coenzima Q10 naturalmente fermentada, para comple-
mentar a acção e aumentar a eficácia! *O efeito benéfico 
é obtido a partir de uma ingestão diária de 250 mg de 
EPA e DHA.

Modo de Tomar: adultos: 2 x 1 cápsula por dia. Tomar 
durante as refeições com um pouco de água. 

Composição por 2 cápsulas

Óleo de peixe 1000 mg
EPA 330 mg
DHA  220 mg

Monacolina K (Levedura vermelha de arroz) 10 mg
Coenzima Q10 (ubiquinona) 100 mg
Olea europaea (leaf) extr. (20% oleuropeína) 150 mg
Olea europaea (fruit) extr. (Mediteanox®; 15% hydroxytyrosol) 33,5 mg

Levedura vermelha 
de arroz

A propriedade hipocolesterolemiante 
do arroz vermelho fermentado baseia-
-se em vários componentes que agem 
sinergicamente, em particular na mo-
nacolina K.

Comparação com as estatinas
A levedura vermelha do arroz compar-
tilha da mesma substância que ativa a 
lovastatina (nomeadamente a monaco-
lina K), contudo tem muito mais para 
oferecer. O valor acrescentado da leve-
dura vermelha do arroz relativamente 
às estatinas pode ser explicado pelos 
seguintes aspetos:

3 Contém uma variedade de substân-
cias ativas que atuam em sinergia 
para o efeito hipocolesterolemiante, 
permitindo a utilização de uma do-
sagem significativamente menor do 
que no caso das estatinas isoladas.

3 Os efeitos adversos são por con-
seguinte reduzidos ao mínimo, ou 
mesmo completamente inexistentes.

3 Ao contrário das estatinas, a levedu-
ra vermelha do arroz só reduz o mau 
colesterol (LDL), deixando intacto 
o bom colesterol (HDL), essencial 
para a eliminação do colesterol da 
corrente sanguínea e dos órgãos.

3 A levedura vermelha do arroz pode 
ser assim, recomendada sem receio 
no caso de pessoas nas quais as es-
tatinas provocam efeitos colaterais 
e que por isso procuram um trata-
mento alternativo com tolerância 
otimizada.

Cabelos e unhas
3	O zinco contribui para a 

manutenção de cabelo e 
unhas saudáveis

3	A vitamina C e o zinco 
contribuem a protecção 
das células contra as 
oxidações indesejáveis

3	Contém os aminoácidos 
sulfurados e o colagénio 
marino tipo 1

Suplemento alimentar à base  
de plantas e de nutrientes

Stress momentâneo, fadiga passageira, maus hábitos 
alimentares, sol, colorações,… têm um efeito negativo, 
deixam os seus cabelos e unhas baços e quebradiços. 
Physalis Cabelos e unhas é um complexo nutritivo 
natural que contém zinco na forma de quelato (biodis-
ponibilidade máxima), que contribui para a beleza e a 
saúde dos cabelos e das unhas. A biotina (ou vitamina H) 
apoia a manutenção de um cabelo normal, a vitamina B6 
suporta o normal metabolismo das proteínas, enquanto 
a vitamina C e zinco contribuem para a protecção das 
células contra as oxidações indesejáveis. Contém ainda 
extrato de silício orgânico do bambu, um hidrolisado de 
colagénio tipo 1 (Naticol®), L-arginina, MSM e os aminoá-
cidos sulfurados L-cistina e L-metionina. 

Modo de Tomar: 1 a 2 comprimidos por dia. Tomar duran-
te as refeições com um pouco de água.

Composição por 2 comprimidos

Bambusa arundinaceae extr.  420 mg
(≥75% silica)
Biotina (900%*) 450 µg
(Vitamina B8)
Colagénio (Naticol®) 200 mg
L-arginina 100 mg
L-cistina 250 mg
L-metionina 200 mg
OptiMSM® 500 mg
Vitamina B1 (382%*) 4,2 mg
(cloridrato de tiamina)
Vitamina B2 (343%*) 4,8 mg
(riboflavina-5’-fosfato de sódio)

Vitamina B3 (338%*) 54 mg
(nicotinamida)
Vitamina B5 (300%*) 18 mg
(D-pantotenato de cálcio)
Vitamina B6 (429%*) 6 mg
(piridoxal-5’-fosfato)
Vitamina B12 (120%*) 3 µg
(MecobalActive®; metilcobalamina)
Vitamina C (225%*) 180 mg
Zinco (150%*) 15 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.) / MECOBALACTIVE® is a trade-
mark of HEALTHTECH BIO ACTIVES
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Vision OK
3	El DHA y el zinc 

contribuyen al 
mantenimiento de una 
buena visión

3	Mirtilo (36% 
antocianinas) mantiene 
una buena circulación de 
la sangre en los ojos

3	Con β-caroteno y luteína!

Suplemento alimentar à base
de plantas e de nutrientes

Physalis Vision OK contém zinco e óleo de peixe com 
um teor de ácidos gordos omega-3 DHA, que contribuem 
para a manutenção de uma visão normal. Esta ação é 
reforçada pela adição de beta-caroteno natural, que é 
transformado no organismo em vitamina A. As vitaminas 
C e E ajudam a proteger as células contra as oxidações 
indesejáveis. Contém ainda uma extrato de mirtilo, com 
36% de antocianinas que participam na circulação do 
sangue nos olhos, e luteína. O efeito benéfico é obtido 
com uma dose diária de 250 mg de DHA.

Modo de Tomar: 1 a 2 cápsulas por dia. Tomar durante as 
refeições com um pouco de água. 

Composição por 2 cápsulas

DHA (óleo de peixe) 250 mg 
Vaccinium myrtillus extr. (Anthocyan®; 36% antocianinas (HPLC)) 80 mg
Vitamina C (75%*) 60 mg
Vitamina E (250%*) 30 mg
Zinco (150%*) 15 mg
Luteína 6 mg
Vitamina A (150%*) (ß-caroteno) 1200 µg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.)

Sun formula
3	Tez sublime e pele 

luminosa
3	Proteção das células 

contra as oxidações 
indesejáveis 

3	Contribui para uma 
pigmentação natural

3	Preparar, otimizar, nutrir

Suplemento alimentar

Physalis Sun formula é um complexo que contém Nutro-
xSun™, uma mistura de toranja e alecrim clinicamente 
testada, que melhora a elasticidade da pele e reduz 
significativamente a vermelhidão após a exposição à ra-
diação UV. Physalis Sun formula contém adicionalmente 
SOD natural e bioativos extraídos de um tipo muito espe-
cífico de melão francês (SOD B Primo-Antioxydant®, 140 
UI). Este complexo contém: o β-caroteno ou pró-vitamina 
A, licopeno, luteína e astaxantina (AstaPure®). Da mes-
ma forma, o zinco, a biotina, a vitamina A, as vitaminas 
B2 e B3 contribuem para a manutenção de uma pele 
saudável. O selénio e a vitamina E ajudam a proteger 
as células contra o estresse oxidativo. O cobre contribui 
para a manutenção da pigmentação normal da pele. 
Com L-tirosina, o precursor da melanina, um pigmento 
natural da pele.
Não evita nem previne as queimaduras solares. Utilizar 
sempre um protector solar. Não utilizar durante a gravidez 
e o aleitamento.

Modo de Tomar: 2 x 1 comprimido por dia, a serem to-
mados duas semanas antes e durante a exposição à luz 
solar. Tomar durante as refeições com um pouco de água. 

Composição por 2 comprimidos

NutroxSun™ 100 mg
(Citrus x paradisi extr., Rosmarinus 
officinalis extr. (80% naringenin; 
5% polifenóis)) 
SOD B Primo-Antioxidant® 28 mg
(Cucumis melo conc. (5000 UI/g))
Vitamina A (150%*) 1200 µg
(β-caroteno)
Vitamina C (100%*) 80 mg
Vitamina E (250%*) 30 mg
Vitamina B2 (100%*) 1,4 mg

Vitamina B3 54 mg 
(= Vitamina pp) (338%*)
Biotina (900%*) 450 µg
Selénio (100%*) 55 µg
Zinco (100%*) 10 mg
Cobre (100%*) 1 mg
Licopeno 5 mg
Astaxantina 2 mg
(AstaPure®; Haematococcus pluvialis extr.)
Luteína 2 mg
L-tyrosine 100 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.) / “PRIMO-ANTIOXIDANT®” is a 
trademark of BIONOV.

Digest+
3	A alcachofra, a hortelã-

pimenta e a aloe vera 
suportam a digestão

3	A cidreira favorece o 
trânsito intestinal

3	O funcho contribui para 
diminuir a sensação de 
ventre inchado

Suplemento alimentar à base de plantas

Demasiado rápido, demasiado gorduroso, ou simples-
mente demasiado... O nosso modo de vida provoca 
frequentemente uma sensação de ventre inchado, ou de 
estômago pesado. Physalis Digest+ bio contém extratos 
qualitativos de plantas tais como alcachofra, hortelã-pi-
menta e aloé vera (extrato de gel das folhas (isento de 
aloína) de 200:1), que suportam a digestão e que con-
tribuem para o conforto após uma refeição (pesada). A 
cidreira favorece o trânsito intestinal e o funcho contribui 
para diminuir a sensação de ventre inchado. Com a adi-
ção de um complexo de enzimas digestivas (alfa-amilase, 
celulase, lactase, lipase, protease) de origem exclusiva-
mente vegetal! 
Para uma digestão equilibrada limite a porção das suas 
refeições, controle a qualidade e variedade da sua dieta, e 
reservar o tempo adequado para comer, sem pressa. Evite 
pratos demasiado temperados e gordurosos, bem como 
as bebidas alcoólicas e o café.

Modo de Tomar: 1 a 2 comprimidos por dia. Tomar duran-
te as refeições com um pouco de água, ou 1 comprimido 
em caso de ventre inchado. 

Composição por 2 comprimidos

Cynara scolymus extr. bio (≥2,5% cinarina)  500 mg
Foeniculum vulgare extr. bio (1,5% óleo essencial) 250 mg
Melissa officinalis extr. bio (5-10% ácido rosmarínico)  200 mg
Mentha piperita extr. bio (0,1% óleo essencial)  200 mg
Aloe vera bio (DaltonMax 700®)  150 mg
DigeZyme® 150 mg
(alpha-amylase 3600 FCC, cellulase 200 FCC, lactase 600 FCC, lipase 150 
FCC, neutral protease 900 FCC)

Collagen pro
3	Reduz a profundidade e  

o tamanho das rugas
3	Melhora a efeito de 

alisamento e elasticidade 
da pele

3	Suporta a formação 
de colagénio para a 
manutenção de uma pele 
saudável

Suplemento alimentar à base de nutrientes

Physalis Collagen pro é uma mistura solúvel contendo 
colagénio, vitamina C e ácido hialurónico. O colagénio 
é uma molécula estrutural do tecido conjuntivo da 
pele, cartilagem articular, ligamentos, tendões e ossos. 
A vitamina C, que participa na formação normal de co-
lagénio, para preservar a saúde da pele. Naticol®, uma 
forma extremamente pura de colagénio tipo I derivado de 
peixes, cuja ação tem sido demonstrada por vários estu-
dos. É produzido por um processo exclusivo de hidrólise 
enzimática que permite obter uma mistura de peptídeos 
curtos facilmente assimilados. E ExceptionHyal® Star, um 
complexo de ácido hialurónico de espectro total, e que 
é composto de uma série de ácidos hialurónicos de 
diferentes comprimentos que atuam sinergicamente. 
ExceptionHyal® Star demonstrou ser capaz de reduzir 
a profundidade e o tamanho das rugas, melhorando a 
efeito de alisamento e a elasticidade da pele.

Modo de Tomar: 1 a 2 sticks por dia. Misture o conteúdo 
de um stick num copo de água, sumo ou outra bebida, por 
exemplo iogurte ou smoothie. 

Composição por 2 sticks

Colagénio (Naticol®)  5000 mg
Ácido hialurónico (ExceptionHYAL® Star)  200 mg
Vitamina C (313%*)  250 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.)
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Articulações+
3	O harpago, a curcumina, 

a boswellia e o salgueiro 
contribuem para a 
normal flexibilidade das 
articulações

3	A vitamina C contribui 
para a normal formação 
de colagénio para 
funcionamento normal das 
cartilagens

Suplemento alimentar à base  
de plantas e de nutrientes

Physalis Articulações+ é um complexo de elevada quali-
dade, contendo extratos da resina de incenso e harpago. 
Estas duas substâncias são conhecidas por conterem 
princípios ativos que contribuem para a flexibilidade das 
articulações. O extrato de salgueiro suporta esta ação. 
Adicionámos extrato de raiz de curcuma, que participa 
na flexibilidade e saúde das articulações. O complexo 
de curcuminoides, que tem sido objeto de numerosos 
estudos e de uma patente (Longvida®), é 95 vezes mais 
absorvido do que o extrato curcumina padrão. A vitamina 
C contribui para a normal formação de colagénio para 
funcionamento normal das cartilagens. 
A pratica regular de exercicio fisico e uma de dieta ali-
mentar saudavel contribuem para a boa condicao do 
sistema motor.

Modo de Tomar: 2 x 1 comprimido por dia. Tomar de ma-
nhã e à noite, imediatamente após as refeições, com um 
pouco de água. 

Composição por 2 comprimidos

Boswellia serrata extr. (65% ácidos boswélicos) 615 mg
Salix alba. extr. (15-20% salicina (HPLC)) 250 mg
Optimized Curcuma longa extr. (Longvida®; >23% total curcuminóides; 
>70% curcumina) 200 mg
Vitamina C (225%*)  180 mg
Harpagophytum procumbens extr. (20 % harpagosidos (HPLC)) 150 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.)

Curcum’Actif ®

3	Contribui para a normal 
flexibilidade das 
articulações 

3	Apoia a sistema nervoso
3	Apoia a digestão das 

gorduras
3	Estimula a resistência 

natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Curcum‘Actif® contém 400 mg de Longvida®, 
um complexo patenteado de curcuminóides ampla-
mente estudado, sob a forma de partículas lipossolú-
veis (SLCP™). Esta formulação especial garante que a 
curcumina é 95 vezes mais biodisponível do que sua 
forma não otimizada e que permanece 24 horas no 
organismo. A raiz de Curcuma longa não é apenas um 
tempero muito apreciado na culinária, mas também uma 
excelente especiaria que ajuda a preservar a saúde e 
a flexibilidade das articulações, que suporta a função 
hepática (combustão de gorduras), que contribui para a 
saúde da pele e do sistema nervoso e que estimula a 
resistência natural.

Modo de tomar: 1 comprimido por dia. Tomar durante a 
refeição com um pouco de água. 

Composição por comprimido

Optimized Curcuma longa extr. 400 mg
(Longvida®; >23% total curcuminóides; >70% curcumina)

Transit+
3	A cáscara e o sene aju-

dam a manter a regulari-
dade intestinal 

3	A alcachofra e o funcho 
contribuem para uma di-
gestão confortável

3	O ruibarbo e o amieiro o 
apoiam o bom funciona-
mento dos intestinos

Suplemento alimentar à base de plantas

Stress temporário, mudanças de hábitos de vida ou ali-
mentares,... perturbam às vezes os nossos intestinos. 
Physalis Transit+ é um complexo de plantas à base de 
alcachofra, sene, amieiro-negro, ruibarbo, funcho e cásca-
ra sagrada. A cáscara e o sene ajudam a manter a regu-
laridade intestinal e a alcachofra, o funcho e contribuem 
para uma digestão confortável. O ruibarbo e o amieiro o 
apoiam o bom funcionamento dos intestinos.
Uma alimentação rica em fibras (cereais completos, 
frutas frescas, alimentos crus,…), praticar exercício físico 
e ingerir bastantes líquidos são as atitudes certas para 
favorecer naturalmente a evacuação intestinal. 

Modo de Tomar: 1 a 2 comprimidos por dia. Tomar à noite 
com um grande copo de água. 

Composição por 2 comprimidos

Cynara scolymus extr. (2,5 % cinarina) 475 mg
Cassia angustifolia 166,5 mg
Rhamnus frangula 119 mg
Foeniculum vulgare 119 mg
Rheum palmatum 47,5 mg
Rhamnus purshiana 24 mg

GlucoNem®

3	A vitamina C contribui para 
a normal formação de co-
lagénio para funcionamento 
normal das cartilagens

3	O manganês contribui para 
a normal formação de teci-
dos conjuntivos

3	Contém silício vegetal de 
bambu

Suplemento alimentar à base  
de plantas e de nutrientes

A partir de certa idade a mobilidade fica reduzida porque 
as articulações endurecem. Physalis GlucoNem® contém 
glucosamina e condroitina, os principais componentes da 
cartilagem. A vitamina C apoia a formação de colagénio, 
para a manutenção da cartilagem articular saudá-
vel. O manganês contribui para a normal formação 
do tecido conjuntivo, tal como da cartilagem e para a 
protecção das células contra as oxidações indesejáveis. 
GlucoNem® contém ainda uma elevada dosagem de 
OptiMSM®, ácido hialurônico em forma de hialuronato 
de sódio (ExceptionHYAL®MW), OVOMET® (uma membra-
na da casca de ovo muito pura e naturalmente rica em 
colágenio e em glucosaminoglicanos como condroitina, 
ácido hialurônico) e silício orgânico do extrato de bambu. 
A prática regular de exercício físico e uma de dieta ali-
mentar saudável contribuem para a boa condição do 
sistema motor.

Modo de Tomar: 3 x 1 comprimido por dia. Tomar durante 
as refeições com um pouco de água. 

Composição por 3 comprimidos

Sulfato de glucosamina  1500 mg
Ácido condroitinosulfúrico  1200 mg
MSM (OptiMSM®) 750 mg
OVOMET® (Membrane Egg Technology) 300 mg
Bambusa arundinaceae extr. (≥75% silica) 535 mg
Ácido hialurônico (ExceptionHYAL®MW) 70 mg
Vitamina C (15%*) 12 mg
Manganês (25%*) 0,5 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.)
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Osteo total®

3	O cálcio é necessário para 
a preservação de um sis-
tema esquelético sólido

3	A vitamina D contribui 
para a normal absorção 
do cálcio e do fósforo

3	A vitamina D, K e o zinco 
contribuem para a manu-
tenção des ossos normais

Suplemento alimentar à base  
de plantas e de nutrientes

Physalis Osteo total® contém Calcified Atlantic Seaweed 
(CAS™), um complexo mineral “whole food” 100% natural 
extraído de algas vermelhas, ricas em cálcio caracteriza-
do por uma excelente biodisponibilidade. O cálcio, que é 
essencial para a preservação de um sistema esquelético 
sólido, aqui é complementado pelas vitaminas D e K. A 
vitamina D suporta uma normal absorção de cálcio e 
de fósforo. Osteo total® contém vitamina K2 sob a forma 
de MK-7 (K2VITAL® Delta) uma microcápsula de revesti-
mento duplo. Esta sinergia é completada pela adição das 
formas bio disponíveis de magnésio, manganês e zinco. 
O manganês apoia a normal formação do tecido con-
juntivo (como por ex. a cartilagem) e contribui, tal como o 
zinco e a vitamina C, para a proteção das células contra 
as oxidações indesejáveis.

Modo de Tomar: 1 a 2 comprimidos por dia. Tomar duran-
te as refeições com um pouco de água. 

Composição por 2 comprimidos

Cálcio (100%*) (CAS™ Lithothamnium calcareum)   800 mg
Magnésio (30%*) 112,5 mg
Manganês (25%*) 0,5 mg
Zinco (100%*) 10 mg
Vitamina C (100%*) 80 mg
Vitamina D3 (1000%*) 50 µg
Vitamina K2 (180%*) (K2VITAL® Delta) 135 µg
Bambusa arundinaceae extr. (≥75% silica) 400 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.)

PureSil®

3	Urtica & Equisetum 
apoiam articulações, 
cabelos e unhas

Silício bioativado - Monômero absoluto

Physalis PureSil® é uma solução bebível que fornece uma 
dosagem diária elevada de silício bioativado, uma das for-
mas de silício melhor absorvidas. Contém também silício 
derivado de plantas, extraído de urtiga e de cavalinha  
(Urtica dioica em Equisetum arvense).

Modo de Tomar: < de 50 anos: 15 ml por dia, em jejum 
antes do pequeno-almoco. > de 50 anos: 45 ml por dia 
durante 5 dias, depois 15 ml por dia durante 3 meses, 
renovavel se necessario.

Composição por 15/45 ml

Silício 13/39 mg

Glucosamin forte
3 Contribui para a normal 

formação de colagénio 
para funcionamento nor-
mal das cartilagens

3 Contribui para a normal 
formação de tecidos con-
juntivos (por ex. a cartila-
gem) a cartilagem)

Suplemento alimentar à base de nutrientes

A partir de certa idade a mobilidade fica reduzida porque 
as articulações endurecem. Physalis Glucosamin forte 
contém glucosamina, um elemento de base da carti-
lagem*. Contém ainda vitamina C que contribui para a 
normal formação de colagénio, para funcionamento nor-
mal das cartilagem articular e manganês que contribui 
para a formação adequada do tecido conjuntivo (por 
ex. a cartilagem) e para protecção das células contra as 
oxidações indesejáveis. Cada comprimido contém 1500 
mg de sulfato de glucosamina, que representa a Dose 
Diária Aconselhada.
O exercício físico e uma alimentação saudável favorecem 
o bom estado do aparelho motor.

Modo de Tomar: 1 comprimido por dia. Tomar de manhã, 
imediatamente após o pequeno-almoço, com um pouco 
de água. 

Composição por comprimido

Sulfato de glucosamina 1500 mg
Vitamina C (15%*) 12 mg
Manganês (25%*) 0,5 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.)

Glucosamin+
3	A vitamina C suporta a 

normal formação de cola-
génio para o bom funcio-
namento da cartilagem

3	O manganês suporta a 
normal formação do teci-
do conjuntivo (por exem-
plo a cartilagem)

3	Com condroitina e MSM !

Suplemento alimentar à base de nutrientes

A partir de uma certa idade, os movimentos são mais di-
fíceis porque as articulações perdem a flexibilidade. Phy-
salis Glucosamin+ contém constituintes importantes do 
tecido cartilaginoso, como a glucosamina e a condroitina. 
A vitamina C suporta a normal formação de colagénio, 
promovendo assim uma manutenção saudável da car-
tilagem articular e o manganês contribui para a normal 
formação de tecido conjuntivo (por exemplo a cartila-
gem) e protege contra a ação dos radicais livres. Com 
OptiMSM® ou metil-sulfonil-metano (MSM), uma fonte de 
enxofre orgânico de excelente qualidade.
O exercício físico e uma dieta saudável são importantes 
para o bom estado do aparelho motor.

Modo de Tomar: 2 x 1 comprimido por dia. Tomar durante 
as refeições com um pouco de água. 

Composição por 2 comprimidos

Sulfato de glucosamina  1500 mg
Sulfato de condroitina  1200 mg
MSM (OptiMSM®) 750 mg
Vitamina C (15%*)  12 mg
Manganês (25%*)  0,5 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.)
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Menopausa+
3	O lúpulo contribui para o 

conforto na menopausa
3	A maca e a ashwagandha 

estimulam a vitalidade 
3	O chá verde apoia o 

controle de peso 
3	A vitamina B6 e a maca 

ajudam a regular  a 
atividade hormonal

Suplemento alimentar à base  
de plantas e de nutrientes

Physalis Menopausa+ foi especialmente formulado 
para ajudar as mulheres a passar por esta fase delicada 
da vida sem muita dificuldade. A vitamina B6 e a maca 
ajudam a regular a atividade hormonal durante a me-
nopausa. A vitamina B12 e o ácido fólico são benéficos 
para as funções mentais e ajudam a combater a fadiga. 
O lúpulo (Lifenol®) contribui para o conforto na meno-
pausa e para o relaxamento. A maca (ginseng peruano) 
e o KSM-66® ashwagandha (ginseng indiano) estimulam 
a resistência e a vitalidade, o chá verde, para além disso, 
favorece o metabolismo das gorduras e, consequente-
mente, o controle do peso. O extrato exclusivo da casca 
de pinheiro-bravo (com mais de 67% de oligómeros 
proantocianídicos ou OPC) favorece uma boa (micro)
circulação.

Modo de Tomar: 2 x 1 comprimido por dia. Tomar durante 
as refeições com um pouco de água. 

Composição por 2 comprimidos

Camellia sinensis extr. (50% polifenoís, 50% catequinas, 25% EGCG) 500 mg
Lepidium meyenii extr. (5-11/1) 200 mg
Humulus lupulus extr.(Lifenol®; 0,15-0,25% 8-PN)  85 mg
Pinus pinaster extr. (Oligopin®; 96% polifenoís, >67% OPC) 40 mg
Withania somnifera extr. bio 150 mg
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% vitanólidos <0,1% vitaferina)
Ácido fólico (200%*) 400 µg
Vitamina B6 (429%*) 6 mg
Vitamina B12 (MecobalActive®; metilcobalamina) (20000%*)  500 µg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.) / Lifenol® is a trademark of Natur-
ex S.A. / MECOBALACTIVE® is a trademark of HEALTHTECH BIO ACTIVES.

Vitamina D3 forte
3	Contribui para a 

manutenção de ossos  
e dentes normais

3	Apoia o sistema 
imunitário

Suplemento alimentar à base de nutrientes

Physalis Vitamina D3 forte ajuda a manter a saúde do 
sistema ósseo e dos dentes, e influencia positivamente o 
sistema imunitário. O nosso organismo produz vitamina 
D3, contudo esta produção pode ser insuficiente em de-
terminadas circunstâncias, e durante os meses mais es-
curos do ano. A suplementação em vitamina D3 é assim 
frequentemente recomendada às crianças (a partir de 3 
anos) ou adultos (especialmente os idosos) e às mulhe-
res grávidas, ou em período de transição. 

Modo de Tomar: adultos e crianças a partir de 3 anos: 
1 cápsula por dia ou como recomendado pelo seu pro-
fissional de saúde. Tomar durante a refeição comù um 
pouco de água.

Composição por cápsula

Vitamina D3 (500%*) 25 µg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.)

Cranberry+
3	O hibisco (Ellirose™) apoia 

a eliminação renal e a dre-
nagem da água no organism

3	Bagas de arando vermelho 
norte-americano (Pacran®) 
com acção de longa duração

3	Extrato de folha de sálvia 
(Ursolia®) com 15% de áci-
do ursólico

3	Extrato de romã (Pomanox®) com 
30% de punicalaginas

3	Um complexo sinérgico 100% natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Cranberry+ é um complexo sinérgico natural 
de 4 extratos de plantas de origem, cientificamente de-
senvolvido. A acção de longa duração de Pacran®, e uma 
mistura de substâncias benéficas extraídas da baga de 
arando vermelho norte-americano, cranberry (proantocia-
nidinas, ácidos orgânicos, fenóis, ácidos gordos, fibras...) 
são complementadas por um extrato de hibisco (Elliro-
se ). O hibisco apoia a eliminação renal e a drenagem 
da água no organism. Com o extrato de folhas de sálvia 
(Ursolia®) contendo 15% de ácido ursólico e extrato de 
romã (Pomanox®), com 30% de punicalaginas. 
É fundamental beber pelo menos 2 litros por dia!

Modo de Tomar: 2 x 1 comprimido por dia. Tomar durante 
as refeições com um pouco de água. 

Composição por 2 comprimidos

Vaccinium macrocarpon (Pacran®; >1,5% proantocianidinas) 500 mg
Hibiscus sabdariffa extr. (Ellirose™; >40% ácidos orgánicos, >5% sambu-
biosidos) 200 mg
Salvia officinalis extr. (Ursolia®; >15% ácidos ursólicos) 100 mg
Punica granatum extr. (Pomanox®; 30% punicalaginas) 100 mg

Pacran® & Ellirose™ are trademarks of Naturex S.A.

Happy mama®

3	O folato contribui para o nor-
mal crescimento de tecidos (e. 
a. útero e da placenta) em (fu-
turas) mães

3	O ferro participa no transporte 
de oxigénio, para a formação 
de glóbulos vermelhos e na di-
visão celular

3	O iodo apoia a função cognitiva 
e o crescimento das crianças

3	Com Quatrefolic®, MecobalActive®, Aquamin®Mg & 
VitaCholine®

Suplemento alimentar à base de nutrientes

Deseja ser mãe, ou já está grávida e pretende amamentar o 
seu bebé? Physalis Happy mama® oferece uma formulação 
completa com vitaminas e minerais para ajudá-la a si e ao 
seu (futuro) bebé, a viverem esse período de uma forma oti-
mizada. Physalis Happy mama® contém Quatrefolic®, a for-
ma biologicamente ativa do ácido fólico ou 5-MTHF (ligada 
ao glucosamina). Esta forma é imediatamente utilizável pelo 
organismo, sem ter de sofrer qual tipo de metabolização, 
contrariamente a outras formas de ácido fólico. O folato con-
tribui para o normal crescimento de tecidos em (futuras) 
mães (e. a. do útero e da placenta). Vitamina B12 ativa (Me-
cobalActive®, uma forma muito pura de metilcobalamina), 
vitamina C e ferro ajudam a reduzir a fadiga. O ferro está 
envolvido na formação das células vermelhas do sangue 
e na divisão celular, bem como a vitamina D. O iodo apoia 
a função cognitiva e o crescimento normal das crianças. 
Contém ainda colina (VitaCholine®) que contribui para o 
normal metabolismo da homocisteína. Pode ser utilizado 
juntamente com Physalis Ómega 3 forte.

Modo de Tomar: 1 comprimido por dia. Tomar durante a 
refeição com um pouco de água.

Composição por comprimido

Ácido fólico (200%*) 400 µg
(Quatrefolic®; sal de glucosamina de 5-MTHF)
Bitartrato de colina (VitaCholine®) 100 mg
Vitamina A (β-caroteno) (100%*) 800 µg
Vitamina B1 (136%*) 1,5 mg
(cloridrato de tiamina)
Vitamina B2 (114%*) 1,6 mg
(riboflavina-5’-fosfato de sódio)
Vitamina B3 (nicotinamida) (125%*) 20 mg
Vitamina B5 (167%*) 10 mg
(D-pantotenato de cálcio)
Vitamina B6 (157%*) 2,2 mg
(piridoxal-5’-fosfato)

Vitamina B12 (600%*) 15 µg
(MecobalActive®; metilcobalamina) 
Biotina (200%*) 100 µg
Vitamina C (225%*)  180 mg
Vitamina D3 (500%*)  25 µg
Vitamina E (100%*)  12 mg
Ferro (200%*)  28 mg
Iodo (100%*)  150 µg
Cobre (100%*)  1 mg
Magnésio (Aquamin® Mg) (20%*) 75 mg
Manganês (50%*) 1 mg
Selénio (128%*)  70 µg
Zinco (100%*)  10 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.) / Aquamin® Mg is a registered trademark 
of Marigot Ltd. / MECOBALACTIVE® is a trademark of HEALTHTECH BIO ACTIVES. / Quatrefolic® 
is a trademark of Gnosis / VitaCholine® is a registered trademark of Balchem Corporation.
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Proman forte
3	Conforto urinário mas-

culino e manutenção da 
saúde das vias urinárias

3	Regulação da atividade 
hormonal

3	Manutenção de uma taxa 
normal de testosterona

3	Com esteróis vegetais 
adicionados (Phytopin®)

Suplemento alimentar

Physalis Proman forte é um complexo sinergético que 
contribui de forma natural para o conforto masculino 
acima dos 45 anos de idade. As sementes de abóbora 
contribuem para o conforto urinário masculino e para 
a manutenção da saúde das vias urinárias. A vitamina 
B6 contribui para a regulação a atividade hormonal e 
o zinco apoia a mantenção dos níveis normais de tes-
tosterona no sangue. Contém selénio e vitamina E, que 
suportam a proteção das células contra o estresse oxida-
tivo. O extrato de pólen da flor de centeio (Secale cereale) 
que contribui para a saúde da bexiga. Finalmente, contém 
ainda Flowens®, uma mistura clinicamente testada e de 
espectro completo de pó de cranberry, fitoesteróis de pi-
nheiro marítimo (Phytopin®) e licopeno. 

Modo de Tomar: 1 a 2 comprimidos por dia. Tomar duran-
te as refeições com um pouco de água. 

Composição por 2 comprimidos

Vaccinium macrocarpon (Flowens®)  500 mg
Cucurbita pepo extr.  500 mg
(≥0,1% adenosina, 2-4% derivados fenólicos (enterodiol))
Secale cereale flower pollen extr.  378 mg
Pinus pinaster extr.  185 mg
(Phytopin®; >99% esteróis totais, 70-80% bêta-sitosterol)
Vitamina B6 (429%*) 6 mg 
Vitamina E (325%*) 39 mg
Zinco (100%*)  10 mg
Selénio (182%*) 100 µg
Licopeno (Lycobeads®) 10 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.) / Flowens® is a trademark of 
Naturex.

B-complex forte
3	Formas biológicas ativas 

– dosagem elevada
3	Sistema nervoso e função 

psicológica
3	Reduzir a fadiga

Suplemento alimentar

Physalis B-complex forte é um complexo de nutrientes 
que contém todas as vitaminas do grupo B, em dosagens 
elevadas e, nas suas formas biológicas, ativas e mais as-
similáveis. As formas ativadas são mais próxima daquela 
naturalmente encontrada no organismo. Elas são direta-
mente disponíveis, sem necessidade de qualquer meta-
bolização. As vitaminas B2, B3, B5, B6 e B12 contribuem 
a reduzir a fadiga e são conhecidas por apoiar o siste-
ma nervoso. A biotina e o ácido fólico contribuem para  
a normal  função psicológica. Com VitaCholine®, inositol 
e PABA. 

Modo de Tomar: 1 comprimido por dia. Tomar durante a 
refeição com um pouco de água.

Composição por comprimido

Vitamina B1 (cloridrato de tiamina) (4545%*) 50 mg
Vitamina B2 (riboflavina-5’-fosfato de sódio) (3571%*) 50 mg
Vitamina B3 (nicotinamida) (338%*) 54 mg
Vitamina B5 (D-pantotenato de cálcio) (833%*) 50 mg
Vitamina B6 (piridoxal-5’-fosfato) (429%*) 6 mg
Ácido fólico (Quatrefolic®; sal de glucosamina de 5-MTHF) (250%*) 500 µg
Vitamina B12 (MecobalActive®; metilcobalamina) (20 000%*) 500 µg
Biotina (1000%*) 500 µg
Bitartrato de colina (VitaCholine®) 100 mg
Inositol 100 mg
PABA 100 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.) / MECOBALACTIVE® is a trademark 
of HEALTHTECH BIO ACTIVES. / Quatrefolic® is a trademark of Gnosis / VitaCholine® 
is a registered trademark of Balchem Corporation.

Bom humor
3	O hipericão apoia o  

bemestar emocional 
3	O açafrão contribui para 

a alegria e o bom humor
3	Ácidos gordos essenciais 

Ω3: EPA & DHA

Suplemento alimentar à base de plantas

Momento crítico? Hipersensibilidade ou mudança de 
estações? Aborrecimentos profissionais ou familiares? 
Certos factores podem temporariamente dar-nos que 
fazer ou causar-nos desgostos. Physalis Bom humor é 
um complexo contendo extratos padronizados de hiperi-
cão e açafrão. O hipericão contribui para o sono e para o 
bem-estar emocional. O princípio ativo do açafrão apoia 
o estado de alegria e relaxamento geral. Affron® é um 
extrato inovador que tem sido objeto de um estudo clí-
nico avançado. Trata-se de um extrato de açafrão (obtido 
a partir dos filamentos de uma variedade espanhola de 
açafrão) muito estável e padronizado por HPLC em > 
3,5% de Lepticrosálidos®, contendo safranal e crosina. A 
fórmula é complementada com EPA e DHA, ácidos gordos 
ómega 3, provenientes do melhor óleo de peixe.

Modo de Tomar:1 a 2 cápsulas por dia. Tomar durante as 
refeições com um pouco de água. 

Composição por 2 cápsulas

Óleo de peixe (33% EPA, 22% DHA) 740 mg
Hypericum perforatum extr. (hypericina 0,3% (UV)) 230 mg
Crocus sativus extr. (Affron®; ≥3,5 lepticrosalides®) 28 mg

Onagra +  
Borragem

3	Apoia o conforto e o 
equilíbrio feminino em 
período (pré) menstrual

3	Ajuda a manter uma pele 
saudável

Suplemento alimentar à base de plantas

Sensibilidade extrema no decurso do ciclo menstrual? 
Numerosas mulheres sofrem alterações hormonais de-
sagradáveis nesta altura: mau humor, irritabilidade, seios 
tensos,… são os fenómenos menstruais mais normais. 
Physalis Onagra + Borragem bio é uma mistura sinergé-
tica de óleos 100% biológicos de onagra e de borragem. 
Ambos os preciosos óleos são padronizados em ácido 
gordo ómega 6 (GLA ou ácido gama-linolênico). O Óleo 
de onagra apoia o conforto e o equilíbrio feminino em 
período (pré-) menstrual e ajuda a manter uma pele 
saudável.

Modo de Tomar: 2 x 1 cápsula por dia. Tomar durante 
as refeições com um pouco de água. Em caso de SPM: 
tomar durante a 2ª fase do ciclo.

Composição por 2 cápsulas

Óleo de Oenothera biennis bio (≥8% GLA) 500 mg
Óleo de Borago officinalis bio (≥16% GLA) 500 mg

Licaps® and Licaps® & Design are trademarks used under the license.
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Óleo de krill

Este óleo é extraído do Krill (Euphausia 
superba), uma espécie minúscula de 
camarão antárctico e de zooplâncton.

O óleo de peixe é uma das fontes mais 
conhecidas e utilizadas de EPA e DHA. 
Contrariamente ao óleo de peixe, os ome-
ga 3 do óleo de krill estão presentes sob 
a forma de fosfolípidos (ver Figura), que 
são muito melhor assimilados pelo orga-
nismo. No óleo de peixe, os ácidos gordos 
omega 3 estão presentes sob a forma de 
triglicéridos. Ao contrário dos triglicéridos, 
os fosfolípidos são dispersíveis na água e 
são, por consequência, melhor distribuí-
dos e absorvidos pelos diferentes tecidos 
do organismo. Além disso, os fosfolípidos 
são componentes estruturais importantes 
das nossas células e desempenham um 
papel fundamental no bom funciona-
mento das membranas celulares e, por 
conseguinte, no bom funcionamento das 
nossas células. Para além dos ácidos 
gordos omega 3, o óleo de krill é, por 
natureza, rico em astaxantina, com pro-
priedades antioxidantes. Desta forma, o 
óleo está naturalmente protegido contra 
a oxidação e mantém-se estruturalmente 
estável, por muito tempo. 

Todos os lotes de óleo do produto são 
inteiramente vigiados. Todas as etapas 
de produção e de tratamento são objecto 
de um registo. O mesmo sucede para a 
longitude e a latitude da zona de recol-
ha, que são, igualmente, conhecidas para 
cada um dos lotes e mencionadas na 
embalagem.

O krill é pescado nas águas mais puras e 
análises efectuadas demonstraram que o 
óleo cumpre as normas do regulamento 
europeu (regulamento CE 1881/2006) 
relativas aos níveis máximos de dioxinas, 
de PCB e de metais pesados.

Método de pesca ecológico e sustentável.

3	O óleo de krill Physalis é objecto de uma 
pesca ecológica que evita qualquer ex-
tracção involuntária de peixes, pássaros 
e de cetáceos.

3	O óleo é de qualidade superior: a ma-
téria-prima é imediatamente extraída a 
bordo, o que evita qualquer degradação 
e oxidação enzimática. 

3	O krill é pescado, exclusivamente, em 
zona regulamentada sob o contro-
lo do CCAMLR (Commission for the 
Conservation of Antartic Marine living 
Resources / Convenção para a Conser-
vação da Fauna e da Flora Marinhas 
da Antárctida - www.ccamlr.com), que 
impõe estritas quotas de pesca.

fosfolípido triglicérido

Fosfaat

Ácidos gordos Ácidos gordos

MSC-C-53261

No Stress
3	As vitaminas B e o magné-

sio apoiam o normal fun-
cionamento do sistema 
nervoso

3	O magnésio contribui para 
a redução da fadiga 

3	A erva-cidreira e a ashwa-
gandha apoiam a relaxa-
mento e o sono 

3	Com vitaminas B bio-ativas 

Suplemento alimentar à base  
de plantas e de nutrientes

Physalis No Stress é um complexo natural e completo, 
com todas as vitaminas do grupo B e magnésio que 
apoiam o normal funcionamento do sistema nervoso. 
O magnésio contribui ainda para a redução do cansa-
ço e da fadiga. O extrato de erva-cidreira tem eficácia 
comprovada no que respeita a ajudar a reencontrar o 
relaxamento e o sono. Contém ainda Lactium®, um 
produto natural derivado do leite, cujos efeitos foram 
demonstrados por estudos científicos. O ginseng india-
no (KSM-66 Ashwagandha®), usado em Ayurveda, é re-
comendado em situações de stress, tanto físico como 
mental. Este complexo também contém um extrato de 
Solidéu-de-baical (Scutell’up®) com ação clinicamente 
comprovada. Com taurina.

Modo de Tomar: 2 x 1 comprimido por dia. Tomar durante 
as refeições com um pouco de água.

Composição por 2 comprimidos

Hidrolisado de proteínas de leite (Lactium®) 150 mg
Magnésio (20%*) 75 mg
Melissa officinalis extr. (5-10% ácido rosmarínico) 200 mg
Taurina 325 mg
Withania somnifera extr. 200 mg
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% vitanólidos <0,1% vitaferina) 
Scutellaria baicalensis extr. (Scutell’up®; 70% baicalin) 60 mg
Vitamina B1 (cloridrato de tiamina) (100%*) 1,1 mg
Vitamina B2 (riboflavina-5’-fosfato de sódio) (343%*) 4,8 mg
Vitamina B3 (nicotinamida) (100%*) 16 mg
Vitamina B5 (D-pantotenato de cálcio) (100%*) 6 mg
Vitamina B6 (piridoxal-5’-fosfato) (100%*) 1,4 mg
Ácido fólico (Quatrefolic®; sal de glucosamina de 5-MTHF) (100%*)  200 μg
Vitamina B12 (MecobalActive®; metilcobalamina) (1000%*) 25 µg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.) / MECOBALACTIVE® is a trademark 
of HEALTHTECH BIO ACTIVES / Quatrefolic® is a trademark of Gnosis.

Krill Ómega 3
3	Fonte superior de ácidos 

gordos ómega 3
3	40-46% fosfolípidos 

marinhos ómega 3
3	Melhor assimilado pelo 

organismo

Suplemento alimentar

Krill, é o nome colectivo dado aos pequenos camarões 
das águas frias, é uma espécie de zooplâncton marinho. 
O óleo de Krill Physalis é extraído do Euphausia superba. 
O óleo de krill é muito rico em ácidos gordos ómega 3 EPA 
e DHA. Os ómega 3 do óleo de krill estão presentes sob 
a forma de fosfolípidos, os quais, são, muito bem assimi-
lados pelo organismo. Para além destes ácidos gordos, o 
óleo de krill contém astaxantina.
Recolhido de forma ecológica, exclusivamente pescado 
em zonas regulamentadas. Imediatamente extraído a 
bordo, o que evita qualquer degradação enzimática bem 
como qualquer oxidação. Todos os lotes de óleo são intei-
ramente vigiados.

Modo de Tomar:1 a 2 cápsulas por dia. Tomar durante as 
refeições com um pouco de água. 

Composição por 2 cápsulas

Óleo de krill  1000 mg
Fosfolípidos marinhos 400-460 mg

Fosfolípidos, em que, pelo menos, um dos dois >70 %
ácidos gordos presentes é um ácido gordo omega 3.

Ácidos gordos ómega 3  220-260 mg
EPA 120-160 mg
DHA 55-75 mg

Astaxantina ≥150 µg
Colina ≥50 µg

MSC-C-53261
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IQ Balance NIGHT
3	Apoia o relaxamento e o 

sono
3	Contém ainda L-teanina 

natural do chá verde  e 
um extrato de casca de 
laranja doce (Serenzo™)

Suplemento alimentar à base de plantas

A insônia e o stress são situações comuns, e experimen-
tados pela maioria dos estudantes durante os períodos 
de exames. Physalis IQ Balance NIGHT contém *extrato 
de erva-cidreira (Cyracos®), que contribui para o relaxa-
mento e sono, bem como um extrato de casca de laranja 
doce (Serenzo™). A eficácia dos dois extratos foi provada 
cientificamente. Contém ainda L-teanina natural, extraída 
do chá verde.
Pode ser utilizado juntamente com Physalis IQ Balance 
DAY.

Modo de Tomar: 1 comprimido ao jantar e outro 1 hora 
antes de se deitar. 

Composição por 2 comprimidos

Camellia sinensis extract (20% L-teanina) 550 mg
Citrus sinensis extract (Serenzo™; >20% limoneno) 500 mg
Melissa officinalis extract (Cyracos®; 7-15% ácido rosmarínico) 300 mg

Cyracos® is a trademark of Naturex S.A. / Serenzo™ is a trademark of Nexira

Relaxamento  
e Sono

3	Contribui para um sono 
reparador

3	Apoia a calma e o 
relaxamento

3	Valeriana, passiflora, 
papoila-da-califórnia

3	Não causa habituação!

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Relaxamento e Sono bio favorece o relaxamen-
to e contribui para um sono reparador. O stress e a insó-
nia são sintomas característicos da nossa sociedade oci-
dental. No entanto o repouso nocturno é indispensável 
para conservarmos a nossa saúde. Durante os períodos 
de stress e de tensões transitórias é muito difícil obtermos 
um sono repousante, pois passamos em revista todas as 
nossas preocupações do dia. Physalis Relaxamento e 
Sono contém valeriana, passiflora e papoila-da-califórnia, 
extratos de plantas com acção relaxante sobre o corpo e 
o espírito, que contribuem de forma 100% natural para 
ajudá-lo a reencontrar o sono. Não existe nada mais 
agradável do que começarmos um novo dia bem des-
cansados e cheios de energia!

Modo de Tomar: 1 a 2 comprimidos por dia. Tomar à noite 
½ a 1 hora antes de se deitar com um pouco de água 
ou um chá. 

Composição por 2 comprimidos

Valeriana officinalis extr. bio (0,05-0,1% acidos valerênicos) 500 mg
Passiflora incarnata extr. bio (>3,5% flavonóides) 400 mg
Eschscholzia californica extr. bio (5/1) 300 mg 

Ómega 3

A nossa dieta fornece proporcio-
nalmente uma grande quantidade 
de ómega 6, e menor, insuficiente 
quantidade de ómega 3. Motivo pelo 
qual a ingestão de que suplementos 
ricos em EPA e DHA é vivamente re-
comendada.

3 Os fosfolípidos ómega 3 exercem 
uma influência positiva sobre a 
função cardíaca, e sobre as taxas 
de colesterol e triglicéridos.

3	Os fosfolípidos ómega 3 3 desem-
penham um papel fundamental 
no funcionamento ideal das célu-
las cerebrais

- intervêm no desenvolvimento 
inicial do cérebro dos fetos e 
das crianças pequenas,

- ajudam a manter uma visão 
normal e apoiam a normal 
função cerebral.

MSC-C-53261

Ómega 3 forte
3	O EPA e o DHA apoiam o 

normal funcionamento do 
coração*

3	O DHA contribui para a 
manutenção de uma  
normal função cerebral  
e de uma visão normal**

3	A vitamina E contribui para a protecção das 
células contra as oxidações indesejáveis

Suplemento alimentar à base de nutrientes

Physalis Ómega 3 forte contém ácidos gordos polin-
saturados ómega-3 EPA (36%) e DHA (24%) na razão 
natural de EPA/DHA de 1,5. A nossa alimentação fornece 
proporcionalmente quantidades superiores de ómega 6 e 
pouco ómega 3, motivo pelo qual é aconselhável tomar 
suplementos ricos em EPA e DHA. O DHA contribui para a 
manutenção de uma normal função cerebral e de uma 
visão normal. O EPA e DHA contribuem para manutenção 
de uma tensão arterial normal e de niveis normais de tri-
glicerídeos no sangue (os efeitos benéficos são obtidos 
através da ingestão diária de 3 g e 2 g de EPA + DHA). 
*O efeito benéfico é obtido através da ingestão diária de 
250 mg de EPA + DHA. **O efeito benefico e obtido atra-
ves da ingestão diaria de 250 mg de DHA.

Modo de Tomar: a tomar durante as 
refeições com um pouco de água.

Dose de

Funcionamento do coração 1 cápsula por día*
Desenvolvimento normal dos olhos e do cérebro 2 cápsulas por día*** 
do feto e no lactente alimentado com leite materno
Função cerebral e visão 3 cápsulas por día**

***Efeito benéfico é obtido através do consumo de pelo me-
nos 200 mg de DHA, além da dose diária recomendada de 
ácidos ómega 3 para adultos, ou seja 250 mg de EPA + DHA.

Composição por 3 cápsulas

Óleo de peixe 1500 mg
EPA 540 mg
DHA 360 mg

Vitamina E (250%*) 30 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.)

Ómega total
3	O EPA e o DHA, do óleo de 

peixe e de krill, ajudam no 
normal funcionamento do 
coração

3	O DHA contribui para a ma-
nutenção de uma normal 
função cerebral e de uma 
visão normal

3	A vitamina E contribui para a protecção das 
células contra as oxidações indesejáveis

Suplemento alimentar à base  
de plantas e de nutrientes

A ingestão regular de ácidos gordos insaturados é 
importante para a nossa saúde. Physalis Ómega total 
fornece ao organismo o espectro completo de ácidos 
gordos ómega, de origem marinha e vegetal. Physalis 
Ómega Total é um complexo sublime que contém os 
5 ácidos gordos ómega, naturalmente existentes nos 
óleos de peixe, krill e de plantas, como a borragem, o 
espinheiro-maritimo, a romã, e a azeitona.Os ácidos 
gordos ómega 3 mais importantes, o EPA e o DHA, pre-
sentes nos óleos de peixe e de krill, contribuem, através 
da ingestão diária de 250 mg, para o normal funcio-
namento do coração. O DHA particip. a ainda na ma-
nutenção de uma normal função cerebral e de uma 
visão normal (O efeito benéfico é obtido com uma 
dose diária de 250 mg de DHA.) Contém igualmente 
uma quantidade elevada de ácidos gordos ómega 6 
GLA (ácido gama-linolênico), ácido púnico (ómega 
5) e o ácido palmitoleíco (PA ou ómega 7) de origem 
vegetal. E ainda o ácido gordo ómega 9, ou ácido oléi-
co, proviniente do extrato de óleo virgem de azeitona 
(Oliveheart®). Finalmente a vitamina E que participa na 
proteção das células contra as oxidações indesejáveis. 

Modo de Tomar: 1 a 2 cápsulas por dia. Tomar durante as 
refeições com um pouco de água.

Composição por 2 cápsulas

Óleo de peixe (EPA 114 mg, DHA 240 mg) 608 mg
Óleo de krill 250 mg
(> 70% omega-3 fosfolipiden 30-40 mg EPA – 14-19 mg DHA)
Óleo de Borago officinalis (40% GLA) 350 mg
Óleo de Hippophae rhamnoides (25% PA) 280 mg
Óleo de Punica granatum (65-85% ácido púnico) 100 mg
Óleo de Olea europaea (Oliveheart®; 56-85% ácido oléico) 50 mg
Vitamina E (250%*) 30 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.)

IQ Balance  
DAY & NIGHT

3	Apoia a memória e a 
concentração

3	Apoia a performance física 
e mental 

3	Ajuda a reduzir a fadiga
3	Apoia o relaxamento e o 

sono
3	Contém ainda L-teanina 

natural do chá verde !

Suplemento alimentar

Physalis IQ Balance DAY / Physalis IQ Balance NIGHT.

Modo de Tomar: DAY: Tomar 1 comprimido de manhã e 
outro antes do almoço com um pouco de água. NIGHT: 
Tomar 1 comprimido ao jantar e outro 1 hora antes de 
dormir. 

Composição por 2 comprimidos

Ginkgo biloba extr.  90 mg
(24% flavona-glicósidos, 6% terpenos lactónicos) 
Bacopa monnieri extr. (Bacognize®; 6% glicosídeos de bacopa) 300 mg
Withania somnifera extr. 300 mg
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% vitanólidos <0,1% vitaferina)
Melissa officinalis extr. (Cyracos®; 7-15% ácido rosmarínico) 300 mg 
Lepidium meyenii extr. (4/1) 250 mg 
Zinco (100%*) 10 mg
Magnésio (15%*) 56,25 mg
Vitamina B1 (100%*) 1,1 mg 
Vitamina B2 (343%*) 4,8 mg
Vitamina B3 (100%*) 16 mg
Vitamina B5 (100%*) 6 mg
Vitamina B6 (100%*) 1,4 mg
Vitamina B12 (100%*) 2,5 µg
Vitamina C (100%*) 80 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.)

Composição por 2 comprimidos

Camellia sinensis extract (20% L-teanina) 550 mg
Citrus sinensis extract (Serenzo™; >20% limoneno) 500 mg
Melissa officinalis extract (Cyracos®; 7-15% ácido rosmarínico) 300 mg

Cyracos® is a trademark of Naturex S.A. / Serenzo™ is a trademark of Nexira
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IQ Balance DAY
3	Apoia a memória e a 

concentração
3	Apoia a performance 

física e mental
3	Ajuda a reduzir a fadiga

Suplemento alimentar

Durante os períodos escolares de exames, a memória 
e concentração são colocadas à prova. Physalis IQ Ba-
lance DAY contém extrato de duas plantas ayurvédicas, 
bacopa (Brahmi) e ginseng indiano (KSM-66 Ashwa-
gandha®), que juntos ajudam a ultrapassar as situações 
estressantes. A bacopa, tal como Ginkgo biloba e o zinco, 
apoiam a memória e a concentração. A ashwagandha 
e a maca influenciam positivamente o desempenho 
mental a resistência. As vitaminas do complexo B contri-
buem para o normal funcionamento do sistema nervoso, 
enquanto a vitamina C e magnésio combatem a fadiga.

Pode ser utilizado juntamente com Physalis IQ Balance 
NIGHT.

Modo de Tomar: 1 comprimido de manhã e 1 compri-
mido à tarde. Tomar de manhã e antes do almoço com 
um pouco de água.

Composição por 2 comprimidos

Ginkgo biloba extr. (24% flavona-glicósidos, 6% terpenos lactónicos) 90 mg
Bacopa monnieri extr. (Bacognize®; 6% glicosídeos de bacopa) 300 mg
Withania somnifera extr. 300 mg
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% vitanólidos <0,1% vitaferina)
Melissa officinalis extr. (Cyracos®; 7-15% ácido rosmarínico) 300 mg 
Lepidium meyenii extr. (4/1) 250 mg 
Zinco (100%*) 10 mg
Magnésio (15%*) 56,25 mg
Vitamina B1 (100%*) 1,1 mg 
Vitamina B2 (343%*) 4,8 mg
Vitamina B3 (100%*) 16 mg
Vitamina B5 (100%*) 6 mg
Vitamina B6 (100%*) 1,4 mg
Vitamina B12 (100%*) 2,5 µg
Vitamina C (100%*) 80 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.)

ACE selénio
3	As vitaminas C e E, o selénio 

e o zinco contribuem para a 
protecção das células contra 
as oxidações indesejáveis

3	A vitamina C contribuem a 
reduzir a fadiga 

3	As vitamines A, C, o selénio 
e o zinco contribuem para 
o normal funcionamento do 
sistema imunitário

Suplemento alimentar à base  
de plantas e de nutrientes

Os radicais livres gerados durante as reações químicas no 
organismo ou causados por fatores externos (alimenta-
ção inadequada, tabagismo, exposição excessiva ao sol) 
são a causa do stresse oxidativo. Physalis ACE selénio 
fornece ao organismo vitaminas C e E selénio e zinco, 
vitaminas e minerais essenciais devido à sua contribui-
ção para a proteção celular contra a ação dos radicais 
livres. A vitamina C, na forma patenteada de Ester-C®, sem 
ácido, é bem assimilada e permanece ativa ao longo do 
tempo, ajuda a reduzir a fadiga. A vitamina A (fornecido 
através do beta-caroteno de origem natural), tal como a 
vitamina C, o zinco e o selénio, contribuem para o bom 
funcionamento do sistema imunitário. Finalmente, a fór-
mula inclui SOD bioativa de uma variedade específica de 
melão francês (SOD B Primo-Antioxidant®, 140 UI).

Modo de Tomar: 1 a 2 comprimidos por dia. Tomar de 
manhã e / ou ao almoço durante a refeição com um 
pouco de água. 

Composição por 2 comprimidos

Vitamina A (150%*) (β-caroteno) 1200 µg
Vitamina C (Ester-C®) (313%*) 250 mg
Vitamina E (325%*) 39 mg
Selénio (182%*) 100 µg
Zinco (150%*) 15 mg
Crómio (100%*) 40 µg
SOD B Primo-Antioxidant® (Cucumis melo conc. (5000 UI/g)) 28 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.) / “PRIMO-ANTIOXIDANT®” is a 
trademark of BIONOV.

Ashwagandha forte
3	Apoia o desempenho físico 

e mental 
3	Estimula a energia e a 

vitalidade 
3	Otimiza a concentração e a 

vigilância
3	Favorece um sono reparador
3	Apoia em caso de estresse 

e tensão

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Ashwagandha forte bio contém um extrato 
premium de ashwagandha ou ginseng indiano: KSM-
66®. Este extrato de ashwagandha, o resultado de mais 
de uma década de pesquisa, é altamente padronizado 
em vitanólidos (> 5%), mantendo contudo as proporções 
naturais. É o extrato de ashwagandha mais estudado do 
mundo, com o espectro de ação mais amplo disponível. 
Por um lado, a raiz de ashwagandha apoia o desempe-
nho físico e mental, aumenta a energia e vitalidade e 
otimiza o foco e agilidade. Por outro lado, promove um 
sono reparador e ombro e auxilia em caso de estresse 
e tensão.

Modo de Tomar: 1 comprimido por dia. Tomar de manhã, 
imediatamente após o pequeno-almoço, com um pouco 
de água. 

Composição por comprimido

Withania somnifera extr. bio 600 mg 
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% vitanólidos <0,1% vitaferinae)

Ginseng forte
3	 O ginseng, o eleuthero-

coccus e a ashwagandha 
apoiam o desempenho fí-
sico e mental

3	A maca estimula a vita-
lidade e o vigor físico e 
mental 

3	A vitamina C ajuda a 
combater a fadiga

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Ginseng forte bio é um poderoso complexo 
de todas as variedades existentes de ginseng. Contém 
extratos de Panax ginseng (ginseng coreano), Eleuthe-
rococcus (ginseng siberiano), KSM-66 Ashwagandha® 
(ginseng indiano) e maca (ginseng peruano). Os ginseng 
coreano, siberiano e indiano suportam o desempenho 
físico e mental, especialmente durante períodos de muito 
trabalho e estresse. Os ingredientes ativos da maca con-
tribuem para a resistência física e mental, bem como 
para a energia e a vitalidade. A acerola (cereja de Barba-
dos) é por natureza muito rica em vitamina C, que ajuda a 
combater a fadiga. Com TetraSOD®, ou algas Tetraselmis 
chuii liofilizadas, produzidas a partir de uma tecnologia 
patenteada que permite atingir uma atividade muito ele-
vada, S.O.D. (> 30 000 UI / g).

Modo de Tomar: 2 x 1 comprimido al día. Tomar durante 
las comidas con un poco de agua. 

Composição por 2 comprimidos

Panax ginseng extr. bio (Biopanax™; ginsenosides 4-8% (HPLC)) 300 mg
Withania somnifera extr. bio 300 mg
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% vitanólidos <0,1% vitaferina)
Eleutherococcus senticosus extr. bio 200 mg
Lepidium meyenii extr. bio (5-11/1) 200 mg
Vitamine C (156%) (Malpighia glabra extr. bio) 125 mg
TetraSOD® (Tetraselmis chuii) (> 30 000 UI/g) 4,67 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.)

Maca forte
3	Apoia as performances 

física e mental
3	Contribui para a 

vitalidade e a fertilidade
3	Mistura concentrada ativa

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Maca forte bio contém MaQaBoost®, uma mis-
tura concentrada excepcional à base de extratos de maca 
100% biológicos. A maca peruana (Lepidium meyenii) é 
uma planta muito resistente que cresce em altitudes ele-
vadas (> 4000 m) no maciço dos Andes. Também conhe-
cida como ginseng peruano, é utilizada há mais de 2000 
anos pela população indígena, pois apoia o desempenho 
físico e mental. Além disso, contribui para resistência em 
geral, bem como para a vitalidade e a fertilidade. Uma 
dose diária única fornece 26 g de raiz de maca fresca.

Modo de Tomar: 1 a 2 comprimidos por dia. Tomar du-
rante as refeições com um pouco de água.

Composição por 2 comprimidos

Lepidium meyenii extr. Bio (MaQaBoost®) 1300 mg
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Multivit A➔Z
3	As vitaminas B e C, o ferro, 

o magnésio e o ácido fólico 
contribuem para a redução 
do cansaço e da fadiga 

3	As vitaminas A, C e D, o se-
lénio e o zinco contribuem 
para o normal funcionamen-
to do sistema imunitário

3	As vitaminas C e E o cobre e o manganês con-
tribuem para a protecção das células 

Suplemento alimentar à base de nutrientes

Physalis Multivit A➔Z fornece uma dose diária de, nada 
mais, nada menos, do que 12 vitaminas e 9 minerais! 
Physalis Multivit A-Z é um suplemento alimentar completo 
e adequado a um estilo de vida e dieta alimentar saudá-
veis. Contém, além de todas as vitaminas do complexo 
B, as vitaminas A, C, D e E e minerais como ferro, cobre, 
magnésio e zinco, nas suas formas orgânicas de maior 
biodisponiblidade, os quelatos.

Modo de Tomar: 1 a 2 comprimidos por dia. Tomar duran-
te as refeições com um pouco de água. 

Composição por 2 comprimidos

Vitamina A (100%*)  800 µg
(β-caroteno)
Biotina (900%*) 450 µg
Crómio (469%*) 187,5 µg
Ácido fólico (200%*) 400 µg
Ferro (100%*) 14 mg
Iodo (150%*) 225 µg
Cobre (165%*) 1,65 mg
Magnésio (20%*) 75 mg
Manganês (50%*) 1 mg
Molybdeen (450%*) 225 µg
Selénio (191%*) 105 µg 

Vitamina B1 (382%*) 4,2 mg
Vitamina B2 (343%*) 4,8 mg
Vitamina B3 (337,5%*) 54 mg
Vitamina B5 (300%*) 18 mg
Vitamina B6 (429%*) 6 mg
Vitamina B12 (120%*) 3 µg
(MecobalActive®; metilcobalamina)
Vitamina C (225%*) 180 mg
Vitamina D3 (500%*) 25 µg
Vitamina E (250%*) 30 mg
Zinco (225%*) 22,5 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.) / MECOBALACTIVE® is a trademark 
of HEALTHTECH BIO ACTIVES

Magnésio  
+ vit. C

3	Ajuda a reduzir o cansaço e a 
fadiga

3	Contribui para o normal funcio-
namento do sistema nervoso

3	O magnésio contribui para 
o normal funcionamento 
muscular

3	A vitamina C contribui para o 
normal funcionamento do sis-
tema imunitário

Suplemento alimentar à base de nutrientes

O magnésio é um mineral essencial para o organismo 
e um elo indispensável em numerosos processos fisio-
lógicos. As necessidades de magnésio aumentam espe-
cialmente durante períodos exigentes para o nosso corpo. 
Physalis Magnésio + vit. C ajuda a reduzir o cansaço 
e a fadiga e contribui para o normal funcionamento do 
sistema nervoso. O magnésio contribui para o normal 
funcionamento muscular. A vitamina C contribui para o 
normal funcionamento do sistema imunitário. Physalis 
Magnésio + vit. C contém magnésio orgânico, uma for-
ma de elevada biodisponibilidade, ao contrário da maior 
parte dos sais de magnésio (por ex: o óxido de magnésio) 
que são pouco assimilados!

Modo de Tomar: 1 a 2 comprimidos por dia. Tomar duran-
te as refeições com um pouco de água.

Composição por 2 comprimidos

Magnésio (80%*) 300 mg
Vitamina C (225%*)  180 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.)

Max Energy
3	Apoia a concentração e a 

vigilância, contribui para 
a vitalidade

3	Favorece a resistência  
física e mental

3	Ajuda a reduzir a fadiga
3	Com cafeína de origem 

natural!

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Max Energy bio é um complexo poderoso com 
extratos biológicos de elevada qualidade de guaraná, 
mate e chá verde que suportam concentração e a vigi-
lância, contribuindo para a vitalidade. Na verdade, estes 
extratos são fontes naturais de cafeína e teína. A maca e a 
ashwagandha estimulam o desempenho mental e físico. 
O extrato de acerola ou cereja barbados é padronizado 
em 17% de vitamina C natural, o que ajuda a comba-
ter a fadiga e fortalece o sistema nervoso. A fórmula é 
complementada com TetraSOD®, o extrato liofilizado de 
algas Tetraselmis chuii, produzido por uma tecnologia 
patenteada que permite obter uma elevada atividade de 
S.O.D. (> 30 000 UI / g).

Modo de Tomar: 2 x 1 comprimido por dia. Tomar durante 
as refeições com um pouco de água. 

Composição por 2 comprimidos

Camellia sinensis extr. bio (80% polifenóis, 4-9% cafeína) 500 mg
Paullinia cupana extr. bio (9-11% cafeína) 250 mg
Lepidium meyenii extr. bio (4/1) 250 mg
Ilex paraguariensis extr. bio (2-3% cafeína) 250 mg
Vitamina C (100%*) (Malpighia glabra extr. bio) 80 mg
Withania somnifera extr. bio 300 mg
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% vitanólidos <0,1% vitaferina)
TetraSOD® ((Tetraselmis chuii) 30 000 IU SOD/g) 4,67 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.)

Multivit Actif 50+
3	A vitamina C, o ferro, o 

magnésio e o ginseng 
contribuem para o 
cansaço e a fadiga 

3	O ginkgo biloba suporta a 
memória e a concentração 

3	As vitaminas D e K contri-
buem para a manutenção 
de ossos normais

Suplemento alimentar

Physalis Multivit Actif 50+ e um suplemento alimentar com-
pleto, especialmente desenvolvido a pensar em todos aque-
les, que com mais de 50 anos de idade, querem permanecer 
ativos. Contém todas as vitaminas do complexo B, bem como 
o iodo, que contribuem para o normal metabolismo produtor 
de energia, e os compostos ativos do ginseng coreano. O 
ferro e o magnésio ajudam a reduzir a fadiga e o cansaço. 
A vitamina E, o manganês, o selénio e o zinco contribuem 
para a proteção das células contra as oxidações indesejá-
veis. O ferro, o iodo e o zinco apoiam ainda a manutenção 
da normal função cognitiva. Para além disso, as substâncias 
ativas do Ginkgo biloba suportam a memória e a concen-
tração e promovem a circulação sanguínea (no cérebro). As 
vitaminas D e K, o manganésio e o zinco contribuem para a 
manutenção de ossos normais. Physalis Multivit Actif 50+ 
contém ferro, magnésio e zinco sob a forma de quelatos, 
compostos com elevada biodisponibilidade. Contém ainda 
betacaroteno de origem natural (pró-vitamina A), luteína, 
lico peno e co enzima Q10.

Modo de Tomar: 2 x 1 comprimido por dia. Tomar durante 
as refeições com um pouco de água.

Composição por 2 comprimidos

Vitamina A (100%*) 800 µg
(β-caroteno)
Biotina (300%*) 150 µg
Crómio (100%*) 40 µg
Ácido fólico (200%*) 400 µg
Ferro (100%*) 14 mg
Iodo (100%*) 150 µg
Magnésio (20%*)  75 mg
Manganês(25%*) 0,5 mg
Molibdénio (100%*) 50 µg
Seleen (125%*) 69 µg
Vitamina B1 (300%*) 3,3 mg
Vitamina B2 (300%*) 4,2 mg
Vitamina B3 (100%*) 16 mg
Vitamina B5 (100%*) 6 mg
Vitamina B6 (300%*) 4,2 mg

Vitamina B12 (120%*) 3 µg
(MecobalActive®; metilcobalamina)
Vitamina C (100%*) 80 mg
Vitamina D3 (500%*) 25 µg
Vitamina E (100%*) 12 mg
Zinco (100%*) 10 mg
Vitamina K2 (30%*) 22,5 µg
Panax ginseng extr. 100 µg
(4-8% ginsenósidos (HPLC))
Ginkgo biloba extr.  80 mg
(24% flavone glycosides, 6% 
terpene lactones)
Luteína 4 mg
Licopeno 5 mg
Coenzima Q10 (ubiquinona) 30 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.) / MECOBALACTIVE® is a trademark 
of HEALTHTECH BIO ACTIVES
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physalis
Natural cold care

Após 30 anos de experiência no desenvolvimento 
de suplementos alimentares naturais de elevada 
qualidade e eficácia, estamos finalmente aptos a 
apresentar a nossa nova gama Physalis natural cold 
care. Estes produtos ajudam a preservar a sua resis-
tência, bem como a da sua família, ao longo de todo 
o ano. Protegem e ajudam a combater as afeções de 
saúde normalmente causadas pelo frio, pela chuva 
e pelo vento. A nossa gama para a estação fria ‘na-
tural cold care’ contém duas categorias de produtos:

3 Echinacea forte, para reforçar ou recuperar a sua 
resistência natural, de modo a prevenir os males de 
inverno.

3 Eucalyforce®, para combater as afeções invernais e 
aliviar os sintomas por elas causados.

Sob a apresentação de xaropes, comprimidos, 
sprays ou gotas, os nossos produtos podem ser utili-
zados da forma que mais lhe convier.

Physalis natural cold care, 
 é uma abordagem 100% natural  
e cientificamente fundamentada

Q10 forte
3	A vitamina C contribui para 

reduzir o cansaço e a fadiga 
e apoia o normal funciona-
mento do sistema imunitário

3	As vitaminas C e E contri-
buem para a protecção das 
células contra as oxidações 
indesejáveis 

3	100% trans e biodisponível
3	Fermentado naturalmente

Suplemento alimentar à base de nutrientes

Physalis Q10 forte contém coenzima Q10 naturalmente 
fermentada, um componente das mitocôndrias presentes 
em todas as células do corpo humano. As mitocôndrias 
são as centrais energéticas do organismo. Com a idade, 
a quantidade de coenzima Q10 naturalmente presente 
nas células diminui. As vitaminas C e E suportam a pro-
tecção das células contra as oxidações indesejáveis, e 
para além disso a vitamina C contribui para a redução do 
cansaço e da fadiga e apoia o normal funcionamento do 
sistema imunitário. 

Modo de Tomar: 1 cápsula por dia. Tomar ao pequeno-al-
moço com um pouco de água.

Composição por capsula

Coenzima Q10 (ubiquinona) 100 mg 
Vitamina E (250%*) 30 mg
Vitamina C (50%*) 40 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.)

Zinc forte
3	Funcionamento normal do 

sistema imunitário
3	Ajuda a preservar a saúde 

da pele, dos cabelos,  
das unhas e dos ossos e 
protege as células

Suplemento alimentar à base  
de plantas e de nutrientes

Physalis Zinc forte é um complexo de elevada qualidade 
que contém zinco, cobre e vitamina B6 nas suas formas 
mais biodisponíveis. Esses nutrientes contribuem para o 
funcionamento normal do sistema imunitário. Além dis-
so, o zinco ajuda a preservar a saúde da pele, dos cabe-
los, das unhas e dos ossos e protege as células contra 
o estresse oxidativo. Com o extrato tecnológico ultra-puro 
Maritech® de Fucus vesiculosus, rico em fucoidano prove-
niente das algas bodelha recolhidas de forma sustentável.

Modo de Tomar: 1 comprimido por dia. Tomar durante a 
refeição com um pouco de água.

Composição por comprimido

Fucus vesiculosus extr. (Maritech®; > 85% fucoidan) 50 mg
Vitamina B6 (piridoxal-5’-fosfato) (429%*) 6 mg 
Cobre (100%*) 1 mg
Zinco (225%*) 22,5 mg 

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.)
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A mucosa e os cílios vibratéis 
das vias respiratórias.

Resistência 
não-específi ca
Resistência inata. Muito 
importante logo desde o 
primeiro contacto. Atua rapida 
e independentemente do tipo 
de invasores.

Resfriado - Nariz entupido? Garganta sensível? Vias respiratórias  congestionadas?

Resistência específi ca
Resistência adquirida. Uma 
proteção específi ca após  o 
primeiro contato. O segundo 
contato de resposta rápida.

Xarope bio

Infusão bio

Essential mix bioSpray
bucal bio

Spray
nasal

Xarope bio Xarope
sem açúcar

Royal Jelly bio

Comprimidos bio

Comprimidos bioComprimidos

Pastilhas bio

Gotas de plantas bio

Infusão bio Pastillas para la 
garganta

Pastilhas bio Herbal synergy bio

Herbal synergy bio
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Echinacea forte
3	A Echinacea apoia a resis-

tência natural e contribui 
para o conforto das vias res-
piratórias superiores

3	As vitaminas C, D3, o selé-
nio e o zinco contribuem 
para o normal funcionamen-
to do sistema imunitário 

3	(1,3)-(1,6)-β-D-glucanos (100% 
Saccharomyces cerevisiae)

Suplemento alimentar à base  
de plantas e de nutrientes

Dia após dia, a nossa resistência natural é colocada 
à prova por causa do stress passageiro, das condições 
climatéricas adversas, dos períodos de fadiga e de muitos 
outros factores externos. Physalis Echinacea forte é um 
complexo, completo e poderoso, de 2 plantas com adição 
de vitamina C, D3, selénio e zinco que suportam o normal 
funcionamento do sistema imunitário. Contém ainda 
Echinacea purpura que apoia a resistência e contribui 
para o conforto das vias respiratórias superiores. Con-
tém (1,3)-(1,6)-β-D-glucanos (Yestimun®; 100% Saccha-
romyces cerevisiae), com um efeito clinicamente com-
provado e de extracto de esteva contendo de polifenóis.

Modo de Tomar: 1 a 2 comprimidos por dia. Tomar duran-
te as refeições com um pouco de água. 

Composição por 2 comprimidos

Echinacea purpurea (herb) extr.  200 mg
(> 2,4% β-1,2-D-2-D-fructofuranósidos)
Saccharomyces cerevisiae extr.  500 mg
(Yestimun®; 80-90% (1,3)-(1,6)-β-D-glucanos)
Cistus incanus extr. (20% polifenóis) 200 mg
Selénio (191%*) 105 µg
Vitamina C (225%*) 180 mg
Vitamina D3 (500%*) 25 µg
Zinco (100%*) 10 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.)

Echinacea forte
Infusão bio

3	A equinácea, o hibisco, 
a rosa silvestre e o 
sabugueiro reforçam a 
resistência e contribuem 
para a protecção natural 
natural

Infusão bio

Fadiga passageira, período de stress passageiro, chuva, 
vento, nevoeiro, frio,… certas circunstâncias enfraquecem 
a nossa imunidade natural. Physalis Echinacea forte 
infusão de ervas bio contém equinácea, hibisco, sabu-
gueiro e rosa silvestre que reforçam a resistência e contri-
buem para a protecção natural. Sabor suave e agradável, 
maravilhoso numa noite fria de inverno, com ou sem mel.
Descanse, descontraia e durma bem, faça uma alimen-
tação equilibrada e pratique exercício físico ao ar livre.

Modo de Tomar: deitar água a ferver sobre a saqueta e 
deixar em infusão durante 5 minutos. Tomar até 3 chá-
venas por dia. 

Ingredientes: equinácea*, esteva*, hibisco*, rosa silvestre*, flores de sabu-
gueiro*, alcaçuz*. *ingredientes provenientes de agricultura biológica.
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Echinacea forte
Gotas de plantas bio

3	Apoia a resistência natural
3	Apoia o trato respiratório 

superior
3	36% raízes, 64% partes 

aéreas
3	100% puro, natural e não 

filtrado

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Echinacea forte gotas de plantas bio é um 
completo e poderoso complexo que apoia a resistência 
natural. Fadiga passageira, período de stress passageiro, 
chuva, vento, nevoeiro, frio, … certas circunstâncias enfra-
quecem a nossa imunidade natural. A equinácea apoia 
o sistema de defesa do nosso organismo e garante uma 
protecção natural.

Os extratos hidroalcoólicos Physalis são obtidos única e 
exclusivamente de plantas frescas provenientes de Agri-
cultura Biológica Certificada. Fonte pura e concentrada 
de compostos ativos, estes extratos não contêm nenhuma 
substância adicionada. 

Modo de Tomar: adultos e crianças a partir dos 12 anos: 3 
x 30 gotas por dia. Crianças a partir dos 6 anos: 3 x 15 gotas 
por dia.Tomar com um pouco de água. Agitar antes de usar. 

Ingredientes: echinacea purpurea (parte aérea florida) sumo* 64%, 
Echinacea purpurea (raíz) extrato hidroalcoólico* 16%, Echinacea angus-
tifolia (raíz) extrato hidroalcoólico* 20%. *ingredientes provenientes de 
agricultura biológica

Echinacea + Propolis
Gotas de plantas bio

3	Apoia a resistência natural
3	Apoia o trato respiratório 

superior
3	100% puro e natural

Suplemento alimentar

Dia após dia, a nossa resistência natural é colocada 
à prova por causa do stress passageiro, das condições 
climatéricas adversas, dos períodos de fadiga e de muitos 
outros factores externos. Physalis Echinacea + Propolis 
gotas de plantas bio contém a echinacea que apoia a 
resistência natural e contribui para o conforto das vias 
respiratórias superiores. A própolis é uma substância 
resinosa colectada pelas abelhas nos rebentos de certas 
árvores. 

Os extratos hidroalcoólicos Physalis são obtidos única e 
exclusivamente de plantas frescas provenientes de Agri-
cultura Biológica Certificada. Fonte pura e concentrada 
de compostos ativos, estes extratos não contêm nenhuma 
substância adicionada. 

Modo de Tomar: adultos e crianças a partir dos 12 anos: 
3 x 30 gotas por dia. Crianças a partir dos 6 anos: 3 x 
15 gotas por dia.Tomar com um pouco de água. Agitar 
antes de usar. 

Ingredientes: propolis extrato hidroalcoólico* (50%), echinacea purpurea 
(parte aérea florida) sumo* (32%), echinacea purpurea (raíz) extrato hidroal-
coólico* (8%), echinacea angustifolia (raíz) extrato hidroalcoólico* (10%). 
*ingredientes provenientes de agricultura biológica

Eucalyforce®

Pastilhas para a garganta

3	Suaviza e calma as vias res-
piratórias e a garganta

3	Apoia a resistência natural e 
contribui para o conforto das 
vias respiratórias superiors

3	A vitamina C contribui para 
o normal funcionamento do 
sistema imunitário

3	Contém própolis

Suplemento alimentar à base  
de plantas e de nutrientes

Physalis Eucalyforce® pastilhas para a garganta exer-
cem um efeito calmante e suavizante na garganta. Os 
extratos de equinácia e tomilho apoiam a resistência na-
tural e os extractos das bagas de sabugueiro, alteia e de 
eucalipto são bons para o conforto das vias respiratórias 
superiores. A vitamina C contribui para o normal funcio-
namento do sistema imunitário. Contém ainda extrato de 
esteva e própolis.

Modo de Tomar: 1 pastilha 1 a 3 vezes por dia, deixar 
derreter na boca. 

Composição por 3 pastilhas

Cistus x incanus extr. (20% polyphenols) 200 mg
Sambucus nigra extr. (13 % antocianidinas) 180 mg
Echinacea purpurea extr. ( >2,4% ß-1,2-D-fructofuranósidos) 150 mg
Althaea officinalis extr.  150 mg
Thymus vulgaris extr. (2-3% timol) 90 mg
Propolis extr.  150 mg
Pelargonium sidoides extr. (0,3 % umckalin) 90 mg
Eucalyptus globulus OE 15 mg
Vitamina C (225%*)  180 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.)

Echinacea forte
Xarope bio

3	Resistência
3	Vias respiratórias 

superiores
3	+ Sabugueiro  

(bagas e flores)  
+ esteva

Suplemento alimentar à base de plantas

Fadiga passageira, período de stress passageiro, chuva, 
vento, nevoeiro, frio,… certas circunstâncias enfraquecem 
a nossa imunidade natural. Physalis Echinacea forte 
xarope bio contém Echinacea purpurea que apoia a re-
sistência. O sabugueiro (bagas e flores) contribui para o 
conforto das vias respiratórias superiores. Com a adição 
de um extrato de esteva. 
Descanse, descontraia e durma bem, faça uma alimen-
tação equilibrada e pratique exercício físico ao ar livre.

Modo de Tomar: adultos: 2 x 15 ml por dia. Crianças a 
partir dos 6 anos: 2 x 5 ml por dia. Agitar antes de usar. 

Ingredientes: xarope de trigo*, sumo de echinacea purpurea (parte aérea 
florida)* (16%), esteva extrato hidroalcoólico* (15%), bagas de sabugeiro* 
(11,1%), flores de sabugueiro* (5,5%), concentrado de suco de limão*, 
Echinacea purpurea (raíz) extrato hidroalcoólico* (4%). *ingredientes 
provenientes de agricultura biológica
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Eucalyforce®

Spray bucal bio

3	Suaviza e acalma a 
garganta sensível

3	Tomilho - pelargonium - 
equinácea - eucalipto   
+ própolis

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Eucalyforce® spray bucal bio è um spray 100% 
natural à base de própolis, extractos vegetais e óleos 
essenciais. O tomilho, o gerânio, a equinácea, a horte-
lã-pimenta e o eucalipto apoiam as vias respiratórias e 
aliviam a garganta.

Modo de Tomar: adultos e crianças a partir dos 12 anos: 
 2 vaporizações bucais até 6 vezes por dia 

Ingredientes: glicerol, xarope de trigo*, álcool*, extrato de tomilho* (10%), 
extrato de tanchagem*, extrato de gerânio* (5%), extrato de esteva* (5%), 
extrato de própolis*, extratos de equinácea* (3,75%), óleo essencial de 
eucalipto* (1,25%), óleo essencial de hortelã-pimenta* (0,25%), óleo 
essencial de alecrim*. *ingredientes provenientes de agricultura biológica.

Eucalyforce®

Xarope bio

3	O eucalipto, o tomilho, o 
pinheiro, a hortelã-pimenta 
e o gerânio apoiam o trato 
respiratório superior

3	+ própolis

Suplemento alimentar à base de plantas

Frio, vento, chuva, poluição,... as nossas vias respiratórias 
são frequentemente sujeitas a provas severas! Physalis 
xarope Eucalyforce® bio contém uma combinação de 
extratos de plantas (tomilho e gerânio) e de óleos es-
senciais (eucalipto, hortelã-pimenta, pinheiro e tomilho) 
que apoiam o trato respiratório superior. Contém ainda 
extrato de própolis!

Modo de Tomar: adultos: 2 a 3 x 15 ml por dia. Crianças 
a partir dos 12 anos: 3 x 5 ml por dia. Agitar antes de usar. 

Ingredientes: xarope de trigo*, álcool*, extrato de tomilho* (15%), extrato de 
gerânio* (5%), extrato de própolis* (2,5%), óleo essencial de pinheiro*, óleo 
essencial de eucalipto australiano* (0,045%), óleo essencial de tomilho ver-
melho*, óleo essencial de eucalipto* (0,023%), óleo essencial de hortelã-pi-
menta*. *ingredientes provenientes de agricultura biológica.

Eucalyforce®

Xarope contém edulcorante

3	SEM AÇÚCAR 
3	O eucalipto, o tomilho, o 

pinheiro, a hortelã-pimenta 
e o gerânio apoiam o trato 
respiratório superior

3	+ própolis

Suplemento alimentar à base de plantas

Frio, vento, chuva, poluição,... as nossas vias respiratórias 
são frequentemente sujeitas a provas severas! Physalis 
xarope Eucalyforce® contém uma combinação de extra-
tos de plantas (tomilho e gerânio) e de óleos essenciais 
(eucalipto, hortelã-pimenta, pinheiro e tomilho) que 
apoiam o trato respiratório superior. Contém ainda ex-
trato de própolis!

Modo de Tomar: adultos: 2 a 3 x 15 ml por dia. Crianças 
a partir dos 12 anos: 3 x 5 ml por dia. Agitar antes de usar. 

Ingredientes: edulcorante: xarope de maltitol, álcool, extrato de tomilho 
(15%), extrato de gerânio (5%), extrato de própolis (2,5%), óleo essencial de 
pinheiro, óleo essencial de eucalipto australiano (0,045%), óleo essencial 
de tomilho vermelho, óleo essencial de eucalipto (0,023%), óleo essencial 
de hortelã-pimenta.

Eucalyforce®

Infusão bio

3	O eucalipto e a alteia 
contribuem para uma 
respiração confortável

3	O tomilho suporta a 
resistência natural

Infusão bio

Frio, vento, chuva, poluição,... As nossas vias respiratórias 
são frequentemente sujeitas a provas severas! Physalis 
Eucalyforce® infusão de ervas bio contém eucalipto e 
alteia que contribuem para uma respiração confortável 
e tomilho que suporta a resistência natural. Delicioso 
numa noite fria de inverno, com ou sem mel.

Modo de Tomar: deitar água a ferver sobre a saqueta e 
deixar em infusão durante 5 minutos. Tomar até 3 chá-
venas por dia. 

Ingredientes: alteia*, eucalipto*, alcaçuz*, funcho*, tomilho*, tília-de-folhas-
grandes*, marroio*. * ingredientes provenientes de agricultura biológica.
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Echinacea forte
Pastilhas bio

3	Resistência

Pastilhas bio

Ingredientes: gelificante: goma arábica*, açúcar*, xarope de glucose*, sumo 
das sumidades floridas de Echinacea purpurea*(3%), extrato de acero-
la*(2%), extrato das raízes de Echinacea angustifolia*(1%), extrato das 
raízes de Echinacea purpurea*(1%), aroma natural*, agente lubrificante: 
cera de carnaúba*. *ingredientes provenientes de agricultura biológica. 

Eucalyforce®

Pastilhas bio

3	Respiração

Pastilhas bio

Ingredientes: gelificante: goma arábica*, açúcar*, xarope de glucose*, men-
tol*(0,5%), óleo essencial de: eucalipto globulus*(0,32%), pó de espinafre*, 
óleos essenciais de: eucalipto radiata*, eucalipto smithii*, hortelã-brava*, 
ravintsara* (0,03%), alecrim*, hortelã-pimenta*, pinheiro-silvestre*, loureiro*, 
salva espanhola*, hortelã verde*, orégãos*, agente lubrificante: cera de car-
naúba*. *ingredientes provenientes de agricultura biológica.

Bronchiplex
Herbal synergy

3	Garganta – vias 
respiratórias

3 Phyto + gemmo + 
aroma

Suplemento alimentar

Corrimento nasal, tosse ou uma sensação permanente 
de fadiga? Todos os anos, o nosso organismo sofre com 
os pequenos males do inverno. A Mãe Natureza possui 
alguns remédios naturais que ajudam a prevenir ou ali-
viar estes casos. Physalis Bronchiplex bio contém euca-
lipto, tomilho, alteia, pinheiro-bravo, sabugueiro e viburno 
que exercem um efeito suavizante na garganta e nas 
vias respiratórias e que ajudam a respirar livremente. O 
amieiro, a hortelã-pimenta e o alecrim apoiam a nossa 
resistência natural.

Modo de Tomar: adultos e crianças a partir dos 12 anos: 
2 a 3 x 20 a 30 gotas por dia. A tomar com um pouco 
de água. 

Ingredientes: extratos hidroalcoólicos de eucalipto globulus* (15,8%), 
tomilho* (15,8%), alteia* (15,8%), pinheiro-bravo* (15,8%) e sabugueiro* 
(15,8%), extratos hidroalcoólicos gliceroldos de gomos de amieiro* (5%), 
viburno* (5%), carpinus* (5%) e groselha* (5%), óleos essenciais de eu-
calipto radiata* (0,4%), pinheiro-bravo* (0,15%), hortelã-pimenta* (0,15%), 
tomilho* (0,1%), alecrim* (0,1%) e ravintsara* (0,1%). *ingredientes 
provenientes de agricultura biológica

Eucalyforce®

Essential mix bio

3	Respirar livremente
3	12 óleos essenciais
3	Via oral, massagem, 

banho, sauna, difusão,...

Óleos essenciais

Descubra o poder e os benefícios terapêuticos dos óleos 
essenciais. Eles amaciam e suavizam a garganta e as 
vias respiratórias, descongestionam o nariz e libertam 
a respiração.

Modo de Tomar: via oral: 2 x dia 1-2 gotas. Tomar diluído 
numa colher de chá de mel, ou numa chávena de chá. 
Via cutânea: massagem e banho: 5-10 gotas misturadas 
em 10 ml de óleo vegetal. Não aplicar puro sobre a pele. 
Evitar o contacto com os olhos e as mucosas. Difusão: 
5 a 10 gotas de acordo com a sua preferência ou do 
tamanho da sala. 

Ingredientes: óleos essenciais de óleos essenciais de: eucalipto globulus* 
(54%), eucalipto radiata*, hortelã-brava*, ravintsara*, eucalipto smithi*, 
hortelã-pimenta*, alecrim*, pinheiro silvestre*, loureiro*, salva espanhola*, 
hortelã-verde*, orégão*. *ingredientes provenientes de agricultura biológica.

Eucalyforce®

Spray nasal

3	Respirar livremente
3	Limpa e purifica

Spray nasal

Physalis Eucalyforce® spray nasal à base de água do 
mar humedece as mucosas de forma natural, limpa e 
purifica as narinas. Contém extratos vegetais (tomilho, 
esteva, equinácea, camomila) e óleo essencial de euca-
lipto que desentope o nariz e liberta a respiração.

Modo de Tomar: 2 pulverizações em cada narina, 3-4 
vezes por dia. 

Ingredientes: aqua, aqua marina, Thymus vulgaris, Pelargonium sidoides, Cis-
tus x incanus, Echinacea purpurea, Eucalyptus globulus, Eucalyptus radiata, 
Chamomilla recutita, Echinacea angustifolia, Melaleuca leucadendron, citric 
acid, benzalkonium chloride.
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Propolis forte

3	Bom functionamento do 
sistema imunológico

3	Contém própolis, geleia 
real e acerola

Suplemento alimentar

Physalis Propolis forte bio é um complexo biológico 
que contém dois dos mais valiosos produtos da colmeia. 
O própolis é uma goma vegetal que as abelhas produ-
zem a partir de resina, que vão colhendo nos rebentos 
de certas árvores. A geleia real é o alimento reservado 
exclusivamente para a abelha rainha. Neste complexo, 
é proposto na forma liofilizada correspondendo a 1.500 
mg de geleia real fresca. Propolis forte bio contém além 
disso 100% de vitamina C natural (extraída da acerola) 
que contribui para o bom funcionamento do sistema 
imunológico.

Modo de Tomar: 2 x 1 comprimido por dia. Tomar durante 
as refeições com um pouco de água. 

Composição por 2 comprimidos

Própolis extr. bio 600 mg
Geleia real bio 500 mg
Vitamina C (100 %*) (Malpighia glabra extr.) bio 80 mg

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.)

Royal Jelly forte

3	Com geleia real e 
qualidade superior

Suplemento alimentar

A geleia real é segregada pelas abelhas obreiras para 
alimentar, exclusivamente, as suas rainhas. Este alimento 
de elevado valor nutritivo contribui para o rápido cresci-
mento e para a excecional longevidade (de até 5 anos) 
das abelhas rainhas. Physalis Royal Jelly forte bio (com 
vinho branco e mel de acácia biológicos) contém uma 
dose elevada de geleia real fresca de apicultura biológica 
(1000 mg por 10 ml). A geleia real foi cuidadosamente 
selecionada e colhida por apicultores qualificados, de 
forma a garantir uma qualidade irrepreensível.

Modo de Tomar: pode ser tomado puro ou diluído em 
água / sumo de fruta, de manhã ou ao almoço. Como 
tratamento de 50 dias (10 ml por dia, o que corresponde 
a 1 g de geleia real pura) ou de 25 dias (20 ml por dia, o 
que corresponde a 2 g de geleia real pura). 

Composição por 20 ml

Geleia real bio  2000 mg

Immunplex
Herbal synergy

3	Resistência natural
3 Phyto + gemmo + 

aroma

Suplemento alimentar

O nosso sistema de resistência natural é testado dia após 
dia devido a períodos de estresse temporário, fadiga, 
más condições climatéricas e outros fatores externos 
negativos. Por conseguinte, é necessário reforçar a nossa 
resistência com pequenos remédios naturais que a na-
tureza coloca tão inteligentemente à nossa disposição. É 
este o caso, especialmente, durante os meses de inverno, 
quando os nossos sistemas imunitários são amplamente 
solicitados. Physalis Immunplex bio contém equiná-
cea, roseira-brava, amieiro, segurelha-das-montanhas e 
tomilho que apoiam o nosso sistema imunitário e pro-
porcionam uma proteção natural. Além disso, o gerânio 
e o álamo-negro contribuem para o conforto das vias 
respiratórias superiores.

Modo de Tomar: 2 a 3 x 20 a 30 gotas por dia. A tomar 
com um pouco de água. 

Ingredientes: sumo de equinácea purpurea* (25,6%), extratos hidroalcoóli-
cos de roseira-brava* (13%), gerânio* (13%), esteva* (13%), equinácia 
angustifolia* (8%) e equinácea purpurea* (6,4%), extratos hidroalcoólicos 
gliceroldos de gomos de abeto-branco* (4%), álamo-negro* (4%), amieiro* 
(4%), nogueira* (4%) e groselha* (4%), óleos essenciais de ravintsara* 
(0,5%), limão* (0,2%), segurelha-das-montanhas* (0,2%) e tomilho* 
(0,1%). *ingredientes provenientes de agricultura biológica

Organic C
3	Suporta o sistema 

imunitário 
3	Ajuda a reduzir a fadiga 
3	Protege as células contra 

os radicais livres
3	Melhor biodisponibilidade 

devido à presença de 
uma matriz de cofatores

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Organic C é um complexo de elevada qualidade 
de 3 extratos padronizados e biológicos. Amla (ou grose-
lha indiana), camu-camu e acerola (também designada 
por cereja de Barbados) são frutos por natureza muito 
ricos em vitamina C. A vitamina C suporta o sistema imu-
nitário, ajuda a reduzir a fadiga, estimula o metabolismo 
energético e aumenta a absorção de ferro. Além disso, 
contribui para a manutenção de um sistema nervoso 
saudável, no qual ajuda a proteger as células contra os 
radicais livres. A vitamina C está também envolvida na 
correta formação do colagénio, essencial para a preser-
vação da saúde da pele, dos vasos sanguíneos, dos ossos, 
das cartilagens articulares, dos dentes e das gengivas. 

Modo de Tomar: 1 a 5 comprimidos por dia. Tomar duran-
te as refeições com um pouco de água. 

Composição por 5 comprimidos

Vitamina C (1250%*) bio  1000 mg
(Malpighia glabra extr., Emblica officinalis extr., Mycriaria dubia extr.)

* % do Valor de Referência do Nutriente (V.R.N.)
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