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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
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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.

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 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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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.)

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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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®

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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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

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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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

As soluções naturais para estar  
sempre protegido, em toda a parte!
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Suplementos Alimentares naturais 
Seguros e eficazes, com base nos conhecimentos científicos mais recentes

Health
from

Nature


