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physalis
Gotas de plantas bio

Physalis gotas de plantas bio (= tinturas) são extratos 
hidroalcoólicos concentrados não diluídos com elevado 
teor em fitonutrientes. Os extratos líquidos de plantas são 
produzidos a partir de plantas frescas – a menos que o uso 
de plantas frescas não seja possível ou desejável – de agri-
cultura biológica. Dependendo das espécies de plantas e da 
sua taxa de humidade, cerca de 5 a 20% da planta (fresca) 
é necessária por cada litro de tintura. As plantas finamente 
picadas são maceradas numa mistura de álcool e água que é 
agitada diariamente. A combinação de álcool e de água torna 
assim possível extrair um bom número de substâncias ativas. 
O álcool da composição também atua como conservante, de 
modo que se obtém um extrato vegetal estável. A maceração 
é então decantada e a massa residual de plantas pressiona-
da. A filtração torna possível limpar a solução, contudo a for-
mação de um depósito no fundo do frasco de tintura, é sem-
pre possível de ocorrer ao longo do tempo. Este fenómeno faz 
parte do processo normal e não altera a qualidade do produto. 
Por fim a tintura é ainda é objeto de uma análise laboratorial 
aprofundada antes de ser comercializada. 

Os extratos liquido de plantas Physalis são produzidos de 
acordo com a farmacopeia alemã ou francesa, que determi-
na a parte da planta a ser utilizada (raiz, semente, folha, ...), 
bem como a percentagem de álcool, de forma a que o modo 
de produção permaneça sempre uniforme. Este método de 
produção tradicional garante um produto simultaneamente 
seguro e eficaz. 
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Fucus
vesiculosus

Fucus

3 Apoia o metabolismo

3 Ajuda a delinear e a 
preservar a sua silhueta

3 100% puro e natural 

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Fucus vesiculosus gotas de plantas bio 
apoia o metabolismo e é por isso ideal como coad-
juvante nos regimes de emagrecimento. A bodelha 
suporta a função da tireoide.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento. 
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: fucus (talo) extrato hidroalcoólico* 
(100%). *ingredientes provenientes de agricultura 
biológica

Camellia
sinensis
Chá verde

3 Apoia a combustão das 
gorduras e a eliminação 
de líquidos 

3 Contribui para a 
protecção das células 
contra os radicais livres

3 100% puro e natural 

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Camellia sinensis gotas de plantas bio 
é o complemento ideal nos regimes de emagre-
cimento, pois contribui para a metabolização das 
gorduras, para a eliminação de líquidos e favorece 
ainda a função intestinal. As folhas da Camellia 
sinensis, ou chá verde, são utilizadas desde a an-
tiguidade pelos povos orientais, na preparação de 
chá, e são reconhecidas pelas propriedades dos 
seus princípios activos que favorecem a circulação 
e contribuem para a protecção das células contra 
os radicais livres. O chá verde estimula ainda a vita-
lidade e o tónus em geral.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento. 
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: chá verde (folha) extrato hidroal-
coólico* (100%). *ingredientes provenientes de 
agricultura biológica

Urtica 
dioica

Urtiga

3 Apoia a purificação e 
desintoxicação

3 Ação diurética e drenante

3 100% puro e natural 

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Urtica dioica gotas de plantas bio con-
tribui para a purificação interna do organismo. As 
folhas de urtiga são conhecidas pela sua ação 
diurética e drenante. Contribuem ainda para a flexi-
bilidade das articulações.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento. 
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: urtiga (parte aérea) extrato hidroal-
coólico* (100%). *ingredientes provenientes de 
agricultura biológica

Silybum
marianum
Cardo-Mariano

3 Apoia a função hepática

3 Apoia a eliminação das 
toxinas

3 100% puro e natural 

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Silybum marianum gotas de plantas bio 
exerce um efeito protetor sobre o fígado e é parti-
cularmente indicado durante as curas de desintoxi-
cação. O cardo-Mariano apoia a função hepática e 
combate a acumulação de gorduras.

Para estimular a purificação do organismo: opte 
por uma dieta equilibrada, reduza ao máximo a 
ingestão de alimentos gordos e ricos em hidratos 
de carbono, evite as bebidas alcoólicas e o café. 
Beba 2 litros de água por dia. 

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento. 
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: cardo-Mariano (fruto) extrato hi-
droalcoólico* (100%). *ingredientes provenientes 
de agricultura biológica
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Crataegus 
monogyna
Espinheiro-alvar

3 Apoia o coração e o 
sistema cardiovascular

3 Ajuda a relaxar

3 100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Crataegus monogyna gotas de plantas 
bio apoia a função cardíaca e o sistema cardiovas-
cular. Os princípios ativos das flores de espinhei-
ro-alvar, proporcionando descanso e relaxamento, 
favorecem naturalmente o repousam noturno.

Modo de Tomar: 2 x 20 gotas por dia.
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento. 
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: espinheiro-alvar (sumidade flori-
da) extrato hidroalcoólico* (100%). *ingredientes 
provenientes de agricultura biológica

Aesculus  
hippocastanum

Castanha-da-Índia

3 Alivia as pernas cansadas

3 Suporta o fluxo de 
sangue local

3 100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Aesculus hippocastanum gotas plantas 
bio é um remédio antigo que exerce uma ação 
favorável sobre os vasos sanguíneos. A castan-
ha-da-Índia reforça as membranas capilares e, 
contribui assim para uma boa circulação sanguí-
nea. É especialmente indicada para aliviar o peso 
nas pernas, que é muitas vezes acompanhado de 
inestéticas varizes.

Evite estar muito tempo de de pé ou muito tem-
po sentado, faça exercício físico, durma com as 
pernas ligeiramente levantadas, evite o café, o 
álcool,…

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento. 
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: castanha-da-Índia (semente) extrato 
hidroalcoólico* (100%). *ingredientes provenientes 
de agricultura biológica

Ginkgo
biloba
Ginkgo

3	Suporta a memória e  
a concentração

3	Apoia a irrigação 
sanguínea no cérebro

3	100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Ginkgo biloba gotas de plantas bio apoia 
a irrigação sanguínea no cérebro e, portanto, supor-
ta a memória. Os princípios ativos contidos nas fol-
has de ginkgo são adequados a todos aqueles cuja 
memória deve ser estimulada (pessoas de idade, 
estudantes,…). 

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento. 
- Consulte o seu médico em caso de toma em simultâneo de 

anticoagulantes.
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: ginkgo (folha) extrato hidroalcoólico* 
(100%). *ingredientes provenientes de agricultura 
biológica

Hamamelis
virginiana

Hamamélis

3 Suporta a circulação 
sanguínea

3 Alivia as pernas cansadas  
e fatigadas

3 100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Hamamelis virginiana gotas de plan-
tas bio apoiam o bom funcionamento dos vasos 
sanguíneos. Os ingredientes ativos das folhas de 
hamamélis ajudam a fortalecer as paredes das ar-
térias e aliviar a fadiga e o peso nas pernas.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento. 
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: hamamélis (folha) extrato hidroal-
coólico* (100%). *ingredientes provenientes de 
agricultura biológica

Viscum 
album

Visco

3 Contribui para a saúde 
das artérias

3 Suporta a circulação 
sanguínea

3 100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Viscum album gotas de plantas bio apoia 
a saúde dos vasos. Os ingredientes ativos do visco 
ajudam a fortalecer as artérias e a promover a cir-
culação sanguínea no geral.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento. 
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: visco (folha, ramo) extrato hidroal-
coólico* (100%). *ingredientes provenientes de 
agricultura biológica
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Viola 
tricolor

Armor-perfeito

3 Contribui para uma pele 
saudável e pura

3 Suporta a beleza da pele

3 100% puro e natural 

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Viola tricolor gotas de plantas bio favore-
ce a saúde da pele. O amor-perfeito-bravo pode ser 
utilizado interna e externamente, como um remédio 
natural para apoiar a pureza da pele.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento. 
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: armor-perfeito (parte aérea florida) 
extrato hidroalcoólico* (100%). *ingredientes 
provenientes de agricultura biológica

Equisetum
arvense
Cavalinha

3 Apoia a saúde das unhas 
e do cabelo

3 Contribui para uma 
estrutura óssea saudável

3 100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Equisetum arvense gotas de plantas bio 
apoia a saúde das unhas e do cabelo. O nosso 
regime alimentar diário, muitas vezes pobre em 
substâncias não-refinadas, conduz a deficiências 
de minerais essenciais. A cavalinha desempenha 
um papel complementar na manutenção da saúde 
e na resistência do esqueleto, cabelo e unhas.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento.
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: cavalinha (parte aérea) extrato hi-
droalcoólico* (100%). *ingredientes provenientes 
de agricultura biológica

Calendula
officinalis

Calêndula

3 Exerce uma influência 
positiva na pele

3 Favorece a regeneração  
da pele

3 100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Calendula officinalis gotas de plantas 
bio contribuem para a saúde da pele e apoiam a 
sua regeneração. A nossa pele é diariamente ex-
posta a muitas influências externas, e tem neces-
sidades, além de bons cuidados externos, deve ser 
nutrida por dentro. Os ingredientes ativos da calên-
dula exercem efeitos positivos tanto externamente 
quanto internamente.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento. 
- Não utilizar por pessoas com problemas hepáticos. 
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: calêndula (sumidades floridas) 
extrato hidroalcoólico* (100%). *ingredientes 
provenientes de agricultura biológica
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Zingiber 
officinale

Gengibre

3 Favorece uma boa 
digestão

3 Participa na vitalidade

3 100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Zingiber officinale gotas de plantas bio 
são benéficos para a digestão. Em caso de uma re-
feição pesada ou de desconforto relacionado com 
as viagens. Além disso, os ingredientes ativos do ge-
ngibre promovem a vitalidade e ajudam a combater 
a falta de energia associada às dietas.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento. 
- Não administrar em crianças com idade inferior a 6 anos.
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: gengibre (rizoma) extrato hidroal-
coólico* (100%). *ingredientes provenientes de 
agricultura biológica

Taraxacum
officinale
Dente de leão

3 Favorece uma boa 
digestão

3 Apoia a desintoxicação

3 100% puro e natural 

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Taraxacum officinalis gotas de plantas 
bio apoia os processos de purificação do organis-
mo. O dente de leão é reconhecido há muito tempo 
por estimular a secreção de sucos digestivos e a 
eliminação da água retida.

Para estimular a purificação do organismo: opte 
por uma dieta equilibrada, reduza ao máximo a 
ingestão de alimentos gordos e ricos em hidratos 
de carbono, evite as bebidas alcoólicas e o café. 
Beba 2 litros de água por dia. 

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento. 
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: dente de leão (raiz) extrato hidroal-
coólico* (100%). *ingredientes provenientes de 
agricultura biológica

Cynara
scolymus

Alcachofra

3 Apoia a função hepática 
e a digestão

3 Contribui para um nível 
de colesterol normal

3 100% puro e natural 

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Cynara scolymus gotas de plantas bio 
apoia a digestão e estabiliza a taxa de colesterol. 
A alcachofra sempre foi conhecida por estimular a 
função hepática. Recomenda-se a sua toma diária, 
uma vez a nossa dieta ocidental, muitas vezes 
demasiado rica em gorduras, sobrecarrega em 
demasia o nosso organismo. A alcachofra ajuda a 
manter equilíbrio digestivo e alivia a sensação de 
peso no estômago.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento. 
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: alcachofra (folha) extrato hidroal-
coólico* (100%). *ingredientes provenientes de 
agricultura biológica

Achillea
millefolium

Milfólio

3 Contribui para uma boa 
digestão

3 Favorece o apetite

3 100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Achillea millefolium gotas de plantas 
bio são benéficas para a digestão e promovem o 
apetite. Os princípios ativos das sumidades floridas 
de milefólio também contribuem para uma boa cir-
culação e para o conforto na menstruação.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento. 
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: milfólio (parte aérea florida) extrato 
hidroalcoólico* (100%). *ingredientes provenientes 
de agricultura biológica
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Spirea
ulmaria

Rainha-dos-prados

3 Contribui para a 
flexibilidade e saúde das 
articulações

3 Preserva a saúde das 
vias urinárias

3 100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Spirea ulmaria gotas de plantas bio con-
tribui para a flexibilidade e saúde das articulações. 
Os princípios ativos das sumidades floridas da rain-
ha-dos-prados ajudam ainda a preservar a saúde 
do trato urinário.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento. 
- Não administrar a crianças e adolescentes com menos de 18 

anos de idade.
- Consulte o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar 

anticoagulantes.
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: rainha-dos-prados (sumidades flori-
das) extrato hidroalcoólico* (100%). *ingredientes 
provenientes de agricultura biológica

Ribes
nigrum

Groselha negra

3 Apoia a flexibilidade 
das articulações e dos 
músculos

3 Contribui para a 
eliminação renal  e 
a desintoxicação do 
organismo 

3 100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Ribes nigrum gotas de plantas bio apoia 
a flexibilidade das articulações e dos músculos. A 
groselha negra é reconhecida desde há muito, pela 
acção dos princípios activos presentes nas suas 
folhas, que contribuem para a eliminação renal e 
a desintoxicação do organismo.

O exercício físico e uma alimentação saudável 
favorecem o bom estado do sistema locomotor. 

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento. 
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: groselha negra (folha) extrato hi-
droalcoólico* (100%). *ingredientes provenientes 
de agricultura biológica

Harpagophytum
procumbens

Unha do diabo

3 Apoia a flexibilidade 
das articulações e dos 
tendões 

3 Suporta a saúde do 
sistema músculo-
esquelético

3 100% puro e natural 

Suplemento alimentar à base de plantas

A partir de certa idade a mobilidade fica reduzida 
porque as articulações endurecem. Physalis Har-
pagophytum procumbens gotas de plantas bio 
ajuda a manter a flexibilidade das articulações. Os 
ingredientes ativos presentes na unha do diabo ali-
viam a rigidez articular e muscular.

O exercício físico e uma alimentação saudável fa-
vorecem o bom estado do sistema motor. 

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento. 
- Não administrar em caso de úlcera gástrica, duodenal, ou de 

cálculos biliares.
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: unha do diabo (túberculo radicular 
secundário) extrato hidroalcoólico* (100%). *ingre-
dientes provenientes de agricultura biológica

Curcuma 
longa
Curcuma

3 Contribui para a 
flexibilidade e saúde das 
articulações

3 Favorece a combustão  
de gorduras

3 100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Curcuma longa gotas de plantas bio 
contribuem para a flexibilidade e saúde das articu-
lações. A curcuma não é apenas uma especiaria de 
renome, também é benéfica para o fígado, porque 
suporta a digestão das gorduras. Ajuda a preservar 
uma pele pura e um sistema nervoso saudável, pro-
movendo a resistência natural.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento. 
- Consulte o seu médico em caso de toma em simultâneo de 

anticoagulantes.
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: curcuma (rizoma) extrato hidroal-
coólico* (100%). *ingredientes provenientes de 
agricultura biológica
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Solidago
virgaurea
Vara de ouro

3 Favorece o conforto 
urinário

3 Drenante

3 100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Solidago virgaurea gotas de plantas bio 
suporta de forma suave e natural, a função urinária, 
promovendo assim o conforto de micção. A vara de 
ouro é conhecida pela sua ação purificante e ajuda 
a aliviar os pequenos inconvenientes, tipicamente 
femininos. 

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento.
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: vara de ouro (sumidade florida) 
extrato hidroalcoólico* (100%). *ingredientes 
provenientes de agricultura biológica

Salvia 
officinalis

Salva

3 Apoia em caso de 
transpiração excessiva

3 Suaviza a garganta

3 100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Salvia officinalis gotas de plantas bio 
apoiam em caso de transpiração excessiva. Os 
princípios ativos das folhas de salva também têm 
um efeito calmante sobre a mucosa oral (em gar-
garejos).

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez. 
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: salva (sumidade florida) extrato hi-
droalcoólico* (100%). *ingredientes provenientes 
de agricultura biológica

Epilobium
parviflorum

Epilobio

3 Apoia o conforto urinário

3 Apoia a glândula 
masculina

3 100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Epilobium parviflorum gotas de plantas 
bio apoiam a função da glândula masculina. Os 
princípios ativos do epilóbio contribuem para o 
conforto urinário do homem. 

Para os homens a partir dos 45 anos. Faça questão 
de ser examinado regularmente pelo seu médico. 

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento.
- Solicite o parecer do seu médico ou farmacêutico.
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: epilobio (parte aérea florida) extrato 
hidroalcoólico* (100%). *ingredientes provenientes 
de agricultura biológica

Foeniculum 
vulgare

Funcho

3	Apoia a lactação

3	Alivia a flatulência e a 
sensação de inchaço

3	100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Foeniculum vulgare gotas de plantas bio 
apoia suavemente o apetite, a digestão e a elimi-
nação. As sementes de funcho, que têm um gos-
to característico a anis, são ainda indicadas para 
apoiar a lactação e aliviar a flatulência.

Para uma digestão equilibrada, limite a porção das 
suas refeições, controle a qualidade e a variedade 
da sua alimentação e tenha tempo para comer à 
vontade, sem pressa. Evite iguarias com muitas 
especiarias ou muito gordurosas, assim como o 
álcool e o café. 

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez.
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: funcho (fruto) extrato hidroalcoólico* 
(100%). *ingredientes provenientes de agricultura 
biológica

Alchemilla
vulgaris
Pé-de-Leão

3 Contribui para o 
equilíbrio feminino

3 Favorece o conforto (pré)
menstrual

3 100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Alchemilla vulgaris gotas de plantas bio 
são benéficas para o equilíbrio e o conforto das 
mulheres durante o período (pré) menstrual, que 
é difícil para muitas mulheres. Elas experimentam 
todos os meses irritabilidade e os desconfortos, 
que as sumidades floridas de pé-de-Leão podem 
ajudar a aliviar.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento.
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: pé-de-Leão (parte aérea florida) 
extrato hidroalcoólico* (100%). *ingredientes 
provenientes de agricultura biológica
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Hypericum
perforatum

Hipericão

3 Contribui para o bom 
humor

3 Suporta o sono

3 100% puro e natural 

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Hypericum perforatum gotas de plantas 
bio é o complemento ideal nos períodos de stresse 
e tensões sejam eles de origem familiar ou profis-
sional, desânimo, depressão ou hipersensibilidade 
às mudanças de estação. Estes fatores influenciam 
negativamente a moral. A erva-de-são-joão ajuda, 
de um modo natural, a ultrapassar estas situações 
tão difíceis e a recuperar o bem-estar emocional e 
o repouso noturno.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento.
- Informe o seu médico / farmacêutico em caso de toma em 

simultâneo de medicamentos.
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: hipericão (sumidade florida) extrato 
hidroalcoólico* (100%). *ingredientes provenientes 
de agricultura biológica

Humulus
lupulus

Lúpulo

3 Apoia o relaxamento e o 
sono

3 Apoia em caso de 
nervosismo

3 100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Humulus lupulus gotas de plantas bio 
ajuda em caso de nervosismo, de diversas origens. 
Os princípios activos, presentes nos cones femini-
nos desta planta, são reconhecidos por contribuí-
rem para o repouso nocturno e ajudarem e atenuar 
os sintomas femininos associados à fase de tran-
sição hormonal.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia ou 40 
gotas antes de se deitar.
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento.
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: lúpulo (inflorescências) extrato hi-
droalcoólico* (100%). *ingredientes provenientes 
de agricultura biológica

Avena
sativa

Aveia

3 Contribui para o 
relaxamento

3 Favorece um bom sono 
noturno

3 100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Avena sativa gotas de plantas bio apoia 
em caso de dificuldade em adormecer e estresse. 
Os ingredientes ativos da aveia verde contribuem 
para o relaxamento e ajudam a reencontrar o sono 
e a passar uma boa noite.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento.
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: aveia (semente) extrato hidroalcoóli-
co* (100%). *ingredientes provenientes de agricul-
tura biológica

Eschscholtzia
californica

Papoila-da-Califórnia

3 Suporta em caso de 
estresse e tensão

3 Contribui para um bom 
sono

3 100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Eschscholtzia californica gotas de plan-
tas bio suporta em caso de estresse e tensão. A pa-
poila-da-Califórnia tem sido conhecida por promo-
ver o relaxamento natural. Contribui com segurança 
para um repouso noturno reparador.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento.
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: papoila-da-Califórnia (parte aérea) 
extrato hidroalcoólico* (100%). *ingredientes 
provenientes de agricultura biológica
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Lepidium 
meyenii

Maca

3 Contribui para fertilidade, 
endurance, resistência e 
para a vitalidade

3 Suporta a performance 
física e mental 

3 100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Lepidium meyenii gotas de plantas bio 
suporta a performance física e mental. As raízes 
de maca (ou ginseng peruano), planta excepcio-
nalmente resistente que sobrevive em condições 
extremas, nos planaltos dos Andes, são utilizadas 
há mais de 2000 anos pela população autóctone. A 
maca contribui para fertilidade, endurance, resistên- 
cia e para a vitalidade.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento.
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: maca (raiz) extrato hidroalcoólico* 
(100%). *ingredientes provenientes de agricultura 
biológica

Eleutherococcus
senticosus
Eleuterococcus

3 Suporta o desempenho 
físico e mental

3 Contribui para a 
manutenção de uma 
normal circulação 
sanguínea

3 100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Eleutherococcus senticosus gotas de 
plantas bio apoia o desempenho físico e mental 
e a recuperação física através de sua ação adap-
togénica. Os ingredientes ativos da raiz do ginseng 
siberiano contribuem para uma boa circulação san-
guínea e promovem a resistência natural.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento.
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: eleuterococcus (raiz) extrato hidroal-
coólico* (100%). *ingredientes provenientes de 
agricultura biológica

Passiflora
incarnata

Passiflora

3 Ajuda a encontrar o sono

3 Em caso de estresse e de 
tensão

3 100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Passiflora incarnata gotas de plantas bio 
exerce uma ação reconfortante em caso de nervo-
sismo, independentemente do tipo ou da causa. É 
um produto 100% natural direcionado tanto para 
crianças como para adultos. A flor da Passiflora ad-
quiriu sua reputação ao longo dos séculos por con-
stituir uma solução confiável e eficiente no controle 
dos nervos e para apoiar o bom sono.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. Crianças 
a partir dos 6 anos: metade da dosagem. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento.
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: passiflora (parte aérea florida) extra-
to hidroalcoólico* (100%). *ingredientes provenien-
tes de agricultura biológica

Valeriana 
officinalis

Valeriana

3 Em caso de estresse e  
de tensão

3 Ajuda a encontrar o sono

3 100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Valeriana officinalis gotas de plantas bio 
apoia os nervos em situações estressantes. A valeri-
ana é das plantas mais utilizadas e mais eficaz no 
favorecimento natural do sono.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento.
- Não administrar em crianças com idade inferior a 12 anos. 
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: valeriana (raiz) extrato hidroalcoóli-
co* (100%). *ingredientes provenientes de agricul-
tura biológica
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Withania
somnifera
Ashwagandha

3 Fornece energia e 
vitalidade

3 Apoia as performances 
física e mental

3 Optimiza a concentração

3 100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Withania somnifera gotas de plantas 
bio apoia o desempenho físico e mental, fornece 
energia, participa na vitalidade e otimiza a concen-
tração. Por outro lado, promove uma boa noite de 
sono e apoia em caso de estresse e tensão.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento.
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: ashwagandha (raiz) extrato hidroal-
coólico* (100%). *ingredientes provenientes de 
agricultura biológica

Rhodiola
rosea
Rodiola

3 Apoio o conforto mental e 
físicos durante actividade 
física extenuante 

3 Contribui para o 
equilíbrio mental

3 100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Rhodiola rosea gotas de plantas bio 
apoia a prestação física e contribui para a manu-
tenção do equilíbrio mental. O extracto de rodiola, 
é conhecido e utilizado, desde há muito tempo, 
devido aos seus princípios activos que actuam no 
sentido de proporcionar apoio o conforto mental e 
físicos durante os períodos mais estressantes e ain-
da, no caso de actividade física extenuante.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento.
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: rodiola (raiz) extrato hidroalcoólico* 
(100%). *ingredientes provenientes de agricultura 
biológica

Paullinia 
cupana
Guaraná

3 Favorece a concentração  
e a vigilância

3 Ajuda a reduzir a fadiga

3 100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Paullinia cupana gotas de plantas bio 
são uma fonte natural de cafeína. Os ingredien-
tes ativos das sementes de guaraná promovem a 
concentração e a vigilância, contribuindo para a 
vitalidade.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Contém cafeína (max. 80 mg/dia), não administrar em cri-
anças e não usar durante a gravidez e o aleitamento. 

- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: gauraná (semente) extrato hidroal-
coólico* (100%). *ingredientes provenientes de 
agricultura biológica

Panax 
ginseng

Ginseng

3 Ajuda em caso de fadiga

3 Apoia a resistência física 
e mental

3 100% puro e natural 

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Panax ginseng gotas de plantas bio 
apoia a endurance mental e física. O ginseng por 
combater a fadiga, é indicado em tempos difíceis 
como sejam a época de exames, os esforços de-
sportivos, a sobrecarga de trabalho ou as tensões 
familiares. É utilizado desde os primórdios do tem-
po, na China e na Coreia como um tónico que con-
tribui para a manutenção da saúde no geral.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento.
- Consulte o seu médico ou farmacêutico no caso de pretender 

tomar este produto e se já toma, habitualmente, medicação 
para a diabetes.

- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: ginseng (raiz) extrato hidroalcoólico* 
(100%). *ingredientes provenientes de agricultura 
biológica
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Echinacea +
Propolis

Echinacea purpurea / angustifolia + própolis

3	Apoia a resistência 
natural

3	Apoia o trato respiratório 
superior

3	100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

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

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.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento. 
- No utilizar en caso de alergia o hipersensibilidad a alguno de 

los ingredientes de la fórmula. 
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

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

Thymus
vulgaris

Tomilho

3	Contribui para o conforto 
das vias respiratórias 
superiores

3	Suporta a resistência 
natural

3	100% puro e natural

Suplemento alimentar à base de plantas

Physalis Thymus vulgaris gotas de plantas bio 
exerce uma ação suavizante na garganta. Os ingre-
dientes ativos do tomilho vulgar contribuem para o 
conforto do trato respiratório superior e libertam a 
respiração. Além disso, o tomilho suporta a resistên- 
cia natural.

Modo de Tomar: 3 x 20 - 30 gotas por dia. 
Tomar com um pouco de água ou sumo de frutas.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento.
- Não administrar em crianças com idade inferior a 12 anos.
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: tomilho verdadeiro (sumidades flori-
das) extrato hidroalcoólico* (100%). *ingredientes 
provenientes de agricultura biológica

Echinacea
forteforte

Echinacea purpurea + angustifolia

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 enfraquecem a nossa imuni-
dade natural. A equinácea apoia o sistema de de-
fesa do nosso organismo e garante uma protecção 
natural. 

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 ou sumo de frutas. Agitar antes de usar.

- Não utilizar durante a gravidez e o aleitamento.
- Conservar em local fresco (máx. 25ºC), seco e ao abrigo da luz.

Ingredientes: Echinacea purpurea (parte aérea flo-
rida) sumo* (64%), Echinacea purpurea (raíz) ex-
trato hidroalcoólico* (16%), Echinacea angustifolia 
(raíz) extrato hidroalcoólico* (20%). *ingredientes 
provenientes de agricultura biológica
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