
physalis
Bio Herbal synergies
phyto + gemmo + aroma



Cada produto tem a sua aplicação específica e é composto por 79% de extratos de plantas 
líquidas, 20% de extratos dos gomos e 1% de óleos essenciais.

Physalis Herbal synergies são sinergias concentradas e biológicas de extratos 
líquidos de plantas, macerados de gomos (ou rebentos) e óleos essenciais. Tratam-
se de fórmulas de fitoterapia completas na medida em que combinam a totalidade 
dos ingredientes ativos existentes nas plantas num complexo extremamente ativo.
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Extratos líquidos de plantas

Os extratos líquidos de plantas (= tinturas) são extratos hidroalcoóli-
cos 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 agricultura 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 agi-
tada 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 ob-
tém um extrato vegetal estável. A maceração é então decantada e 
a massa residual de plantas pressionada. A filtração torna possível 
limpar a solução, contudo a formação de um depósito no fundo do 
frasco de tintura, é sempre 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 labora-
torial aprofundada antes de ser comercializada. 

Os extratos liquido de plantas Physalis são produzidos de acordo 
com a farmacopeia alemã ou francesa, que determina a parte da 
planta a ser utilizada (raiz, semente, folha, ...), bem como a percen-
tagem 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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Extratos dos gomos

“Gemo» é derivado do latim gemma, o que significa botão, gema ou 
gomo. Os extratos dos gomos constituem assim uma fonte pura de 
botões frescos, ramos jovens e de rizomas ou novas germinações 
das raízes das plantas e das árvores. Estes gomos contêm todas as 
forças e energia vitais da planta adulta. Na verdade, estas estruturas 
possuem as propriedades de folhas, flores e raízes. Além disso, são 
ricas em vitaminas, minerais e hormonas de crescimento, que de-
saparecem na planta madura. Os gomos são colhidos na primavera, 
altura na qual os fitonutrientes alcançam seus níveis mais elevados. 
Esta colheita é realizada com o máximo cuidado por uma rede local 
de coletores, respeitando o meio ambiente e com uma rastreabili-
dade completa.

Existem diferentes métodos de tratamento de gomos e rebentos 
jovens. Physalis trata os seus gomos de acordo com o método do 
Dr. Pol Henry, o qual permite extrair o máximo de ingredientes ativos. 
Após a colheita, as plantas são maceradas por várias semanas numa 
mistura de água, álcool e glicerina. Estes três solventes garantem a 
realização de uma extração completa das substâncias ativas. A água 
extrai os sais minerais, as vitaminas hidrossolúveis, os flavonóides 
...; o álcool extrai os alcalóides, os glicósideos ... e a glicerina vege-
tal extrai os flavonóides, os fenóis, os óleos essenciais, as vitaminas 
lipossolúveis, etc.

Óleos essenciais

Os óleos essenciais, também designados por essências etéreas ou essências das plantas, concen-
tram os compostos aromáticos voláteis de plantas, ervas, flores, frutas, sementes .... São substâncias 
naturais particularmente poderosas com inúmeras aplicações terapêuticas. Estes óleos essenciais 
são encontrados principalmente em células, gânglios ou canais específicos de plantas, que os 
produzem por várias razões: como “feromonas” para atrair ou repelir certos insetos, como proteção 
contra doenças, etc.

Os óleos essenciais de Physalis são definidos botanica e bioquimicamente. Não foram sujeitos a 
nenhum tratamento químico, não são modificados, cortados, diluídos, rectificados ou reconstituídos.

Para a sua produção, a Physalis usa exclusivamente os seguintes métodos tradicionais:

1. Destilação lenta e completa por vapor de água 
de baixa pressão. 

 O vapor passa por um alambique que contém as plantas 
(folhas, flores,...). As células das plantas abrem-se e liber-
tam as suas essências aromáticas que são captadas pelo 
vapor, sofrendo depois uma condensação após o arrefeci-
mento do mesmo. Obtêm-se desta forma duas fases, uma 
hidrolisada constituída por água e pelos compostos que 
nela são solúveis, e uma outra fase que corresponde ao óleo 
essencial, constituída por todos os compostos insolúveis em 
água. Estes compostos oleosos são mais leves que a água e 
flutuam à sua superfície, característica que facilita a recolha 
após o processo físico de decantação. 

2.  Pressão a frio no caso dos citrinos, cujas cascas 
são muito ricas em óleos essenciais. Após a 
pressão, o óleo essencial é filtrado.

Aquecimento

Água
Água floral

Óleo essencial

Vapor de água

Água fria

Saída de água fria

Plantas aromáticas

Vapor de água +
óleos esseciais

História 
Foi o médico belga, Pol Henry, 
que introduziu, pela primeira 

vez em 1959, o uso de gomos 
de árvores na fitoterapia. Ele foi, 
portanto, o primeiro a basear-se 

na hipótese de que o tecido 
embrionário vegetal continha 
toda potência e a energia vital 
necessárias para o desenvol-

vimento da planta. Ele chamou 
esta terapia de “fito-embriote-
rapia”. Esta foi posteriormente 
retomada e desenvolvida pelo 
Dr. Max Tétau, que a renomeou 

de “gemoterapia”. 
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Suplemento Alimentar 
O nosso organismo, e especialmente o nosso fígado, são 
frequentemente colocados à prova por dietas alimen-
tares demasiado ricas, caracterizadas por um excesso 
de gordura e excessivamente refinadas, pelo consumo 
de álcool, de café e ainda pela poluição ambiental. É por 
isso que o nosso organismo necessita, por vezes, de uma 
desintoxicação em profundidade. Physalis Hepaplex 
bio contém *cardo mariano, alcachofra, dente-de-leão, 
curcuma, centeio e boldo que promovem a saúde do 
fígado e a desintoxicação do organismo. Além disso, o a 
bétula contribui para a função de eliminação e filtragem 
do rim. O dente-de-leão apoia a saúde dos intestinos 
devido à sua ação de colagoga (= que drena a bile) e 
a sua influência positiva sobre a flora intestinal (como 
um prebiótico). Finalmente, a curcuma ajuda a preservar 
a saúde do fígado e estimula a digestão das gorduras.

Suplemento Alimentar 
Eliminar alguns quilos extras, manter ou refi-
nar a nossa figura é uma tarefa muito difícil. 
Movimentarmo-nos mais e ajustarmos a nossa 
dieta é um bom começo, mas algumas plantas 
podem apoiar e facilitar esses esforços. Physa-
lis Lipoplex bio contém *chá verde, bodelha, 
groselha e freixo que participam no controlo de 
peso, acompanham os regimes de emagreci-
mento e ajudam a manter a linha. Além disso, o 
chá verde promove a termogênese (produção 
de calor) e o consumo de energia.

Ingredientes: extratos hidroalcoólicos de cardo 
mariano* (20%), alcachofra* (20%), dente-de-
leão* (10%), curcuma* (10%), agrião* (9%), rá-
bano-negro* (5%) e boldo* (5%), extrato alcoólico 
glicerinado de gomo de centeio* (5%), extratos 
hidroalcoólicos glicerinados de gomos de bétula* 
(5%), alecrim* (5%), e groselha* (5%), óleos es-
senciais de hortelã-pimenta* (0,25%), salvia* 
(0,25%), alecrim* (0,25%) e limão* (0,25%). *in-
gredientes provenientes de agricultura biológica

Ingredientes: extratos hidroalcoólicos de 
chá verde* (25%), bodelha* (15%), funcho* 
(15%), dente-de-leão* (12%) e urtiga* (12%), 
extratos hidroalcoólicos glicerinados de gomos 
de castanheiro* (4%), bétula* (4%), groselha* 
(4%), freixo* (4%) e avelaneira* (4%), óleos 
essenciais de limão* (0,34%), hortelã-pimenta* 
(0,33%) e funcho* (0,33%). *ingredientes pro-
venientes de agricultura biológica

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

• Não usar durante a gravidez e o aleitamento.
• Conservar em local fresco (máx. 25ºC), e seco e ao 

abrigo da luz.
• Consulte o seu médico ou farmacêutico se estiver a 

tomar anticoagulantes.

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

• Não usar durante a gravidez e o aleitamento.
• Conservar em local fresco (máx. 25ºC), e seco e ao 

abrigo da luz.
• Contém cafeína (máx. 80 mg/d.), não administrar 

a crianças e não usar durante a gravidez e o 
aleitamento.

Hepaplex Lipoplex

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

BE-BIO-02
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Suplemento Alimentar 
O nosso coração é o órgão mais trabalhador 
e importante do organismo. É a força motriz 
por trás do transporte de substâncias vitais, 
fornecendo a cada célula no nosso corpo o 
oxigénio proveniente dos pulmões e a energia 
retirada dos alimentos pelos intestinos. Assim, é 
essencial preservar o bom estado do nosso co-
ração e dos nossos vasos sanguíneos. Physalis 
Cardioplex bio contém espinheiro-alvar, visco e 
alho-dos-ursos que são benéficos para o bom 
funcionamento do nosso sistema vascular. *A 
oliveira e a videira contribuem para a manuten-
ção de uma tensão normal e o **sanguinho-
legítimo para uma boa função cardíaca.

Ingredientes: extratos hidroalcoólicos de 
espinheiro-alvar* (25%), visco* (20%), videira* 
(14%), alho-dos-ursos* (10%) e oliveira* 
(10%), extratos hidroalcoólicos glicerinados de 
gomos de espinheiro-alvar* (5%), sanguinho-
legítimo* (5%), oliveira* (5%) e carpinus* (5%), 
óleos essenciais de limão* (0,34%), alecrim* 
(0,33%) e eucalipto globulus* (0,33%). *ingre-
dientes provenientes de agricultura biológica

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

• Não usar durante a gravidez e o aleitamento.
• Conservar em local fresco (máx. 25ºC), e seco e ao 

abrigo da luz.
• Consulte o seu médico ou farmacêutico se estiver a 

tomar anticoagulantes.

Cardioplex

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

Função cognitiva* – memória**

Suplemento Alimentar 
Em qualquer idade, tanto em idosos quanto em 
jovens, e em profissões exigentes (de gestão), 
um pequeno estímulo de memória por vezes é 
bem-vindo. Já para não mencionar os estudan-
tes aos quais, nos períodos de exames, se exige 
grande capacidade de concentração e memo-
rização da matéria. Algumas plantas estimulam 
o desempenho mental, tanto no trabalho, como 
em casa e na escola. Physalis Memoplex bio 
contém *gotu-kola e amieiro que apoiam as 
funções cognitivas.**O ginkgo biloba favorece a 
irrigação cerebral, a memória, a concentração e 
o equilíbrio mental.

Ingredientes: extratos hidroalcoólicos de 
ginkgo* (50%), espinheiro-alvar* (10%), gotu-
kola* (10%) e ginseng siberiano* (9%), extratos 
hidroalcoólicos glicerinados de gomos de ami-
eiro* (5%), álamo-negro* (5%), oliveira* (5%) 
e alecrim* (5%), óleos essenciais de eucalipto 
radiata* (0,34%), alecrim* (0,33%) e limão* 
(0,33%). *ingredientes provenientes de agricul-
tura biológica

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

• Não usar durante a gravidez e o aleitamento.
• Conservar em local fresco (máx. 25ºC), e seco e ao 

abrigo da luz.
• Consulte o seu médico em caso de toma em 

simultânea de anticoagulantes.
• Não administrar a crianças e adolescentes com 

menos de 18 anos.

Memoplex

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

Pele, cabelos e unhas*

Suplemento Alimentar 
Pele, cabelos e unhas são afetados diariamente 
por fatores adversos (maus hábitos alimenta-
res, luz solar, estresse, fadiga temporária, ...) e 
podem tornar-se secos, ásperos e quebradiços. 
Além de um bom cuidado externo essencial, 
também é necessário alimentá-los por dentro. 
Physalis Dermaplex bio é um complexo natural 
e nutritivo composto pelas seguintes plantas: 
*cavalinha, bardana, amor-perfeito, urtiga e 
ulmeiro que favorecem a saúde da pele, dos 
cabelos e das unhas. Promovendo ainda uma 
aparência fresca e um brilho juvenil. Além disso, 
a cavalinha contribui para a remineralização da 
pele, cabelo e unhas.

Ingredientes: extratos hidroalcoólicos de cava-
linha* (19%), bardana* (19%), amor-perfeito* 
(19%), urtiga* (9,5%), gotu-kola* (8,6%) e 
cenoura* (3,9%), extratos hidroalcoólicos glice-
rinados de gomos de groselha* (5%), ulmeiro* 
(5%), nogueira* (5%) e plátano-oriental* (5%), 
óleos essenciais de palmarosa* (0,5%) e salva 
espanhola* (0,5%). *ingredientes provenientes 
de agricultura biológica

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

• Não usar durante a gravidez e o aleitamento.
• Conservar em local fresco (máx. 25ºC), e seco e ao 

abrigo da luz.

Dermaplex

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

Fígado - desintoxicação* Controlo do peso* Tensão* – função cardíaca**
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Sensação de ventre inchado*

Suplemento Alimentar 
Demasiado, demasiado rápido, demasiado 
gordo ... Nada mais desagradável do que sentir 
dores ou inchaço estômago após uma refeição. 
Algumas plantas aliviam em caso de digestão 
difícil ou muito lenta. Physalis Digestplex bio 
contém as seguintes plantas: alcachofra, dente-
de-leão, curcuma, angélica, gengibre e figueira, 
que favorecem a digestão e contribuem para 
o conforto após uma refeição (pesada). Além 
disso, o *funcho e a hortelã-pimenta aliviam a 
sensação de inchaço. Finalmente, a alcachofra, 
o dente-de-leão e a curcuma estimulam a ação 
do fígado.

Utilização: 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.

• Não usar durante a gravidez e o aleitamento.
• Conservar em local fresco (máx. 25ºC), e seco e ao 

abrigo da luz.
• Consulte o seu médico ou farmacêutico se estiver a 

tomar anticoagulantes.

Ingredientes: extratos hidroalcoólicos de alca-
chofra* (20%), funcho* (13%), dente-de-leão* 
(12%), curcuma* (12%) e angélica* (12%), 
extratos hidroalcoólicos glicerinados de gomos 
de figueira* (6,7%), limão* (6,7%) e groselha* 
(6,6%), extratos hidroalcoólicos de gengibre* 
(5%) e hortelã-pimenta* (5%), óleos essenciais 
de anis-estrelado* (0,34%), gengibre* (0,33%) 
e hortelã-pimenta * (0,33%). *ingredientes pro-
venientes de agricultura biológica

Digestplex

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

Flexibilidade - articulações

Suplemento Alimentar 
Os músculos e as articulações devem permitir a 
flexibilidade dos movimentos. Contudo uma soli-
citação excessivamente intensa devido a práticas 
desportivas, ao trabalho físico ou mesmo à idade 
altera esta flexibilidade. As articulações tornam-se 
rígidas e às vezes até dolorosas. Ao longo do tem-
po, as cartilagens articulares mostram sinais de 
desgaste, principalmente nas articulações mais 
solicitadas, como sejam os joelhos, os quadris, 
as mãos, .... Physalis Artiplex bio contém *har-
pago, groselha, salgueiro, curcuma e urtiga, que 
contribuem para a flexibilidade e a saúde das 
articulações. Além disso, a groselha e o salgueiro 
favorecem a flexibilidade muscular.

Ingredientes: extratos hidroalcoólicos de 
harpago* (25%), groselha* (20%), salgueiro* 
(8,5%), curcuma* (8,5%), rainha dos prados* 
(8,5%) e urtiga* (8,5%), extratos hidroalcoóli-
cos glicerinados de gomos de groselha* (5%), 
videira* (5%), pinheiro-das-montanhas* (5%) e 
bétula* (5%), óleos essenciais de segurelha-
das-montanhas* (0,34%), alecrim* (0,33%) 
e eucalipto citronado* (0,33%). *ingredientes 
provenientes de agricultura biológica

Artiplex

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

Conforto na menopausa* Conforto urinário masculino* Urinárias* – drenagem**

Suplemento Alimentar 
A menopausa é um período de transição na-
tural na vida de cada mulher que geralmente 
ocorre entre as idades de 45 e 55 anos. Algu-
mas mulheres sofrem de pequenos descon-
fortos, lufadas de calor, irritabilidade, inquieta-
ção,... Physalis Menoplex bio foi elaborado 
para ajudar as mulheres a atravessar mais fa-
cilmente este período delicado. Este complexo 
contém *lúpulo e salva que contribuem para o 
conforto das mulheres durante a menopausa. 
A maca promove a resistência e a vitalidade, 
enquanto o chá verde e o milefólio contribuem 
para o controle de peso.

Suplemento Alimentar 
Muitos homens, a partir dos 45 anos, são 
confrontados com distúrbios urinários como, 
por exemplo, micção frequente de pequenas 
quantidades de urina, necessidade urgente 
de urinar, ... Physalis Promanplex bio contém 
*epilóbio, vara-de-ouro e abóbora que contribu-
em para o conforto urinário e para a saúde do 
trato urinário masculinos. Além disso, a urtiga 
promove a purificação interna e a eliminação 
de água pelos rins. Finalmente, a segurelha-
das-montanhas, a groselha e o loureiro partici-
pam da proteção das células. 

Suplemento Alimentar 
Sobrecarga temporária dos rins devido a vi-
agens longas ou a uma posição de repouso 
prolongada, períodos de calor ... todos esses 
fatores podem levar a um desequilíbrio hídrico. 
Physalis Renoplex bio contém *vara-de-ouro 
e freixo que contribuem para a saúde do trato 
urinário (bexiga e rins). **A bétula-branca, a 
bétula, a pilosela e a urtiga favorecem a purifi-
cação interna do organismo e a eliminação da 
água pelos rins.

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

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

• Contém cafeína (máx. 80 mg/d.), não administrar 
a crianças e não usar durante a gravidez e o 
aleitamento.

Ingredientes: extratos hidroalcoólicos de lú-
pulo* (30%), salva* (15%), chá verde* (15%), 
maca* (10%) e milefólio* (9%), extratos 
hidroalcoólicos glicerinados de gomos de 
espinheiro-alvar* (4%), amora-silvestre* (4%), 
macieira* (4%), videira* (4%) e bétula-branca* 
(4%), óleos essenciais de funcho* (0,34%), 
anis-estrelado* (0,33%) e limão* (0,33%). 
*ingredientes provenientes de agricultura 
biológica

Ingredientes: extratos hidroalcoólicos de urtiga* 
(20%), epilóbio* (20%), vara-de-ouro* (20%) e 
abóbora* (19%), extratos hidroalcoólicos glice-
rinados de gomos de alecrim* (5%), groselha* 
(5%), sequoia-gigante* (5%) e carvalho-alvarin-
ho* (5%), óleos essenciais de pinheiro-bravo* 
(0,34%), segurelha-das-montanhas* (0,33%) 
e loureiro* (0,33%). *ingredientes provenientes 
de agricultura biológica

Ingredientes: extratos hidroalcoólicos de 
bétula* (20%), vara-de-ouro* (20%), pilo-
sela* (10%), urtiga* (10%), arando* (10%) e 
dente-de-leão* (9%), extratos hidroalcoólicos 
glicerinados de gomos de castanheiro* (6,7%), 
freixo* (6,7%), bétula-branca* (3,3%) e bétula* 
(3,3%), óleos essenciais de limão* (0,25%), 
hortelã-pimenta* (0,25%), anis-estrelado* 
(0,25%) e alecrim* (0,25%). *ingredientes pro-
venientes de agricultura biológica

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

• Não usar durante a gravidez e o aleitamento.
• Conservar em local fresco (máx. 25ºC), e seco e ao 

abrigo da luz.

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

• Não usar durante a gravidez e o aleitamento.
• Conservar em local fresco (máx. 25ºC), e seco e ao 

abrigo da luz.

RenoplexPromanplexMenoplex

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

BE-BIO-02
AgricultureEU/non-EU 

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

• Não usar durante a gravidez e o aleitamento.
• Conservar em local fresco (máx. 25ºC), e seco e ao 

abrigo da luz.
• Consulte o seu médico ou farmacêutico se estiver a 

tomar anticoagulantes.
• Não administrar a crianças e adolescentes com 

menos de 18 anos de idade e em caso de úlcera 
gástrica, duodenal, ou de cálculos biliares.
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Estresse – tensão*

Suplemento Alimentar 
Quem já não passou por um período de es-
tresse ou não sentiu ansiedade, de qualquer 
tipo? Uma dieta saudável, sono em quantidade 
suficiente e exercício físico favorecem a nossa 
resistência, mas algumas plantas também 
nos podem ajudar a lidar melhor com esses 
momentos de tensão. Physalis Calmplex bio 
contém *valeriana e groselha que apoiam em 
momentos de estresse e tensão, bem como 
erva-cidreira que ajuda a relaxar. A erva-cidreira 
juntamente com a alfazema verdadeira contri-
buem para o relaxamento e para uma boa noite 
de sono. Ideal em caso de estresse temporário 
causado por tensões em casa ou no trabalho. 

Ingredientes: extratos hidroalcoólicos de valeri-
ana* (25%), aveia* (20%), erva-cidreira* (20%) 
e angélica* (14%), extratos hidroalcoólicos 
glicerinados de gomos de figueira* (6,7%), gro-
selha* (6,7%) e alecrim* (6,6%), óleos essenci-
ais de alfazema verdadeira* (0,34%), laranjeira* 
(0,33%) e alecrim* (0,33%). *ingredientes pro-
venientes de agricultura biológica

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

• Não usar durante a gravidez e o aleitamento.
• Conservar em local fresco (máx. 25ºC), e seco e ao 

abrigo da luz.

Calmplex

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

Sono – relaxamento*

Suplemento Alimentar 
As dificuldade em adormecer são um fenóme-
no frequente no nosso mundo moderno. Uma 
vida estressante e todo o género de tensões 
levam-nos, por vezes, a ruminar (desneces-
sariamente) sobre as nossas preocupações, o 
que dificulta o sono, e até nos nos impede de 
encontrá-lo. Physalis Dormiplex bio contém 
as plantas: *valeriana, passiflora, erva-cidreira, 
papoila-da-califórnia e tília-argêntea que 
contribuem para relaxar e reencontrar o sono, 
de forma natural. Um descanso noturno de 
qualidade é restaurador e, portanto, essencial 
a todos. Nada poderia ser mais agradável do 
que começar seu dia, bem descansado e cheio 
de energia!

Ingredientes: extratos hidroalcoólicos de pas-
siflora* (20%), lúpulo* (20%), valeriana* (20%), 
erva-cidreira* (10%) e papoila-da-califórnia* 
(9%), extratos hidroalcoólicos glicerinados 
de gomos de tília-argêntea* (6,7%), figueira* 
(6,7%) e oliveira* (6,6%), óleos essenciais de 
tangerina verde* (0,25%), alfazema verdadeira* 
(0,25%), alcarávia* (0,25%) e angélica* 
(0,25%). *ingredientes provenientes de agricul-
tura biológica

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

• Não usar durante a gravidez e o aleitamento.
• Conservar em local fresco (máx. 25ºC), e seco e ao 

abrigo da luz.

Dormiplex

BE-BIO-02
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Reduz a fadiga*

Suplemento Alimentar 
Falta de dinamismo? Período cansativo? Precisa de 
um suplemento de energia e de força? O nosso or-
ganismo é capaz de se adaptar a todas as situações, 
contudo muitas vezes sobrecarregamo-lo, resultando 
num sentimento de cansaço generalizado. Felizmente, 
a Mãe Natureza pode ajudar-nos, quando precisamos 
impulsionar o nosso corpo e nossa mente, com as suas 
plantas naturalmente estimulantes. Physalis Vitalplex 
bio contém *maca, ginseng, chá verde, gengibre, 
guaraná e groselha que contribuem para a vitalidade, 
fornecem energia e reduzem a fadiga. A maca suporta 
as performances físicas e intelectuais. O chá verde e a 
guaraná ajudam-nos a concentrar e a ficarmos alerta, 
pois são fontes naturais de cafeína.

Ingredientes: extratos hidroalcoólicos de maca* 
(15%), ginseng coreano* (15%), chá verde* 
(15%), ginseng-siberiano* (15%), gengibre* 
(10%) e guaraná* (9%), extratos hidroalcoóli-
cos glicerinados de gomos de carvalho-alva-
rinho* (6,7%), sequoia-gigante* (6,7%) e gro-
selha* (6,6%), óleos essenciais de ravintsara* 
(0,3%), hortelã-pimenta* (0,3%), gengibre* 
(0,3%) e cravinho* (0,1%). *ingredientes prove-
nientes de agricultura biológica

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

• Contém cafeína (máx.80mg/d.), não administrar 
a crianças e não usar durante a gravidez e o 
aleitamento.

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

• Consulte o seu médico ou farmacêutico no caso de 
estar a tomar, medicação para a diabetes.

Vitalplex

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

Garganta - vias respiratórias*

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 remé-
dios naturais que ajudam a prevenir ou aliviar 
estes casos. Physalis Bronchiplex bio contém 
*eucalipto, 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.

Ingredientes: extratos hidroalcoólicos de eu-
calipto globulus* (15,8%), tomilho* (15,8%), 
alteia* (15,8%), pinheiro-bravo* (15,8%) e 
sabugueiro* (15,8%), extratos hidroalcoólicos 
glicerinados de gomos de amieiro* (5%), vi-
burno* (5%), carpinus* (5%) e groselha* (5%), 
óleos essenciais de eucalipto 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

Utilização: 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.

• Não usar durante a gravidez e o aleitamento.
• Conservar em local fresco (máx. 25ºC), e seco e ao 

abrigo da luz.

Bronchiplex

BE-BIO-02
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Resistência natural*

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 natureza 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 *equinácea, roseira-
brava, amieiro, segurelha-das-montanhas e tomilho 
que apoiam o nosso sistema imunitário e proporci-
onam uma proteção natural. Além disso, o gerânio e 
o álamo-negro contribuem para o conforto das vias 
respiratórias superiores.

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

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

• Não usar durante a gravidez e o aleitamento.
• Conservar em local fresco (máx. 25ºC), e seco e ao 

abrigo da luz.
• Consulte su médico o farmacéutico en caso de toma de 

anticoagulantes.
• Não administrar a crianças e adolescentes com menos 

de 18 anos.

Immunplex

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture
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