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|___ Combinaçãos do Espagíria (74)
|___ Licores do Espagíria (38)
|___ Oligoelementos (20)
|___ Pedras Preciosas (9)
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Minerales (77)
Terapia de oxigênio (3)
Beleza (78)
|___ Alquímia Vegetal (45)
|___ Línea Corporal (11)
|___ Linha Da Cara (7)
|___ Linha Do Cabelo (5)
Mulher (8)
Homem (6)
Controle do Peso (48)
Formulas (60)
Nutrição desportiva (45)
Erbas e infusões (421)
Nutraceutico (238)
Nutrição infantil (6)
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Combinaçãos do Espagíria

Allfor - Plus (25 grs.)
Model : E-1
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extrato seco de raiz de urtiga, folhas de groselha preta, raiz de alcaçuz, rabanete de
inverno, acidophylus de lactobacilus, fermento de manganês, sílica micronizada.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:2-3 tabletes 3 vezes ao dia, engolir com água. Leve 3 tabletes meio uma hora para
vertigem, engolindo com água antes da viagem.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR
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Arancio - Plus (50 ml.)
Model : E-4
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, extrato hidro-alcoólico de folhas e flores de espinheiro, Leonurus
Cardiaca, Fumaria, óleo essencial de laranja essencial, óleo&nbsp;eseencial&nbsp;de limões,&nbsp;minerales de ferro e
ouro.Maneira do uso de acordo com o fabricante:30-40 gotas 3 vezes por dia, em pouca água e engolir.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
23.69EUR
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Arpareum (50 ml.)
Model : E-34
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, extrato hidro-alcoólico de Garra de Diabo, ulmaria, e
oligoelementos de cobre, ouro e ferro.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:50 gotas 3 vezes ao dia, erngolir em pouca água.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
23.69EUR
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Artro - Vitale (25 grs.)
Model : E-92
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Methylsulfonylmethane (MSM), celulose, cutina, óleo de linho, a garra de diabo,
goma-árabica.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:Adultos: 2-3 comprimido, 3 vezes ao diaCrianças: 1 tabuleta 3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
26.46EUR
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Caisolv (25 grs.)
Model : E-90
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Caigua Extrato, celulose, óleo de germe de trigo, vitamina E, acetato, magnésio,
dióxido de silicone.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:2 pílulas ingested com água, 2 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
35.28EUR
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Cardepat (50 ml.)
Model : E-14
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, alcochol, Extratos de: Urtiga, folhas de groselha Pretas, extrato hidro-alcoólico
(1:5) de: Cardo de santa maria, folhas de Alcachofra, raiz de Dente-de-leão, Ruibarbo, flores de Crisântemo, óleos essenciais
de: Apimentada e alecrim. Oligoelementos de: Ferro e ouro.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:50 gotas 3 veces al dia, antes das comidas e diluiu em um pouco de água. Se
você quer tirar proveito do efeito beneficente na digestão; pode beber depois das comidas.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
23.69EUR
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Compôs da Dolomita (25 grs.)
Model : E-20
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extratct e pós de: Dolomita, carbonato de Magnésio, raiz de Valeriana, Agar-Agar,
Condurango, alcaçuz, frutas de Erva-doce, Angelica raiz, frutas de cominho.Maneira do uso de acordo com o fabricante:2 ou 3
pílulas após as refeições principais.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR
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Compôs da Fuco (25 grs.)
Model : E-28
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extratos polvilhados de: Fuco, Guar, rabo de cavalo, Gugul, Glucomanano, Pislosela,
abacaxi, Aní verde, sílica.Maneira do uso de acordo com o fabricante:3-4 pílulas de 1/2 ou 1 hora antes das refeições, para
engolir com&nbsp;muita água.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR
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Compôs da Hissopo (10 ml.)
Model : E-35
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, Extrato do Enula Campana, flores de Milefólio, flores de Lavanda,
óleo essencial de Hissopo.Maneira do uso de acordo com o fabricante:5 gotas, 3 vezes ao dia, na lingüeta.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
23.14EUR
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Compôs da Junípero (10 ml.)
Model : E-30
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, óleo essencial de Junípero, elementos Coloidais de Enxofre, Ouro e
Cálcio.Maneira do uso de acordo com o fabricante:5 gotas 3 vezes ao dia diretamente na lingüeta.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
34.18EUR
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Compôs da Aveia (50 ml.)
Model : E-5
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool. mel, extrato hidro-alcoólico de quadris de rosa, talos estéreis de rabo de
cavalo, Aveia partes aéreas, flores de pulo, raiz de ginseng siberiana, raíz de Echinacea, frutas de semente de anis, latido
peruano Vermelho, Fermentos de: zinco, manganês e cálcio, óleo essencial de Limão, óleo essencial de Anis, linfa do tronco
de bordo e oligoelementos de ferro, cobre e de ouro.Maneira do uso de acordo com o fabricante:30-40 deixa cair em pouca
água, 3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
23.69EUR
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Compôs da Canela (10 ml.)
Model : E-10
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, óleo essencial da canela, oligoelemento colloidal da prata.Maneira do
uso de acordo com o fabricante:5 gotas na língua, 3 vezes diariamente, em amenorrhoeas forte e deficiências de
menstruação&nbsp;por falsa menopausa, 8-10 gotas na língua, 3 vezes diariamente.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
34.18EUR

15/555

Compôs da Castanha (50 ml.)
Model : E-15
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Álcool, água, glicerol,&nbsp;Extratos de: Castanha, Brotos de azeitona, Álamo negro,
mel, microelemento d´ouroManeira do uso de acordo com o fabricante:40 gotas em pouca água, 3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

16/555

Compôs da Figo (50 ml.)
Model : E-26
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Álcool, água, Glicerol, mel, Figo de extratos, Espinheiro, groselha Preta, Ouro
coloidal.Maneira do uso de acordo com o fabricante:30 gotas em pouca água, 3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

17/555

Compôs da Fumaria (10 ml.)
Model : E-29
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, extrato de: Fumaria, tártaro de barril alquímico.Maneira do uso de
acordo com o fabricante:5 gotas, 3 vezes ao dia, na lingüeta.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
34.18EUR

18/555

Compôs da Groselha (50 ml.)
Model : E-54
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Álcool, água, glicerol, mel, extratos de: Groselha preta, rosa selvagem, bagas de
abeto, ouro Coloidal.Maneira do uso de acordo com o fabricante:30 gotas 3 vezes ao dia, em pouca água e engolir.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

19/555

Compôs da Iúca (50 ml.)
Model : E-68
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, extratos de: Folhas de iúca, cardo de santa maria,
Bérberis.Maneira do uso de acordo com o fabricante:15-20 gotas debaixo da língua&nbsp;, 3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

20/555

Compôs da Limão (10 ml.)
Model : E-38
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, óleo essencial do Limão, Ferro coloidal.Maneira do uso de acordo com
o fabricante:5 gotas na lingüeta, 3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
34.18EUR

21/555

Compôs da Malva (100 ml.)
Model : E-76
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Mel, extratos de água de: Malva floresce e folhas, 20% de pétalas de papoula
vermelhas, Pinho, gengibre; óleo essencial de canela. Preservativo: Ácido cítrico, sorbato de Potássio.Maneira do uso de
acordo com o fabricante:Adultos: 1 colherada3 vezes ao dia.Crianças: 1/2 colherada&nbsp;3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
16.53EUR

22/555

Compôs da Oliva (50 ml.)
Model : E-45
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, extratos de: Olive folhas, folhas e flores de espinheiro, Pilosella,
fumaria, ferro e ouro coloidales.Maneira do uso de acordo com o fabricante:30-50&nbsp;gotas 3 vezes ao dia, em pouca água
e engolar.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
23.69EUR

23/555

Compôs da Papoula (50 ml.)
Model : E-57
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, sumário do seaplane-alcoólico de: as pétalas do poppy vermelho,
partes aéreas do culantrillo, plantam inteiro do drosera; microelemento do ouro.Maneira do uso de acordo com o fabricante:30
gotas 3 vezes diariamente, em pouca água. Durante os ataques, leve diretamente em boca 20-30 gotas do produto.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
23.69EUR

24/555

Compôs da Pilosella (100 ml.)
Model : E-49
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, Extratos de: Pilosella, Parietária, Aspargo, chá de Java, Fumaria,
Ruibarbo, Gayuba, frutas de rosa Selvagens, groselha Preta.Maneira do uso de acordo com o fabricante:40-50 gotas&nbsp;3
vezes ao dia, em muita água mineral e beber.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

25/555

Compôs da Própolis (10 ml.)
Model : E-50
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Álcool, água, mel, Extratos de: Propolis, flores de Calêndula, cobre coloidal.Maneira
do uso de acordo com o fabricante:Aplicar com um algodão absorto no produto ou fazem gargarejos e/ou lavagens com 10-15
gotas em pouca água, 2-3 vezes diariamente.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
27.00EUR

26/555

Compôs da Quina (50 ml.)
Model : E-16
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, Extrato de Quina, Echinacea, flores de Pulo, flores de Camomila,
folhas de Vidoeiro, Ulmaria, Frutas de Rosa selvagem, crosta de Carvalho, ferro e ouro coloidal.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:30-50 gotas em pouca água, 3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
23.69EUR

27/555

Compôs da Saboeira (25 grs.)
Model : E-80
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extratos polvilhados de: Saboeira, feijão-soja, gymnema, talo de abacaxi, raiz de
garra de diabo, canela de Ceilão, resina de gugul..Maneira do uso de acordo com o fabricante:2 pílulas&nbsp;engolir com
pouca água, 3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
17.08EUR

28/555

Compôs da Sálvia (10 ml.)
Model : E-59
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Álcool, água, óleo essencial do salvia, oligoelementos de: cálcio, ouro e prata.Maneira
do uso de acordo com o fabricante:5 gotas diretamente na lingüeta 3 vezes ao dia, longe das refeições.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
28.65EUR

29/555

Compôs da Tamarisco (50 ml.)
Model : E-61
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, extratos de:&nbsp;cortiça da&nbsp;peruano vermelho, Semeia do
Alforva,&nbsp;Fruitos da&nbsp;Rosa Selvagem, Tamarisco,&nbsp;elementos coloidales&nbsp;de ferro e ouro.Maneira do uso
de acordo com o fabricante:30-50 gotas em pouca água, 3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
22.60EUR

30/555

Compôs da Tília (50 ml.)
Model : E-64
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, glicerol, mel, extratos de: Árvore de tília, espinheiro, vidoeiro,
Amieiro,&nbsp;oligoelemento d´ouro.Maneira do uso de acordo com o fabricante:30 gotas 3 vezes ao dia, em pouca água.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

31/555

Compôs da Tomilho (10 ml.)
Model : E-65
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, óleo essencial de tomilho, oligoelemento do cobre.Maneira do uso de
acordo com o fabricante:5 gotas na lingüeta, 3 vezes ao dia. Para os enrugamentos, o mesmos e além para umedecer com o
produto o furrow do enrugamento, na manhã e na noite.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
34.18EUR

32/555

Compôs da Uva-Do-Monte (25 grs.)
Model : E-44
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extratos polvilhados de: Gymnema, fermento de Cromo, Uva-do-monte, fermento de
níquel.Maneira do uso de acordo com o fabricante:2-3 pílulas&nbsp;engolidas com água, 3 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
21.50EUR

33/555

Compôs de Calendula (50 ml.)
Model : E-8
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel,&nbsp; Extrato hidro-alcoólico de Calêndula, folhas de Salva, flor
do&nbsp;pé de&nbsp;leão, frutas de agunus castus,&nbsp;oligoelementos de prata e ouro.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:30-40 gotas em pouca água a engolir, 3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
23.69EUR

34/555

Compôs de Alcachofra (25 grs.)
Model : E-18
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Pulverizado extratos secos de: Folhas de alcachofra, sementes de Cardo de Leite,
raiz de Dente-de-leão, Boldo, Crisântemo americano, Marroio-branco, acidophillus de Lactobacillus, Ruibarbo, folhas de
Alecrim, Estanho&nbsp;coloidal.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:2 pílulas antes de as refeições ingerissem com água.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
17.08EUR

35/555

Compôs de Aniseta (25 grs.)
Model : E-3
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Frutas de funcho, folhas de Uva-do-monte, fuco, flores de verbasco, flores de
Camomila, frutas&nbsp;de erva-doce, raiz de Valeriana, carvão vegetal, óleo essencial de alecrim e sílica micronizada.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:2 pílulas 3 vezes ao dia, engolir com pouca água.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
15.43EUR

36/555

Compôs de bardana (100 ml.)
Model : E-6
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, extrato de raiz de bardana, flores de fumaria, ruibarbo, folhas de
arichoke, pilosella, sementes de funcho.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:40-50 deixa cair na água, 3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
17.08EUR

37/555

Compôs de Camomila (25 grs.)
Model : E-9
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extrato de raiz de valeriana, flor de Paixão, flores de Camomila, flores de Pulo, folhas
de Erva-cidreira, flores de Meliloto, flores e talos de limeira, fermento de cálcio, dolomita, flores de papoula Californianas,
pétalas de papoula vermelha.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:30-40 deixa cair em pouca água à andorinha, 3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

38/555

Compôs de Carvão (25 grs.)
Model : E-12
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Folhas de uva-do-monte, flores de Camomila, lactobacillus acidophylus,&nbsp;Fuco,
sementes de linho, frutas de Funcho, Green frutas de erva-doce, Cardamom semeia, Mirra, carvão vegetal e sementes de
comine.Maneira do uso de acordo com o fabricante:1-2&nbsp;pastilhas 2-3 vezes ao dia, engolidas com pouca água.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
17.08EUR

39/555

Compôs de Coral (25 grs.)
Model : E-74
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extratos e pó de: Dolomite, fermento de Cálcio, Fósforo, fermento de Silicone, Rabo
de cavalo, Coral, Oleo de Bacalhau (Vitamina D).
Maneira do uso de acordo com o fabricante:2 pílulas ingeridas com água, 3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
20.38EUR

40/555

Compôs de Eleuterococo (25 grs.)
Model : E-22
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extratos polvilhados de: Raiz de&nbsp;Echinacea, Ginseng Vermelho e Ginseng
siberiano, Ginkgo, Herba-de-sào-joào, Garra de Gato, Sílica..Maneira do uso de acordo com o fabricante:2 pílulas 2-3 vezes ao
dia, durante as refeições.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
34.18EUR

41/555

Compôs de Faia (50 ml.)
Model : E-25
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Álcool, água, Glicerol, mel, extrato de Faia, Alecrim, Junípero, Uva-do-monte, Ouro
coloidal.Maneira do uso de acordo com o fabricante:30 gotas 3 vezes ao dia, em pouca água e à andorinha
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

42/555

Compôs de Ginseng (100 ml.)
Model : E-31
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, Extrato de: Ginseng vermelho, Ginseng siberiano, frutas de Rose
selvagem, Echinacea, Fenugreek, Ferro coloidal.Maneira do uso de acordo com o fabricante:40-50 gotas na água, 2-3 vezes
ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

43/555

Compôs de Guaraná (25 grs.)
Model : E-33
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extratos de pó de: Ginseng siberiano, Fenogreco, Rabo de cavalo, noz de cola,
Guaraná, Ginkgo, frutas de rosa selvagem, óleo de Germe de Trigo, fermento de Cálcio.Maneira do uso de acordo com o
fabricante:2 pílulas 2-3 vezes ao dia, ingested com água.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

44/555

Compôs de Malvaísco (25 grs.)
Model : E-2
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extrato de folhas de cássia, suco seco de folhas de aloé, frutas de erva-doce verdes,
rizoma de ruibarbo, sementes de funcho, flores de camomila, folhas de bálsamo, folhas de malvaísco.Maneira do uso de
acordo com o fabricante:1-3 pílulas antes de encontrar-se para baixo, a engolir com água morna.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

45/555

Compôs de rabo de cavalo (10 ml.)
Model : E-23
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Álcool, água, óleos essenciais de rabo de cavalo, árvore de limão, cálcio.Maneira do
uso de acordo com o fabricante:5-8 deixa cair 3 vezes ao dia, diretamente na lingüeta.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
34.18EUR

46/555

Compôs de Ruibarbo (50 ml.)
Model : E-52
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, Extratos de: Ruibarbo, folhas de Cássia, fumaria,&nbsp;folhas de
Alcachofra, Óleo doce de amêndoas, ouro Coloidal.Maneira do uso de acordo com o fabricante:20-30 gotas na água, 2-3
vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
23.69EUR

47/555

Compôs de Samambaia (50 ml.)
Model : E-11
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, Samambaia Extrato, pétalas de Papoula, flores de Prímula, flores
de Verbasco, Líquen de Islândia, óleos essenciais de anseie e hissopo, elemento&nbsp;coloidal de ouro.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:30-40 deixa cair 3 vezes ao dia, em pouca água e engolir.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
23.69EUR

48/555

Compôs do Ajedrea (10 ml.)
Model : E-60
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Álcool, água, óleo essencial do ajedrea, oligoelemento colloidal de ouro.Maneira do
uso de acordo com o fabricante:5 gotas 3 vezes ao dia, diretamente na lingüeta. No artrite reumático, 10 gotas 3 vezes ao dia,
diretamente na lingüeta.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
34.18EUR

49/555

Compôs do Alfalfa (25 grs.)
Model : E-24
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extrato de milhete, fermento de cálcio, sementes de fenugreco, alfafa planta
inteira,&nbsp;fruta do rosa silvestre , óleo de germe de trigo, raiz de dente de leão, fermento de magnésio, fermento de ferro,
fermento de manganês, fermento de cobre, sílica micronizada.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:2-3 pílulas ingested com água, 2-3 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
27.00EUR

50/555

Compôs do Carvalho (50 ml.)
Model : E-51
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, Extratos de:&nbsp;Costra de carvalho, Costra de Condurango,
alcaçuz, pele de Cereja, oliogelementos coloidales de: Potássio, iodo e ouro.Maneira do uso de acordo com o fabricante:20-30
gotas em pouca água, 3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
27.00EUR

51/555

Compôs do Erva-Cidreira (50 ml.)
Model : E-41
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, extratos de: Camomilla, tília, pula flores, meliloto, espinheiro,
erva-cidreira, erva-cidreira óleo&nbsp;essencial, prata coloidal.Maneira do uso de acordo com o fabricante:40-50 deixa cair em
pouca água, 3 tempos&nbsp;ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

52/555

Compôs do Framboesa (50 ml.)
Model : E-58
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Álcool, água, glycerol, mel, extrato de: Framboesa, groselha Preta, Serveira-braba,
figo, elemento&nbsp;coloidal &nbsp;d´Ouro.Maneira do uso de acordo com o fabricante:30-50 gotas em pouca água, 3 vezes
ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

53/555

Compôs do Geléia Real (50 ml.)
Model : E-48
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, extratos de: Ginseng, Ginseng siberiano, Damiana, frutas de rosa
Selvagens, geléia Real,&nbsp;oligoelementos de ferro e ouro.Maneira do uso de acordo com o fabricante:30-50&nbsp;gotas 3
vezes ao dia, em pouca água e beber.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
23.69EUR

54/555

Compôs do Levadura (25 grs.)
Model : E-37
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Polvilhado de: Fermento de cerveja, Frutos do Rose Selvagem, acidophilus&nbsp;e
lactobacillus, celulose, magnésio, fermento de multimineral, mamona, geléia Real.Maneira do uso de acordo com o
fabricante:2-4 pílulas na manhã, ingested com água
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

55/555

Compôs do Meliloto (50 ml.)
Model : E-40
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, extratos de: Papoula Californiana, Camomila, flores de Lúpulo,
flores de Milefólio, flores de Meliloto ,&nbsp; Papoula Vermelha, folhas de Erva-cidreira, Espinheiro, Prímula, Verbasco, Prata
coloidalManeira do uso de acordo com o fabricante:60 gotas antes de ir para cama junto com (no caso de insônia) pouca
água.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; No resto do casos, tomar,15-30&nbsp;gotas 2-3 vezes por dia de acordo com a
necessidade&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
23.69EUR

56/555

Compôs do Mirra (100 ml.)
Model : E-43
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, extrato de resina de Mirra, extrato de flor de calêndula, óleos essenciais
de: árvore de chá, Lavanda e Manuka.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:25 gotas em um copo de água 3 vezes por dia, fazendo gargarejos e enxagua a
boca. Para lavagens uso vaginal e externo, misture 10 c.c. através de copo de água.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

57/555

Compôs do Verbasco (10 ml.)
Model : E-66
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, glicerol, extratos de: flores de Verbasco, flores de Calêndula, oligoelemento de
cobre.Maneira do uso de acordo com o fabricante:De 1 para 3 gotas na orelha de acordo com necessidade, (depois de ter
mantido a garrafa alguns minutos na mão e&nbsp;adquirir a temperatura de corpo) e cobrir com um algodão.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
12.67EUR

58/555

Compôs do Videira (50 ml.)
Model : E-67
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, glycerol, extratos de: Groselha preta, anseie, videira, vidoeiro, abeto
branco, mel e oligoelemento de ouro..Maneira do uso de acordo com o fabricante:30-40 deixa cair 3 vezes ao dia, em pouca
água e à andorinha.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

59/555

Dente de lèao - Plus (100 ml.)
Model : E-62
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, extratos de: Folhas de alcachofra, Cardo de santa maria, marrubio,
fumaria, frutas de funcho, Ruibarbo, raiz de Dente-de-leão, óleo essencial de Alecrim,&nbsp;oligoelemento
de&nbsp;Férreo.Maneira do uso de acordo com o fabricante:40-50&nbsp;gotas 2-3 vezes ao dia na água.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

60/555

DMG (Dimetilglicina - 50 ml.)
Model : E-19
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, extrato de pele Limão (fonte natural de Dimetilglicina), glicerol, sorbato de
potássio, ácido cítrico.Maneira do uso de acordo com o fabricante:30 gotas em pouca água, 3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
35.28EUR

61/555

Ekinflu (50 ml.)
Model : E-21
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extratos e polvilha de: Echinacea, a Garra de Diabo, Mirra, magnésio, celulose, planta
de óleo de rícino, óleos essenciais de Tomilho, Orégano e Ajedrea.Maneira do uso de acordo com o fabricante:Adultos: 30-40
gotas na água 3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
26.46EUR

62/555

Ekinflu-T (25 grs.)
Model : E-82
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extratos e polvilha de: Echinacea, a Garra de Diabo, Mirra, magnésio, celulose, planta
de óleo de rícino, óleos essenciais de Tomilho, Orégano e Ajedrea.Maneira do uso de acordo com o fabricante:Adultos: 3
pílulas 3 vezes ao diaCrianças: 1-2 marca (dividido) 3 vezes ao dia
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
27.00EUR

63/555

Ekoprop (200 ml.)
Model : E-71
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Mel de acácia, extratos aguados de: Propolis, frutas de Rosa selvagem, Acerola fruta,
Echinacea arraigam, sorbato de potássio, ácido cítrico.Maneira do uso de acordo com o fabricante:Adultos: 1 colherada3 vezes
ao dia.Crianças: 1/2 colherada 3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
17.08EUR

64/555

Florafit (25 grs.)
Model : E-91
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Pó de Probiotic, celulose, magnésio, Clorela, Inulina, goma árabe, cutina.Maneira do
uso de acordo com o fabricante:2 pílulas, 3 vezes ao dia, em&nbsp;jejuar ou antes das refeições.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
24.79EUR

65/555

Fraxifor (25 grs.)
Model : E-27
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Grãos de açúcar saturados com: microelementos de Fluor, Magnésio, Manganês,
Zinco, Cobre, Cobalto, Potássio e Cálcio, dissolvido em um extrato de água de folhas de Cinza.Maneira do uso de acordo com
o fabricante:Sete grões dissolvidos sob a lingüeta, 3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
15.99EUR

66/555

Gota de Lua (Colírio - 15 ml.)
Model : E-79
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água destilou de: Camomila, Eufrásia,&nbsp;Hamamelis e Flor de Lis.Maneira do uso
de acordo com o fabricante:2 gotas pelo olho, 3-5 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
8.26EUR

67/555

Javobes (50 ml.)
Model : E-63
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, mel, Extrato de: Fuco, Pilosella, Jave chá folhas, folhas de Vidoeiro,
Rabo de cavalo, folhas de Salvia, Aspargo, Salsa, Milefólio, Prata e Ouro coloidal.Maneira do uso de acordo com o
fabricante:50 gotas na água, 3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
23.69EUR

68/555

Lactobacillus Acidophylus (25 grs.)
Model : E-36
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Acidophylus de Lactobacillus (10000 milhão de bactérias vivas&nbsp;para
grama)Maneira do uso de acordo com o fabricante:Média colher da chá&nbsp;em pouca água tíbia, 2 vezes ao dia,
em&nbsp;jejuar ou antes das refeições
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

69/555

Mamão Plus (25 grs.)
Model : E-47
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extratos pulverizados de: frutas de mamão, folhas de boldo, talo de abacaxi, raiz de
genciana, canela..Maneira do uso de acordo com o fabricante:1 ou 2 pílulas após as refeições.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

70/555

Manugola (10 ml.)
Model : E-83
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Álcool essencial, água, propóleo, mel, óleos de: Manuka, eucalyptus e mint;
oligoelemento colloidal do cobre.Maneira do uso de acordo com o fabricante:Se recomenda 2 vaporizações na boca, 3 vezes
ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

71/555

Óleo de Germe de Trigo (100 ml.)
Model : E-77
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Mel de acácia, fermente de cerveja, Extrato d´Óleo de germe deTrigo, Extrato de
Ginseng siberiano e Geléia Real pura.Maneira do uso de acordo com o fabricante:Adultos: 1 colherada 3 vezes ao
dia.Crianças: 1/2 colherada vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
19.29EUR

72/555

Ompôs da Rosa Silvestre (25 grs.)
Model : E-55
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Extratos secos de: Bioflavonoids, fermento de cerveja; fumaria, frutas de rosa
selvagens, óleo de germe de trigo.Maneira do uso de acordo com o fabricante:2-4 pílulas na manhã, para engolir com água.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
17.63EUR

73/555

Ompôs do Alecrim (10 ml.)
Model : E-56
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Álcool, água, Óleo essencia do Alecrim, elementos&nbsp;coloidales de: Cobre, ouro e
prata.Maneira do uso de acordo com o fabricante:5 gotas na lingüeta, 3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
34.18EUR

74/555

Ouro potável (10 ml.)
Model : E-75
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, Uncaria extrato hidro-alcoólico, óleos essenciais de aniseta verde e
funcho, ouro coloidal e potássio.Maneira do uso de acordo com o fabricante:De 3 a 10 gotas sob a lingüeta, 3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
34.18EUR

75/555

Rabarlax (25 grs.)
Model : E-53
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Pó de: rizoma de: Ruibarbo, Cássia, alcaçuz, Suco do Babosa, sementes de Funcho,
frutas de erva-doce, Camomila, Acácia.Maneira do uso de acordo com o fabricante:2 pílulas antes de encontrar-se para baixo
com muita água se não forem suficientes, aumentar o dose até um máximo de 4 pílulas.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
10.46EUR

76/555

Trimagnesio (25 grs.)
Model : E-88
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Pó de: dolomita, óxido de magnésio, fermento de magnésio, quelato de magnésio,
extrato do rabo de cavalo.Maneira do uso de acordo com o fabricante:De 1 a 3 pílulas ao dia&nbsp;e&nbsp;engolir&nbsp;com
água.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
15.99EUR

77/555

Licores do Espagíria

Abeto (L.E.S. Abies Pectinata 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e sumário do abeto. Maneira do uso de acordo com o
fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

78/555

Alecrim (L.E.S. Rosmarinus Officinalis 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e extrato do Alecrim. Maneira do uso de acordo com o
fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

79/555

Amieiro (L.E.S. Alnus Glutinosa 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glicerina, mel e extrato de amieiro preto. Maneira do uso de acordo com
o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

80/555

Amora (L.E.S. Vaccinium Vitis Idaea 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e extrato de Amora.Maneira do uso de acordo com o
fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

81/555

Amora Silvestre (L.E.S. Rubus Fructicosus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e&nbsp;extrato d´amora silvestre. Maneira do uso de
acordo com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

82/555

Árvore de Amêndoa (L.E.S. Prunus Amygdalus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e&nbsp;extrato da árvore de amêndoa. Maneira do uso de
acordo com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

83/555

Árvore de Limão (L.E.S. Citrus Limonum 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e extrato do Árvore de Limão. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

84/555

Avelã (L.E.S. Corylus Avellana 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e sumário do Avelã. Maneira do uso de acordo com o
fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

85/555

Azevinho (L.E.S. Ilex Aquifolium 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glicerina, mel e extrato de azevinho. Maneira do uso de acordo com o
fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

86/555

Bordo (Les Hacer Campestris 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e extrato do Bordo. Maneira do uso de acordo com o
fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

87/555

Carpe (L.E.S. Carpinus Betullus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e sumário do carpe. Maneira do uso de acordo com o
fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

88/555

Carvalho (L.E.S. Quercus Pedunculata 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e&nbsp;extrato do carvalho. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

89/555

Castanha (L.E.S. Castanea Vesca 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e sumário da árvore da castanha. Maneira do uso de
acordo com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

90/555

Centeio (L.E.S. Secale Cereale 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e sumário do centeio. Maneira do uso de acordo com o
fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

91/555

Choupo Negro (L.E.S. Populus Nigra 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e sumário preto do Choupo negro. Maneira do uso de
acordo com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

92/555

Faia (L.E.S. Fagus Sylvatica 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: A água, o álcool, o glycerin, o mel e o sumário de Faia. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 30 gotas dissolveram-se na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

93/555

Figo (L.E.S. Ficus Carica 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e extrato do figo. Maneira do uso de acordo com o
fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

94/555

Framboesa (L.E.S. Rubus Idaeus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e sumário do Framboesa. Maneira do uso de acordo com
o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

95/555

Freixo (L.E.S. Fraxinus Excelsior 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e&nbsp;extrato do&nbsp;Freixo. Maneira do uso de
acordo com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

96/555

Junípero (L.E.S. Juniperus Communis 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e sumário do Junípero. Maneira do uso de acordo com o
fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

97/555

Lilás (L.E.S. Syringa Vulgaris 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e&nbsp;extrato do&nbsp;Lilás. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

98/555

Linfa do vidoeiro (L.E.S. Linfa di Betulla 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e extrato&nbsp;do Linfa do vidoeiro. Maneira do uso de
acordo com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

99/555

Milho (L.E.S. Zea Mais 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e&nbsp;extrato do Milho. Maneira do uso de acordo com o
fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

100/555

Mirtilo (L.E.S. Vaccinium Myrtillus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glicerina, mel e extrato de Mirtilo. Maneira do uso de acordo com o
fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

101/555

Nogueira (L.E.S. Juglans Regia 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e&nbsp;extrato da Nogueira. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

102/555

Oliveira (L.E.S. Olea Europea 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e extrato d´Oliveira. Maneira do uso de acordo com o
fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

103/555

Olmo (L.E.S. Les Ulmus Campestris 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:Água, álcool, glycerin, mel e extrato de Olmo.Maneira do uso de acordo com o
fabricante:30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia.Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

104/555

Pinho Preto (L.E.S. Pinus Montana 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e sumário do Pinho Preto. Maneira do uso de acordo com
o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

105/555

Pirliteiro (L.E.S. Crataegus Oxyacantha 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e&nbsp;extrato do Pirliteiro. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

106/555

Rosal Selvagem (L.E.S. Rosa Canina 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e&nbsp;extrato do rosal selvagem. Maneira do uso de
acordo com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

107/555

Sequóia (L.E.S. Sequoia Gigantea 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e sumário do sequoia. Maneira do uso de acordo com o
fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

108/555

Tamarisco (L.E.S. Tamarix Gallica 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e sumário do tamarisco. Maneira do uso de acordo com o
fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

109/555

Tília (L.E.S. Tilia Tomentosa 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: A água, o álcool, o glycerin, o mel e o extrato do&nbsp;tília. Maneira do uso de
acordo com o fabricante: 30 gotas dissolveram-se na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

110/555

Tramazeira (L.E.S. Sorbus Domestica 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e&nbsp;extrato do Tramazeira. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

111/555

Viburno (L.E.S. Viburnum Lantana 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e&nbsp;extrato do vibumo. Maneira do uso de acordo com
o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

112/555

Videira Canadense (L.E.S. Ampelopsis Weitchii 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e&nbsp;extrato do Videira Canadense. Maneira do uso de
acordo com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

113/555

Vidoeiro (L.E.S. Betula Pubescens 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glicerina, mel e extrato de vidoeiro. Maneira do uso de acordo com o
fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

114/555

Vinha (L.E.S. Vitis Vinifera 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, glycerin, mel e sumário do Vinha. Maneira do uso de acordo com o
fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
13.23EUR

115/555

Oligoelementos

Cálcio (Ca - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-2
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do cálcio. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos
sub-linguales ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

116/555

Cobalto (Co - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-3
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do cobalto. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos
sub-linguales ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

117/555

Cobre (Cu - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-4
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do cobre. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos
sub-linguales ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

118/555

Cobre - ouro - prata (Cu - Au - Ag Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-5
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do cobre, ouro e prata. Maneira do uso de acordo com o fabricante:
7 grânulos sub-linguales ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
6.71EUR

119/555

Enxofre (S - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-18
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: gluconato do enxôfre. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos
sub-linguales ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

120/555

Ferro (Fe - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-7
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do ferro. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos
sub-linguales ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

121/555

Flúor (F - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-6
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do flúor. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos
sub-linguales ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

122/555

Fósforo (P - Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-17
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: gluconato do Fósforo. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos
sub-linguales ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
6.71EUR

123/555

Iodo (I - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-8
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do iodo. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos
sub-linguales ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

124/555

Lítio (Li - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-10
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do lítio. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos
sub-linguales ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

125/555

Magnésio (Mg - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-11
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do magnésio. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos
sub-linguales ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

126/555

Manganês (Mn - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-12
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do manganês. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos
sub-linguales ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

127/555

Manganês - cobalto (Mn - Co Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-13
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do manganês, gluconato do cobalt. Maneira do uso de acordo com o
fabricante: 7 grânulos sub-linguales ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
6.71EUR

128/555

Manganês - cobre (Mn - Cu Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-14
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do manganês, gluconato do cobre. Maneira do uso de acordo com o
fabricante: 7 grânulos sub-linguales ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
6.71EUR

129/555

Manganês - cobre - cobalto (Mn - Cu - Co Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-15
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do manganês, gluconato do cobre, gluconato do cobalt. Maneira do uso
de acordo com o fabricante: 7 grânulos sub-linguales ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
6.71EUR

130/555

Níquel - cobalto (Ni - Co Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-16
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: gluconato do níquel, gluconato do cobalt. Maneira do uso de acordo com o
fabricante: 7 grânulos sub-linguales ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
6.71EUR

131/555

Ouro (Au - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-1
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do ouro. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos
sublinguales ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR
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Potássio (K - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-9
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do potássio. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos
sub-linguales ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR
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Zinco (Zn - Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-19
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: gluconato do zinco. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 7 grânulos
sub-linguales ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
6.71EUR
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Zinco - níquel - cobalto (Zn - Ni - Co Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-21
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Gluconato do zinco, gluconato níquel, gluconato do cobalto. Maneira do uso de
acordo com o fabricante: 7 grânulos sub-linguales ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
18.19EUR

135/555

Pedras Preciosas

Agata
Model : KI-8
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Água, álcool, sumário do seaplane-alcoólico do agata.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2 ou 3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

PEDRA:

PLANETA: NÓ

ÁGATA
LUNAR NORTE (RAHU)

CONCENTRAÇÃO - SEGURANÇA

MYTHOLOGY: a ágata adquiriu o meaning da pedra protetora e o amulet da sorte nas cidades velhas, including o hindu, o
Nepalese e o Tibetean uns. Amou particularmente eram as ágatas cuja a cavidade estava cheia da água, lá seu nome "águia
apedreja" ou da "ágatas água".
DISCORDÂNCIA: Os distrusts da pessoa de seu próprio intuition e continuamente comete tais erros; é um soñador,
sempre com a mente em outra parte.
HARMONIA: O tincture de Spagiric da ágata promove a necessidade do introspection; determina um mais uma visão mais
concreta do mundo e do dae (dispositivo automático de entrada) encontrar dentro dhimself a resposta ao para possuir
perguntas. Também facilita a análise crítica do para possuir experiências, promovendo o crescimento espiritual, a estabilidade
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e o realism.
Faz o assunto da sensação protegido e certamente e assenta bem nele mais menos tenso e reserva para suportar mais
melhor as influências externas ele. Promove o pensamento lógico racional, empurrando o assunto para aprofundar-se na raiz
do problema. Esta maneira, o tincture ajuda processar as soluções pragmatic, que com calma, mas com decisão, serão
aplicadas à realidade. A ágata favorece a concentração no essencial, evitando a dispersão.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
24.79EUR

Coral
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Água, álcool, sumário do seaplane-alcoólico do
corallo.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2 ou 3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

137/555

PEDRA:

PLANETA:

CHORALE VERMELHO
MARTE

CONFIANÇA - VITALITY

MITOLOGIA: A legenda diz que Perseo, para beheaded em seguida ao medusa, suportou o corte da cabeça em uma rocha
para se lavar no mar: o sangue que caiu escureceu ao seaweed, petrifying os e retornando os no chorale. O chorale vermelho,
é um material por que o homem velho sentiu uma atração irresistible: É um mineral, um vegetal ou um animal?
Durante o millenia sua natureza sida cercou no mistério.
DISCORDÂNCIA: A pessoa é soñadora; sempre com o pensamento em outra parte, mostra a pouca razão do interesse
porque acontece ao redor a his. Jealous, suspeita tudo e tudo, ela tem o hatred, envies e fatiga. Se preocupa-se sempre
excessivamente e é afligido pelo outro. Um é excitado fàcilmente por um lawsuit bom, e começa enfureceu-se pelos injustices.
HARMONIA: O tincture de Vermelho Coral de Spagiric reforça a vontade do assunto e retorna claramente conscious dos
aspirations que esperam ainda ser feitos. Conferencia dinamismo e vitality . Reforça o desejo viver no indivíduo e indu-lo para
melhorar as condições de sua existência, tomando cuidado de seu bem estar físico e animating a ele para obter o que lhe
satisf realmente.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
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recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
24.79EUR

Crisoberillo
Model : KI-9
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Água, álcool, sumário do seaplane-alcoólico do
crisoberillo.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2 ou 3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

PEDRA:

PLANETA: NÓ

CRISOBERILO
LUNAR SUL (KETU)

FORÇA MENTAL - DISCIPLINA

MYTHOLOGY: No antiquity, o Crisoberilo foi usado pelos comandantes do exército, porque era um símbolo da disciplina e
da raiva.
DISCORDÂNCIA: A pessoa esta ansiosa, submete-se a um anguish extremo, scared para perder o controle governando
judicial e para possuir capacidades básicas.
HARMONIA: O tincture de Crisoberilo de Spagiric, gera a força, a autoridade e as aptidões para o controle. Promove o
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sentido da disciplina, do controle automático, da ambição e da independência. Dae (dispositivo automático de entrada) à
pessoa a tornar-se para possuir qualidades latentes. É útil lutar o medo, o anguish e os nightmares. Ele favores que o
indivíduo pode cumprir a eficácia seus deveres, sem ser influenciado pelas trocas do humor.
Power as capacidades inerentes do indivíduo.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
24.80EUR

Diamante
Model : KI-6
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
água do diamante do Seaplane-alcoólico, álcool, abstrato.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2 ou 3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
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PEDRA:

PLANETA:

DIAMANTES
VENUS

AUTOCONTROL-LEARNING-RESOLUTION

MYTHOLOGY: O nome do diamante, deriva-se do grego "que você se torna effeminate = indomitable", provavelmente por
sua dureza elevada, no fato é a mais dura de todas as substâncias naturais. Em muitas culturas o diamante era
freqüentemente associado à imagem de Venus, porque pensou de que poderia se liberar aos povos dos demons. Representa
o rectitud e o virtue.
DISCORDÂNCIA: A pessoa sente impure. É lenta, ela scared para perder a razão, o controle automático e para cometer
loucuras. Pensa somente sobre a falha, ele fé da falta e a confiança nse, sofre de complexos de inferiority.
HARMONIA: O tincture de Diamante de Spagiric contribui para desenvolver uma compreensão desobstruída do para
possuir a situação existencial. Dae (dispositivo automático de entrada) à pessoa para confrontar a evidência da vida e a
reforçá-la para possuir o caráter e o self-esteem . Promove o pedido, e conferencia a força a livrar dos comportamentos
prejudiciais e dos costumes maus. Promove-a o pensamento e livres causas que nós estamos respeitados mais nós ourself.
Reforça o sentido ético e o desejo da justiça. Padrão para dominar as crises nos projetos falhados. Faz tornado ciente dos
lawsuits à raiz dos problemas ou das doenças, alcançando uma análise imparcial da situação. Estimula a aprendizagem e
facilita a capacidade fazer decisões precisas para resolver os problemas.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
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Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
24.79EUR

Perla
Model : KI-2
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Água, álcool, sumário do seaplane-alcoólico por dela.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2 ou 3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

PEDRA:

PLANETA:

PERLE
LUA

INTUITION

MYTHOLOGY: São considerados entre os buds appraised mais. O homem usa-os como o adornment por 6.000 anos e não
tem sabido nenhuma legenda excelente.
DISCORDÂNCIA: A pessoa tem um mentality rígido, represses suas próprias necessidades e é dura com mesmo ele
mesmo. Mostra uma série dos traumas físicos, emocionais e mentais que podem ser velhos ou recentes.
HARMONIA: O tincture de Spagiric do por ele, produz sonhos dos lúcidos. Melhora a capacidade (subconscious) da
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pessoa, fazendo a mais intuitive. Intensifies os sentimentos, facilita a memória dos sonhos e acalma o temperament do
lunático.
Permite que a pessoa, integre para possuir mais fàcilmente aspectos irrational.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
24.79EUR

Rubino
Model : KI-1
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Água, álcool, sumário do seaplane-alcoólico do rubino.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2 ou 3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
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PEDRA:

PLANETA:

RUBY
SOL

DINAMISMO - ENERGIA

MYTHOLOGY: O nome deriva-se do "rubeus latin" que é vermelho. No antiquity, o flycatcher de Vermilion foi considerado o
símbolo da força vital, do dominion, do amor e da fé. O vermelho gosta do sangue e o incêndio, é a pedra da paixão.
Representa a potência desde que faz no anel que carrega os cardeais.
DISCORDÂNCIA: A pessoa mostra uma vontade fraca, deixa-se condição da vontade de outra; não sabe para dizer o
NO.. Tem uma melancolia profunda, tem o medo de tudo o que lhe cerca. É insatisfecho porque não pode definir para possuir
o vocation. Indifference da amostra, apathy, renúncia.
HARMONIA: O tincture de Spagiric do ruby gera o dinamismo, atividade. O assunto transforma-se impulsive, espontâneo
e passional no amor, mas sem terminar na auto-destruição. Empurra para sair do apathy e do passivity; no contrário balança
os estados do hyperactivity e estimula a atividade sexual.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
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recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
24.79EUR

Smeraldo
Model : KI-4
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Água, álcool, sumário do seaplane-alcoólico do
smeraldo.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2 ou 3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

PEDRA:

PLANETA:

EMERALD
MERCÚRIO

SENSIBILIDADE - PERSEVERANCIA

MYTHOLOGY : O nome deriva do grego "os smaragdos", isso é "pedra verde". As culturas velhas de Europa e de India
associaram o emerald ao mercúrio, mensageiro voado divine, deus dos sonhos. Para essa razão ele considereaba, fonte da
inspiração divine. Se diz que era benéfico para a visão.
DISCORDÂNCIA: A pessoa não sente à altura das circunstâncias, nem do para possuir responsabilidades. Tem a
nostalgia do passado, foge da realidade atual; fazendo exame do refúgio no passado. É impatient, nulo e voidable,
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hyperactive, ansioso, os períodos das mostras de orgulho reserved, mostram às vezes uma atitude do superiority.
HARMONIA: O tincture de Spagiric do emerald estimula o crescimento interno, sensibilidade e o sentido aesthetic, o
vitality e também o desejo da paz e da harmonia. Promove o perseverancia e a alegria para viver. Favorece o friendship, o
amor e a harmonia no par. O espírito mantem a pessoa nova.
Dae (dispositivo automático de entrada) para surpass os momentos difíceis. Empurra a pessoa para viver para possuir
mais intensa a vida. Retorna-lhe extroverted, amável no prazo e com expectativas. Gera a atitude da colaboração no grupo,
facilitando a compreensão.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
24.79EUR

Topazio
Model : KI-5
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Água, álcool, sumário do seaplane-alcoólico do
topazio.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2 ou 3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
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PEDRA:

PLANETA:

TOPAZ
JUPITER

DEPRESSION - EXHAUSTION

MYTHOLOGY : O Topaz foi considerado na cultura e no India europeus, a pedra de Jupiter, e para essa razão era o
símbolo do dominion na vida, no autorrealización e na sabedoria. Em México é usado estabelecer a verdade caso que das
disputas e das controvérsias.
DISCORDÂNCIA: A pessoa tenta esconder atrás de um facade da alegria, do restlessness interno e dos pensamentos
que lhe torturem. Comete tais erros continuamente porque não processa suas experiências. É um lutador esgotado, começado
comprimido, mas uniforme assim que ela continua lutando e ela nunca as folhas. Fatiga física e mental da amostra extrema. É
convencida de para surpassed o limite de que ser humano, pode suportar. Na outra mão, é possível ser mostrado incerto,
influenceable e o inconstante.
HARMONIA: O tincture de Spagiric do Topaz, reforça a capacidade do autorrealización e para fazer exame de uma vida
satisfatória. Faz-nos o contribuinte da sensação de nosso desenvolvimento espiritual, quando parece que nós monopolized.
Dá-nos a sabedoria para confrontar o destiny. Dae (dispositivo automático de entrada) a descobrir para possuir a riqueza
interna. Promove a abertura, o franqueza e a capacidade demonstrar as emoções. Causas que nós nos tornamos cientes de
nossa própria autoridade e nós reaffirm em nossa própria sabedoria.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
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níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
24.79EUR

Zaffiro
Model : KI-7
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Água, álcool, sumário do seaplane-alcoólico do
zaffiro.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2 ou 3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

PEDRA:

PLANETA:

SAPPHIRE
SATURNO

TOLERÂNCIA - TENACITY
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MYTHOLOGY: "o nome dos sappheiros" deriva do "azul" o termo grego isto é, ou também do "sappir hebrew", deve dizer;
"a coisa a mais bonita". Sobre o antiquity se pensou de que o sapphire era símbolo do goodness, do magnanimity e do fidelity.
Diz-se também que o sapphire é benéfico no nível intestinal, resistir os hemorrhages, as ignições e as puncturas venenosos.
DISCORDÂNCIA: A pessoa é muito crítica, arrogante e intolerante. Julga à outra sem o compassion mínimo. Não
acredita em seu próprio intuition, tem uma personalidade muito possessiva e tende a manipular à outra. O total atrasa o
dedication, é skeptical, duvidoso, pessimistic e é desanimado fàcilmente. Egocéntrica, egoistic, indecisa. Muda fàcilmente do
humor e da opinião.
HARMONIA: O tinctureof de Spagiric o sapphire elimina a dispersão, ajudando à pessoa ao concentrado própria em
objetivos concretos e para persecute os sem distracting. Ajuda-nos fazer um trabalho do introspection e modificar os aspectos
nondesirable. Intensifies o desejo da sabedoria e do conhecimento. Tem tranquilizing e efeito tranquilizar. Dae (dispositivo
automático de entrada) nos momentos do depression. Retorna-nos sober e capazes de discriminar e requisitar nossos
pensamentos. Reforça a determinação e próprios vontade, permitindo que nós alcancem nossos objetivos.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
24.79EUR
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Primeiro essências

Cajeput (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Quintas essências&nbsp;de: cajeput, canela, cipreste, tomilho, orégano e&nbsp;ouro
coloidal. Maneira do uso de acordo com o fabricante: De 2 a 5 gotas diretamente na lingüeta, 3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
27.56EUR

150/555

Cuminho (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Quintas essências de: Comine I, hinojo, anis, mint, limão,&nbsp;cravo-da-índia e
oligoelemento colloidal do ouro. Maneira do uso de acordo com o fabricante: De 2 a 5 gotas diretamente na lingüeta, 3 vezes
ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
27.56EUR
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Lavanda (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Quintas essências de: Lavanda, árvore limão, laranja, melissa,&nbsp;camomilla e
oligoelemento coloidal de ouro. Maneira do uso de acordo com o fabricante: De 2 a 5 gotas diretamente na lingüeta, 3 vezes
ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
27.56EUR
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Menta (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Quintas essências de: hortelã, alecrim, junípero, erva-doce, melissa, limão e ouro
coloidal.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maneira do uso de acordo com o fabricante: De 2 a 5 gotas
diretamente na lingüeta, 3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
24.79EUR
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Pinho (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Quintas essências de: pinho, orégano, lavanda, hissopo, Segurelha, eucalyptus e
oligoelemento colloidal do ouro. Maneira do uso de acordo com o fabricante: De 2 a 5 gotas diretamente na lingüeta, 3 vezes
ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
27.56EUR
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Quintessência

CYPRESS - 1 Unidade di 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Álcool, óleo essencial do cipresso.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
18.73EUR
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QES Ajedrea - 1 Unidade de 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Álcool, óleo essencial do santoreggia.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
18.73EUR
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QES Anis - 1 Unidade de 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Álcool, óleo essencial do anice.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
18.73EUR
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QES Arancio- 1 Unidade de 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Álcool, óleo essencial do naranja.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
18.73EUR

158/555

QES Bergamoto - 1 Unidade de 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Álcool, óleo essencial do bergamotto.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
18.73EUR

159/555

QES Camomile - 1 Unidade de 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Álcool, óleo essencial do camomile.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
18.73EUR

160/555

QES Canela - 1 Unidade de 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Álcool, óleo essencial do cannella.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
18.73EUR

161/555

QES Eucalyptus - 1 Unidade de 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Álcool, óleo essencial do eucalyptus.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
18.73EUR

162/555

QES Hinojo - 1 Unidade de 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Álcool, óleo essencial do finocchio.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
18.73EUR

163/555

QES Hisopo - 1 Unidade de 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Álcool, óleo essencial do issopo.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
18.73EUR

164/555

QES Limão - 1 Unidade de 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Álcool, óleo essencial do limone.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
18.73EUR

165/555

QES Melissa - 1 Unidade de 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Álcool, óleo essencial do melissa.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
18.73EUR

166/555

QES Mint - 1 Unidade de 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Álcool, óleo essencial do mint.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
18.73EUR

167/555

QES Oregano - 1 Unidade de 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Álcool, óleo essencial do oregano.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
18.73EUR

168/555

QES Pinho - 1 Unidade de 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Álcool, óleo essencial do pinho.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
18.73EUR

169/555

QES Prego - 1 Unidade de 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Álcool, óleo essencial do garofano.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
18.73EUR

170/555

QES Romero - 1 Unidade de 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Álcool, óleo essencial do rosmarino.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
18.73EUR

171/555

QES Thyme - 1 Unidade de 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:
Álcool, óleo essencial do thymus.
Maneira do uso de acordo com o fabricante:
2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário
recordar que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que
vai dos 31 de março aos 27 de outubro.
18.73EUR

172/555

Tintura Mãe

Agnocasto (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de Agnocasto. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

173/555

Alcachofra (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de Alcachofra. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

174/555

Alcacuz (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do Alcacuz. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

175/555

Alchemilla (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do alchemilla. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

176/555

Angélica (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do angélica. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

177/555

Anis (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de anis. Maneira do uso de acordo com o
fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

178/555

Aquilégia (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de Achillea. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 30 gotas dissolvidas na água, 3 vezes ao dia. Para conservar no local e no cofre frescos da luz.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

179/555

Aspargo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do Aspargo. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

180/555

Bardana (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o
fabricante:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de bardana. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao
dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

181/555

Bôlsa do pastor (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o
fabricante:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico da Bôlsa do pastor. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3
vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

182/555

Cardo-de-santa-maria (S.Y.S 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do Cardo-de-santa-maria. Maneira do uso
de acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

183/555

Carvalho (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do carvalho. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

184/555

Cimifuga (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de Cimifuga Racemosa. Maneira do uso
de acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

185/555

Coentro (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do coentro. Maneira do uso de acordo com
o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

186/555

Drósera (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de Drósera. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

187/555

Eleuterococo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de eleuterococo. Maneira do uso de
acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

188/555

Equinácea (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de equinácea. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

189/555

Erva-cidreira (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de Erva-cidreira. Maneira do uso de
acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

190/555

Espinheiro (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato de hidro-alcoólico de Espinheiro. Maneira do uso de
acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

191/555

Eucalipto (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de eucalipto. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

192/555

Fucus (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de fuco do fuco. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

193/555

Funcho (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de funcho. Maneira do uso de acordo com
o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

194/555

Garra de diabo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o
fabricante:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico da Garra de Diabo. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3
vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

195/555

Garra de Gato (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Molhe, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico da Garra de Gato. Maneira do uso de
acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

196/555

Genciana (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de genciana. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

197/555

Ginkgo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de ginkgo&nbsp;biloba. Maneira do uso de
acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

198/555

Ginseng Coreano (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de ginseng coreano. Maneira do uso de
acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
28.11EUR

199/555

Herba-de-sào-joào (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Sumário da água, do álcool, do mel e do seaplane-alcoólico do iperico do
seaplane-alcoólico. Maneira do uso de acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

200/555

Inula (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do Inula. Maneira do uso de acordo com o
fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

201/555

Maravilhas (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do calêndula. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

202/555

Meliloto (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do meliloto. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

203/555

Molarinha (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de Molarinha. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

204/555

Oliveira (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico d´oliveira. Maneira do uso de acordo com
o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

205/555

Papoula (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de Papoula Vermelha. Maneira do uso de
acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

206/555

Pilosella das boticas (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do Pilosella das boticas. Maneira do uso
de acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

207/555

Pinho Selvagem (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do pinho selvagem. Maneira do uso de
acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

208/555

Própoli (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante:&nbsp;Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do própoli. Maneira do uso de
acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
15.99EUR

209/555

Quina (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato de hidro-alcoólico de Quina. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

210/555

Rosa de cào (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de rosa selvagem. Maneira do uso de
acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

211/555

Ruibarbo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do ruibarbo. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

212/555

Salva (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico do salva. Maneira do uso de acordo com o
fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

213/555

Sene (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de sene. Maneira do uso de acordo com o
fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

214/555

Uva ursina (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico da uva ursina. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

215/555

Uva-Do-Monte (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico da uva-do-monte. Maneira do uso de
acordo com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.

Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

216/555

Valeriana (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composição de acordo com o fabricante: Água, álcool, mel e extrato hidro-alcoólico de valeriana. Maneira do uso de acordo
com o fabricante: 2-3 gotas, 2-3 vezes ao dia.
&nbsp;
Em Forza Vitale, seguimos as técnicas alquimistas que praticaram tradicional na produção e na transformação das plantas,
dos minerais, dos metais, etc.
Por muito tempo, se pensou de que a ação benéfica das plantas medicinal, teve somente a algum princípio ativo que poderia
ser isolado (sintetizado); mas em anos recentes se descobriu que existe um tipo de “influências” ou de fatores, que não son
quantifiables, mas aquele tem repercussions sobre a potência e a eficácia do remédio.
Nossos remédios espagiricos são preparados com precisas e estrititas normas, que consideram os ciclos e as influências
astral, bem como a afinidades específica de cada substância.
Forza Vitale, oferece-nos uma completa gama de produtos, cujo processo imita o processo da natureza, recuperando
conseqüentemente a tradição herbal: Separar (para purificar) e para reun.
Nós separamos também no laboratório, os princípios ativos das peças menos assimilable a nosso corpo (purificando-les),
juntando-se em uma solução altamente biovailable, que lhe ajude a alcanzar o pont máximo do seu bem estar em todos os
níveis: Físico, mental e espiritual.

Calendario do relógio de órgãos, para a seleção do produto:
Para o uso do comprimidos e também extratos líquidos em combinação com os meridianos da lingüeta. É necessário recordar
que nós devemos seguir o tempo solar, e para este nós teremos que reduzir - 1.00 h. do tempo oficial no período que vai dos
31 de março aos 27 de outubro.
14.87EUR

217/555

Sais de Schüssler

Calc. Fluor. 12x (Fluoruro de Calcio) x 100
Manufacturer : Unda
Dose recomendado do adulto:
5 tabuletas a ser sugadas diariamente 3 vezes, ou como recomendado por seu terapeuta.
O tratamento pode ser realçado, dissolvendo a primeira tomada (5 tabuletas) em jejua, em um chá, a água, o suco ou outro
líquido (não use objetos metálicos para remover).
10.51EUR

Calc. Phos. 6x (Fosfato de Calcio) x 100
Manufacturer : Unda
Dose recomendado do adulto:
5 tabuletas a ser sugadas diariamente 3 vezes, ou como recomendado por seu terapeuta.
O tratamento pode ser realçado, dissolvendo a primeira tomada (5 tabuletas) em jejua, em um chá, a água, o suco ou outro
líquido (não use objetos metálicos para remover).
10.51EUR

Calc. Sulph. 6x (Sulfato de Calcio) x 100
Manufacturer : Unda
Dose recomendado do adulto:
5 tabuletas a ser sugadas diariamente 3 vezes, ou como recomendado por seu terapeuta.
O tratamento pode ser realçado, dissolvendo a primeira tomada (5 tabuletas) em jejua, em um chá, a água, o suco ou outro
líquido (não use objetos metálicos para remover).
10.51EUR

218/555

Ferrum Phos. 12x (Fosfato de Hierro) x 100
Manufacturer : Unda
Dose recomendado do adulto:
5 tabuletas a ser sugadas diariamente 3 vezes, ou como recomendado por seu terapeuta.
O tratamento pode ser realçado, dissolvendo a primeira tomada (5 tabuletas) em jejua, em um chá, a água, o suco ou outro
líquido (não use objetos metálicos para remover).
10.51EUR

Fórmula con las 12 Sales x 100
Manufacturer : Unda
Cada tablete contém:

- Calcarea Fluorica 12x
- Calcarea Phosphorica 6x
- Calcarea Sulfurica 6x
- Ferrum Phosphoricum 12x
- Kalium Muriaticum 6x
- Kalium Phosphoricum 6x
- Kalium Sulphuricum 6x
- Magnesia Phosphorica 6x
- Natrum Muriaticum 6x
- Natrum Phosphoricum 6x
- Natrum Sulfuricum 6x
- Silicea 12x
Dose recomendado do adulto:
5 tabuletas a ser sugadas diariamente 3 vezes, ou como recomendado por seu terapeuta.
O tratamento pode ser realçado, dissolvendo a primeira tomada (5 tabuletas) em jejua, em um chá, a água, o suco ou outro
líquido (não use objetos metálicos para remover).
12.51EUR

219/555

Kali. Mur. 6x (Cloruro de Potasio) x 100
Manufacturer : Unda
Dose recomendado do adulto:
5 tabuletas a ser sugadas diariamente 3 vezes, ou como recomendado por seu terapeuta.
O tratamento pode ser realçado, dissolvendo a primeira tomada (5 tabuletas) em jejua, em um chá, a água, o suco ou outro
líquido (não use objetos metálicos para remover).
10.51EUR

Kali. Phos 6x (Fosfato de Potasio) x 100
Manufacturer : Unda
Dose recomendado do adulto:
5 tabuletas a ser sugadas diariamente 3 vezes, ou como recomendado por seu terapeuta.
O tratamento pode ser realçado, dissolvendo a primeira tomada (5 tabuletas) em jejua, em um chá, a água, o suco ou outro
líquido (não use objetos metálicos para remover).
10.51EUR

Kali. Sulph. 6x (Sulfato de Potasio) x 100
Manufacturer : Unda
Dose recomendado do adulto:
5 tabuletas a ser sugadas diariamente 3 vezes, ou como recomendado por seu terapeuta.
O tratamento pode ser realçado, dissolvendo a primeira tomada (5 tabuletas) em jejua, em um chá, a água, o suco ou outro
líquido (não use objetos metálicos para remover).
10.51EUR

220/555

Mag. Phos. 6x (Fosfato de Magnesio) x 100
Manufacturer : Unda
Dose recomendado do adulto:
5 tabuletas a ser sugadas diariamente 3 vezes, ou como recomendado por seu terapeuta.
O tratamento pode ser realçado, dissolvendo a primeira tomada (5 tabuletas) em jejua, em um chá, a água, o suco ou outro
líquido (não use objetos metálicos para remover).
10.51EUR

Natrum Mur. 6x (Cloruro de Sodio) x 100
Manufacturer : Unda
Dose recomendado do adulto:
5 tabuletas a ser sugadas diariamente 3 vezes, ou como recomendado por seu terapeuta.
O tratamento pode ser realçado, dissolvendo a primeira tomada (5 tabuletas) em jejua, em um chá, a água, o suco ou outro
líquido (não use objetos metálicos para remover).
10.51EUR

Natrum Phos. 6x (Fosfato de Sodio) x 100
Manufacturer : Unda
Dose recomendado do adulto:
5 tabuletas a ser sugadas diariamente 3 vezes, ou como recomendado por seu terapeuta.
O tratamento pode ser realçado, dissolvendo a primeira tomada (5 tabuletas) em jejua, em um chá, a água, o suco ou outro
líquido (não use objetos metálicos para remover).
10.51EUR

221/555

Natrum Sulph. 6x (Sulfato de Sodio) x 100
Manufacturer : Unda
Dose recomendado do adulto:
5 tabuletas a ser sugadas diariamente 3 vezes, ou como recomendado por seu terapeuta.
O tratamento pode ser realçado, dissolvendo a primeira tomada (5 tabuletas) em jejua, em um chá, a água, o suco ou outro
líquido (não use objetos metálicos para remover).
10.51EUR

Sílice 12x (Silicea) x 100
Manufacturer : Unda
Dose recomendado do adulto:
5 tabuletas a ser sugadas diariamente 3 vezes, ou como recomendado por seu terapeuta.
O tratamento pode ser realçado, dissolvendo a primeira tomada (5 tabuletas) em jejua, em um chá, a água, o suco ou outro
líquido (não use objetos metálicos para remover).
10.51EUR

222/555

Vitaminas

(2 + 1 Free) B 100 (Ultra Complex 250 Caps.)
Model : 773
Manufacturer : Good´n Natural
Cada cápsula contiene:

Thiamin
(Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) 100 mg
Riboflavin (Vitamin B-2) 100 mg
Niacin (as Niacinamide) 100 mg
Vitamin B-6
(as Pyridoxine Hydrochloride) 100 mg
Folic Acid 400 mg
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 100 mg
Biotin (as d-Biotin) 100 mg
Pantothenic Acid
(as d-Calcium Pantothenate) 100 mg
Inositol 100 mg
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) 100 mg
Choline Bitartrate 100 mg
Proprietary Blend 5 mg
(Parsley Leaves Powder, Rice Bran Defatted Powder,Watercress Leaves Powder, Alfalfa Leaves Powder, Lecithin Granules)
143.36EUR

223/555

Vitaminas - Vitamina B15

Vitamina B15 (Pangamic Acid 50 mg. x 50)
Model : NEC2046
Manufacturer : Nature Essentials
6.64EUR

224/555

Vitaminas - Beta Caroteno

Beta Caroteno 10.000 U.I (100)
Model : 177
Manufacturer : Good´n Natural
Conteúdo médio de cada cápsula:
Beta-Caroteno 10.000 U.I.

Apresentação: Embalagem com 100 cápsulas.
8.64EUR

Beta Caroteno 10.000 U.I. (50)
Model : NEV2091
Manufacturer : Nature Essentials
Conteúdo médio de cada cápsula:
Beta-Caroteno 10.000 U.I.

Apresentação: Embalagem com 50 cápsulas.
4.77EUR

Complexo de Caroteno (60 Cápsulas)
Model : 7943
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:
Carotenoides naturales de Dunaliella salina 50 mg, (Betacaroteno 10 mg, Alfacaroteno 340 mcg, Zeaxantina 63 mcg,
Criptxantina 77 mcg, Luteína 49 mcg), Betacaroteno natural de aceite de palma 5 mg, Alfa-caroteno natural de aceite de palma
2,5 mg, Licopeno 2 mg, Luteína 2,5 mg, Espirulina 50 mg, extracto de espinacas 50 mg.
Base natural: aceite de oliva extra-virgen. Sustancias adicionales: silicio coloidal, gelatina.
40.79EUR

225/555

Vitaminas - Vitamina B5

Vitamina B5 (Acido Pantoténico 500 mg. x 90)
Model : 876
Manufacturer : Bonusan
28.86EUR

226/555

Vitaminas - Biotina

Biotina (1000 mcg. x 60)
Model : 7832
Manufacturer : Bonusan
10.40EUR

227/555

Vitaminas - Vitamina B-6

Piridoxina 5 fosfato (P5P) 60 Tabelas
Model : 7822
Manufacturer : Bonusan
Cada tabela contém:

- Piridoxina 5 fosfato (P5P) 50 mg.
18.05EUR

Vitamina B6+ (60 Capsulas)
Model : 7986
Manufacturer : Bonusan
Composición:
- Vitamina B6 50 mg.
- Acido fólico 1000 mcg.
- Vitamina B12 400 mcg.
- Base natural de gelatina, estearato de magnesio y celulosa.
15.06EUR

228/555

Vitaminas - Vitamina B12

Vitamina B12 (1000 mcg. x 100)
Model : 135
Manufacturer : Good´n Natural
13.74EUR

Vitamina B12 (90 x Dibencozida Coenzima 1000 µg.)
Model : 7878
Manufacturer : Bonusan
19.04EUR

229/555

Vitaminas - Vitamina C

Ester C + Bioflavonoides (500 mgs. x 90)
Model : 181
Manufacturer : Good´n Natural
19.07EUR

SUPER VITAMINA C (1000 mg. x 90)
Model : NE2159
Manufacturer : Nature Essentials
INGREDIENTES:
Vitamina C (300 mg..), fruto da rosa (600 mg..), Excipiente (Celulose 100 mg..) e Magnésio Vegetal stearato.

MODO DE EMPREGO:
Como suplemento dietético (1/2) tablete em dia.
10.43EUR

Vitamina C 250 grs.
Model : 7953
Manufacturer : Bonusan
Composición (por cada 1000 mg de polvo):
- Vitamina C (como ascorbato de K, Ca, Mg, Zn, Mn) 816 mg.
- Calcio como ascorbato 39 mg.
- Magnesio como ascorbato 39 mg.
- Potasio como ascorbato 17 mg.
- Zinc como ascorbato 2,4 mg.
- Manganeso como ascorbato 0,3 mg.
- Base natural de aromas naturales de limón y naranja, ácido cítrico.
42.62EUR

230/555

Vitamina C de ação atrasada + Rosa Silvestre (500 mg. x 50)
Model : NEV2094
Manufacturer : Nature Essentials
Contenido medio por cada comprimido de acción retardada:

Acido Ascórbico: 500 mg.
Escaramujo: 15 mg.
5.33EUR

Vitamina C de ação atrasada + Rosa Silvestre (500 mg. x 60)
Model : 127
Manufacturer : Good´n Natural
10.09EUR

231/555

Vitaminas - Vitamina E

Vitamina E (400 U.I. x 60)
Model : 9040
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR4.30EUR

Vitamina E - 400 Complex (60 Cápsulas)
Model : 7895
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Vitamina E natural 300 mg.
- Mezcla de tocoferoles no esterificados 100 mg. en una base natural de aceite de soja.
Sustancia adicional: gelatina
22.59EUR

232/555

Vitaminas - Acido Fólico

Acido Fólico (1000 mcg. x 180)
Model : 7879
Manufacturer : Bonusan
Cada tableta contiene:
- 1000 mcg. de Acido Folico.
-

10 mcg. de Vitamina B12.

16.94EUR

Acido Fólico (400 mcg.x250)
Model : 184
Manufacturer : Good´n Natural
6.40EUR

233/555

Vitaminas - P.A.B.A.

P.A.B.A. (100 mg.x50)
Model : NEV2093
Manufacturer : Nature Essentials
4.81EUR

234/555

Vitaminas - Multi-Vitaminas

235/555

(2 + 1 Free) Ultra Vita-Min (100)
Model : 120
Manufacturer : Good´n Natural
Cada comprimido contiene:

- Vitamina A : 400 U.I.
- Betacaroteno : 6.000 U.I.
- Vitamina B-1 : 25 mg.
- Vitamina B-2 : 25 mg.
- Vitamina B-6 : 25 mg.
- Vitamina B-12 : 50 mcg.
- Vitamina C : 150 mg.
- Vitamina D: 400 U.I.
- Vitamina E: 12,5 U.I.
- Niacinamida: 50 mg.
- Pantetotenato Cálcico (B5): 12,5 mg.
- Acido Fólico: 0,4 mg.
- Inositol: 52 mg.
- Betaína: 25 mg.
- Colina: 25 mg.
- PABA: 15 mg.
- Rutina: 5 mg.
- Bioflavonoides: 15 mg.
- Biotina: 1 mcg.
- Hígado desecado: 50 mg.
- Harina de hueso: 162 mg.
- Gluconato de Hierro: 50 mg.
- Gluconato de Cobre: 0,25 mg.
- Gluconato de Magnesio: 7,2 mg.
- Gluconato de Manganeso: 6,15 mg.
- Gluconato de Zinc: 5 mg.
- Gluconato de Potasio: 0,1 mg.
- Calcio (Ostras): 60 mg.
- Fósforo: 24,3 mg.
- Molibdeno: 10 mcg.
- Cromo: 20 mcg.
- Coenzima Q10: 1.000 mcg.
- Boro: 500 mcg.
- Selenio: 10 mcg.
- Ginseng: 15 mg.
- Jalea Real: 5 mg.
- Ajo desodorizado: 10 mg.
48.00EUR

236/555

B-Complex (500% CDR x 60)
Model : 9026
Manufacturer : Vitamin House´s
La composición del B-Complex por cápsula es:

- 7 mg. de Vitamina B1
- 8 mg. de Vitamina B2
- 100 mg. de Vitamina B5
- 1 mg. de Acido Fólico
- 100 mg. de Niacina
- 5 mcg. de Vitamina B12
8.60EUR

Complexo Vitamina B-50 (60 Cápsulas)
Model : 7870
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Vitamina B1 (como tiamina HCL) 50 mg.
- Vitamina B2 (riboflavina) 50 mg.
- Vitamina B3 (niacinamida) 50 mg.
- Vitamina B5 (como pantotenato de calcio) 50 mg.
- Vitamina B6 (como piridoxina HCl) 50 mg.
- Vitamina B12 (cianocobalamina) 50 mcg.
- Ácido fólico 500 mcg.
- Biotina 50 mcg.
- Colina (como tartrato) 50 mg.
- Inositol 50 mg.
- PABA 50 mg.
15.26EUR

237/555

Ferro (30 mg.) + Acido Fólico (200 mcg.) x 60
Model : 9019
Manufacturer : Vitamin House´s
4.30EUR

238/555

Vitaminas - Bioflavonoides

Bioflavonoides cítricos (1000 mg. x 100)
Model : 128
Manufacturer : Good´n Natural
12.24EUR

239/555

Vitaminas - Vitamina D

Vitamina D 3 (90 Cápsulas)
Model : 7982
Manufacturer : Bonusan
Composição: Cada cápsula contém:

- Vitamina D3 (cholecalciferol)
- 15 mcg. (600 IE)
Em uma base de triglicerídio de cadeia média (oleum de coco).

Uso: Se não houver nenhuma recomendação diferente, é aconselhável ingerir 1 capsule diariamente durante ou depois da
comida. Além deste produto, é aconselhado para seguir um saudável e equilibrou dieta, como também a ingesta de vitimanin C
e ácidos gordurosos ômega-3.
11.86EUR

240/555

Essências florais - Florais de Bach

Agrimony (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
PREOCUPACIÓN OCULTA. TORTURA MENTAL.

Ocultar la tortura mental y el sufrimiento bajo un aspecto de despreocupación.
Buscar actividad y compañía para distraer el propio dolor. Ser muy sensible a las discusiones y confrontaciones. Buscar de la
paz y la conciliación.
Buscar consuelo del malestar en la bebida,
drogas etc.
Aspectos positivos:
Alegría natural y aceptación, sin disimulos, del sufrimiento personal. Optimismo sincero.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

241/555

Aspen (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
MIEDO, SIN SABER LAS CAUSAS.

Cuando nos invade el miedo, sin razón aparente ni causa concreta.
Miedo vago, inexplicable.
Aprensión o temor a que nos pueda ocurrir algo y no saber explicar qué.
Ansiedades en soledad o en compañía.
Miedo a espacios o lugares.

Aspectos positivos:
Paz interior. La aprensión desaparece, deseo de vivir con decisión. Sosiego.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Beech (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
CRÍTICAS Y REPROCHES A LOS DEMÁS. INTOLERANCIA.

La intolerancia y la critica hacia los demás nos vuelve irritables e inflexibles.
Cinismo, antipatía, mostrarse estrictos, no hacer concesiones a los errores de los demás.
Censuras y reproches a las debilidades o a las manías del otro.

Aspectos positivos:
Poder ver en el prójimo aspectos positivos que conviven junto con lo que consideramos defectos.
Ser tolerantes con los diversos modos de expresión de los nuestros.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

242/555

Centaury (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
INFLUENCIABLE POR LOS DESEOS DE LOS DEMÁS.

Ansiedad por complacer los deseos ajenos; resultando difícil decir “no”.
Docilidad que llega al servilismo.
Personalidad débil, necesitada de complacer
y someterse a personas de carácter más
fuerte.
Abandono de los propios deseos por complacer a los otros.

Aspectos positivos:
Estar disponible sin perder la propia individualidad. Seguir el propio camino en la vida, sin ceder nuestra energía a los demás.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Ceratostigma (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
DUDAS SOBRE EL PROPIO CRITERIO. BÚSQUEDA DE CONSEJO.

A pesar de sentir interiormente el propio criterio, buscar el consejo de otros y la confirmación de la propia opinión, a menudo el
consejo ajeno aleja de la propia conveniencia, pero a pesar de ello inspira más confianza que la propia intuición.
Seguir siempre consejos de otros en decisiones como compras, tratamientos, etc.

Aspectos positivos:
Dar valor a la propia intuición. Seguir las convicciones propias, sin dudas y con decisión.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

243/555

Cherry Plum (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
MIEDO A PERDER EL CONTROL MENTAL, TEMOR A LA LOCURA. DESCONTROL.

La gran presión mental que sentimos nos lleva al borde de una crisis nerviosa.
Desesperación. Explosiones sin control, a menudo, con arrepentimiento posterior.
Temor a no poder contener una explosión de ira o de histeria, tal vez contra alguna persona.
Miedo a no poder evitar hacer algo terrible.

Aspectos positivos:
Una mente calmada, que a pesar de la presión no pierde la perspectiva de la situación vivida.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Chesnut Bud (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
REPETICIÓN DE ERRORES, DIFICULTAD PARA APRENDER DE ELLOS.

Pasar superficialmente por la vida sin
prestar atención a la experiencia.
Vivir una y otra vez el mismo error.
Vivir el presente de una manera frágil, sin mucho interés, por la falta de referentes de las experiencias anteriores.

Aspectos positivos:
Sutil observación de la realidad.
Aprendizaje de las experiencias y vivencias. Sentirse mentalmente despiertos
y aprendiendo de lo vivido hoy.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

244/555

Chicory (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
SOBREPROTECCIÓN. POSESIVO.

Dedicación a los demás con fines de dominación y posesión.
Amor condicional.
Necesidad de estar muy próximo a las personas queridas para sobreproteger y dirigir, si es necesario, sus vidas.
Niños que requieren o llaman mucho la
atención .

Aspectos positivos:
Cuidados y entrega por los demás sin esperar retribución y sin inmiscuirse en las necesidades ajenas.
Afecto sin ataduras.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Clematis (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
INDIFERENCIA POR EL PRESENTE. FALTA DE INTERÉS. ENSOÑACIÓN.

Disgusto por la vida actual. Desinterés por el presente llegando a vivirlo con absoluta indiferencia o viviendo en la propia
fantasía.
Proyectarse en el futuro pensando en tiempos mejores, pero tener poco espíritu de lucha para conseguir un cambio y en
ocasiones no hacer ningún esfuerzo para recuperarse de las enfermedades. Dificultad en la concentración por vivir el presente.

Aspectos positivos:
Interés en el presente y alegría de vivir. Expresar y vivir todo el potencial creativo.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

245/555

Crab Apple (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
PURIFICACIÓN. DESPRECIO DE SI MISMO.

Necesidad obsesiva de purificar el entorno, la propia mente y el cuerpo. Cuando uno se siente sucio, contaminado.
Aspectos de uno mismo, o bien enferme-dades, que ocupan nuestro centro de atención de una forma desproporcionada,
sintiéndonos desalentados si no podemos librarnos de ello.
Vergüenza de si mismo o de aspectos físicos.

Aspectos positivos:
Proporción correcta de lo que no es tan perfecto o tan puro. Aceptación de si mismo.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Elm (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
ABATIMIENTO POR EL PESO DE LAS RESPONSABILIDADES.

Tener sentimientos temporales de no estar a la altura de la exigencias.
Creerse sobrecargado por el peso del mundo en los propios hombros.
Perder la capacidad habitual de ser eficaz
y sentirse desesperado frente a las responsabilidades, que de costumbre, se asumen bien.

Aspectos positivos:
Visión con perspectiva de la carga y las tareas. Confianza y capacidad en la acción y en la búsqueda del éxito.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

246/555

Gentian (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
DEPRESIÓN. DESANIMO.

Desánimo cuando las cosas no salen bien o hay dificultades.
Depresión por motivos que conocemos.
Cuando hay dudas de que las cosas vuelvan a mejorar o de que se resuelvan.
Al obtener un mal resultado en una prueba o en el curso nuestra vida, y hundirse en el desánimo y la incertidumbre.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Gorse (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
DESESPERANZA. DESESPERACIÓN.

Cuando se ha abandonado toda lucha.
Dudar de que nada pueda dar resultado en un problema o enfermedad.
Iniciar un tratamiento por complacer a familiares o amigos, pero tener dudas de que pueda tener éxito.
Haber abandonado la lucha, con gran sufrimiento.

Aspectos positivos:
Volver a confiar en la recuperación de la salud o en la desaparición de las dificultades, recuperando la luz en el camino de la
vida.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

247/555

Heather (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
HABLAR DE SI MISMO. NECESIDAD DE COMPAÑÍA DE LOS DEMÁS.

Disgusto por la soledad, necesitar la compañía de los demás y convertirlos en público para nuestro discurso, que estará
centrado exclusivamente en nuestras preocupaciones y cuestiones individuales.
Agotar la paciencia y la disponibilidad de los demás explicando siempre y por largo tiempo nuestras cosas.

Aspectos positivos:
Disponibilidad de los demás, saber escuchar. El propio sufrimiento o preocupación es una forma de relación afectuosa con las
otras personas.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Holly (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
ODIO. RABIA. CELOS. DESCONFIANZA.

Cuando se es contrario al amor.
Sentir sufrimiento en el corazón.
Dolor, a menudo sin suficiente motivo.
Desconfiar y mantener en el corazón los
celos y la rabia.
Resentimiento por sentimientos de vejación.

Aspectos positivos:
Comprensión y afecto. Citando al Dr. Bach “Holly nos protege de todo lo que no es el Amor Universal”.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

248/555

Honeysuckle (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
VIVIR EN EL PASADO. NOSTALGIA.

Revivir en el presente los acontecimientos, los recuerdos, los éxitos y los fracasos de tiempos pasados.
No tener interés por el momento actual y estar refiriéndose y recordando el pasado intensamente.
Cuando el pasado ocupa el lugar del presente.

Aspectos positivos:
Ser capaces de dar “carpetazo” a los asuntos anteriores. Sacar provecho del pasado viviéndolo como experiencia, no como
realidad actual.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Hornbeam (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
FATIGA MENTAL.

Cuando hay duda de las propias fuerzas
para enfrentar las tareas.
Dudar de la propia fortaleza para recuperarnos de una enfermedad.
Un trabajo excesivo o monótono puede producirnos un agotamiento temporal con pérdida de energía y de interés; y a pesar de
todo cumplir con ello.

Aspectos positivos:
Seguridad en la capacidad y energía para hacer frente a las tareas diarias y obligaciones.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

249/555

Impatiens (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
IMPACIENCIA. TENSIÓN. IRRITABILIDAD.

Gran rapidez y agilidad mental que conlleva una exigencia de inmediatez en las personas y en las situaciones.
Preferencia por trabajar solo por la irritación que provoca la poca velocidad que vemos en los demás. Interrumpir a otras
personas terminando
sus frases en la conversación o su trabajo, incapaces de respetar su ritmo.

Aspectos positivos:
Gran capacidad mental y de acción pero sin compulsión. Relajación. Tolerancia al ritmo ajeno.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Larch (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
ANTICIPAR EL FRACASO Y NO CONFIAR EN SI MISMO.

Sentirse inferior frente a una tarea o habilidad, llegando al desaliento.
Dudar de la propia capacidad.
Anticipar el fracaso evitando el intento y la acción.
Tener sentimiento de inferioridad.

Aspectos positivos:
Resolución y sentimiento de capacidad. Visión realista del propio valor.
Determinación en la acción y en la búsqueda del éxito.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

250/555

Mimulus (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Recomendaciones: Para miedos de origen conocido. Personas asustadizas. Miedo a estar a solas, a la noche, a la
enfermedad, a la pobreza, a las discusiones, a situaciones nuevas, a hablar en público. Personas hipersensibles, al frío,
ruidos, oscuridad.... Timidez.

Posibles síntomas: Nerviosismo, fobias, tartamudeo, asma, transpiración excesiva, tensión, opresión en el pecho, taquicardias,
trastornos funcionales (vesícula, riñón...)

Símbolo: El miedo primario.

Nos reconecta con: La liberación de nuestros miedos. Despreocupación, valentía y coraje.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Mustard (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
TRISTEZA PROFUNDA SIN MOTIVO. MELANCOLÍA.

Cuando el presente pierde todo interés ya que, sin ningún motivo, nos invade una profunda tristeza y una angustiosa
melancolía que desaparecen, también, sin motivo.
Ver el Sol de nuestras vidas cubierto por unas nubes grises que apagan su luz.

Aspectos positivos:
Ánimo equilibrado. Vuelta de la luz y la alegría.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

251/555

Oak (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
LUCHA INCESANTE A PESAR DE LAS DIFICULTADES.

No abandonar, no darse nunca por vencido.
A pesar de sentirse abatido seguir en la lucha, soportando con fortaleza el exceso de carga. El problema se presenta cuando
esta tenacidad contra viento y marea nos lleva a una crisis o límite de energía.
Disgusto cuando la enfermedad es una limitación para seguir con la tarea impuesta.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Olive (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
AGOTAMIENTO FÍSICO Y MENTAL.
NO HAY FUERZAS.

Después de esfuerzos o sufrimientos que nos han dejado sin energía, la vida cotidiana es una montaña imposible de subir.
Cuando la vida presente no tiene ningún
aliciente ni interés.
No disfrutar, ni en el ocio ni en el trabajo.

Aspectos positivos:
Las fuerzas, la energía, la vitalidad y el interés vuelven a nuestras vidas. Reconocimiento del limite de las propias fuerzas y
atención al aviso interior del límite de nuestra resistencia.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

252/555

Pine (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
CULPABILIDAD. AUTORREPROCHES.

Sentimientos de culpa desproporcionada.
Autoreproches por acciones propias e incluso por errores ajenos.
Sentirse merecedor de desgracias y enfermedades por causa de la poca valía.
Disculparse continuamente.

Aspectos positivos:
Humildad sincera frente a los propios límites. Reconocer los propios errores y no detenerse en ellos. Respeto por uno mismo.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Red Chestnut (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
TEMOR Y PREOCUPACIÓN EXCESIVA POR LOS DEMÁS, ESPECIALMENTE PERSONAS QUERIDAS.

Sin poder evitarlo imaginar lo peor para las personas queridas. Inquietud por los males que puedan ocurrirles a otros, al
mundo.
Ante cualquier pequeño mal en otra persona, tendemos a pensar que pueda convertirse en algo peor, puede presentarse
temporalmente en personal sanitario, terapeutas, consejeros…

Aspectos positivos:
Preocupación por los demás en justa proporción. Saber mantener la calma y la tranquilidad cuando los seres queridos están
enfermos.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

253/555

Remédio de Salvamento de spray (20 ml.)
Manufacturer : Plantis
El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,
Cerasifera, Heliantemo y Clematide. Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un
accidente doméstico o de mayor importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también
cuando en la actividad laboral o personal hay mucha tensión o preocupación. El “Elixir de Urgencia Plantis” restablece el
equilibrio y la armonía. En uso externo es muy eficaz la crema compuesta por el “Elixir de Urgencia” al que añadimos Crab
apple.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr. Edward Bach.
11.77EUR

Rescue Remedy (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,
Cerasifera, Heliantemo y Clematide.
Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un accidente doméstico o de mayor
importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también cuando en la actividad laboral o
personal hay mucha tensión o preocupación. El “Elixir de Urgencia Plantis” restablece el equilibrio y la armonía. En uso externo
es muy eficaz la crema compuesta por el “Elixir de Urgencia” al que añadimos Crab apple.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

254/555

Rock Rose (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
PÁNICO. TERROR.

Cuando el miedo es paralizante.
El pánico nos invade frente a una situación vivida o por vivir (accidente, noticias etc.) Cuando hay pesadillas, sueños
terroríficos.

Aspectos positivos:
Animo calmado, valor. Valentía para afrontar situaciones de gran urgencia.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Rock Water (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
RIGIDEZ. AUTOSACRIFICIO.

Negarse a si mismo por la búsqueda de la perfección. Autorepresión a fin de conseguir los “ideales altísimos”, aunque ello nos
aparte del disfrute de la vida. Ideas muy fijas, inflexibles.
Autoexigencia llevada al límite queriendo ser ejemplo para los demás e influirles en la elección de los mismos ideales o del
mismo camino practicado con dureza por uno mismo.

Aspectos positivos:
Cambiar dúctilmente y vivir con alegría las propias metas y con flexibilidad frente a los cambios o las diferentes necesidades.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

255/555

Sclerantus (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
VACILAR ENTRE DOS OPCIONES

Tener dificultad para tomar decisiones.
Encontrar especialmente difícil optar
entre dos posibilidades.
Inestabilidad.
Cambios bruscos de humor.
Personas inestables y cambiantes que resultan poco fiables.

Aspectos positivos:
Decisión.
Equilibrio sereno.
Acción segura.
Estabilidad.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

256/555

Star of Bethlehem (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
SHOCK. FUERTE IMPACTO EMOCIONAL.

En ocasión de: noticias, accidentes,
disgustos, traumas, penas (presentes o pasadas) que han provocado un fuerte impacto emocional.
Cuando nos es difícil aceptar el consuelo.

Aspectos positivos:
Recuperación y alivio. Consuelo para el alma y sosiego para la profunda desesperación. Liberación de la pena.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Sweet Chestnut (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
ANGUSTIA EXTREMA QUE NOS LLEVA A LA DESESPERACIÓN.

Cuando hay momentos en que la angustia
y la desesperación nos llevan a extremos insostenibles.
Mas allá solo nos espera la destrucción y
terminar con todo.
No poder soportar más ese sufrimiento.
“La noche oscura del alma“.

Aspectos positivos:
Paz interior. Fe en que, en el límite del sufrimiento, hay una fuerza interior que nos ayuda a liberarnos de la desesperación y el
desaliento. .

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

257/555

Verbain (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
SOBREENTUSIASMO. FANATISMO.

Cambiar raramente de opinión y mantener los propios criterios con vehemencia y exceso.
Personalidad fuerte, entusiasta y ardiente, que llega fácilmente a la discusión y tal vez al fanatismo.
Voluntad muy fuerte que conduce a una gran tensión y una desbordante actividad. Sobreesfuerzo.

Aspectos positivos:
Capacidad para relajarse. Tolerancia
y amplitud de miras en las propias convicciones. Aceptar las opiniones ajenas sin necesidad de convencer de la veracidad de
las propias.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Vine (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
DOMINANTE. AUTORITARIO. AMBICIÓN DICTATORIAL.

Dominar sobre los demás, debido a la convicción absoluta de la verdad de los propios criterios.
La confianza absoluta en nosotros mismos nos lleva a imponer a los demás nuestra opinión. Esta confianza absoluta da
mucha seguridad en momentos difíciles y de acción urgente, pero también, puede llegar a un liderazgo a veces cruel.

Aspectos positivos:
Aportar confianza a los demás.
No ser dictadores que limiten la libertad personal de los demás. Liderazgo que inspira seguridad, sin imposiciones.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

258/555

Walnut (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
PROTECCIÓN DE INFLUENCIAS. ROMPER VÍNCULOS. CAMBIOS.

Hipersensibilidad a ciertos ambientes o influencias. Cambios importantes en la vida (pubertad, dentición, adolescencia,
embarazo...). Necesidad de romper con lo viejo y poner paso firme en lo nuevo. Necesidad de romper lazos. Dificultad en
seguir el propio camino si alguna idea o personalidad mas fuerte nos influyen y apartan de los propios objetivos.

Aspectos positivos:
Constancia. Determinación en los propios criterios. Fortaleza en lo nuevo y firmeza frente a los embates de influencias
externas.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Water Violet (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
RESERVA. GUSTO POR LA SOLEDAD.

En la salud y en la enfermedad preferir estar solo. Carácter callado, reservado y solitario.
No interferir en las vidas ajenas y parecer orgulloso y desdeñoso en grado sumo con los demás.
Frialdad. No compartir los sufrimientos y
las angustias .
Refugiarse en la propia soledad.

Aspectos positivos:
Mantener el equilibrio y la sobriedad, pero con una apertura amable y de ayuda al prójimo.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

259/555

White Chestnut (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
PENSAMIENTOS RECURRENTES
QUE OCUPAN LA MENTE.
REPETICIÓN MENTAL
Cuando la mente se ve ocupada y sin descanso en pensamientos que se vuelven obsesivos.
En noches de insomnio, cuando las preocu-paciones no nos dejan conciliar el sueño, o durante el día, nos distraen de la
actividad que nos ocupa.
Aspectos positivos:
Paz mental. Control y calma en el flujo de pensamientos. Capacidad para utilizar positivamente los pensamientos.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Wild Oat (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
INCERTIDUMBRE SOBRE EL CAMINO EN LA VIDA. INSATISFACCIÓN.

Incertidumbre sobre la vocación o camino a seguir en la vida personal o profesional.
A pesar de tener talento y entusiasmo por realizar tareas significativas no saber en que concretarlas.
Después de probar opciones, escogidas sin mucha determinación o de permanecer en lugares no acordes con uno mismo,
sentirse aburrido e insatisfecho.

Aspectos positivos:
Ambiciones definidas. Visión clara de la vocación y de las propias raíces.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

260/555

Wild Rose (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
RESIGNACIÓN. DARSE POR VENCIDO. APATÍA.

Cuando nos falta la chispa vital que nos lleva a mejorar situaciones que no nos benefician o que nos resultan ingratas, no tener
ambición ni interés por cambiar la circunstancia que nos mantiene allí.
Resignación frente a enfermedades, vidas aburridas, trabajos monótonos, aceptarlo sin discusión, sencillamente dejar pasar el
tiempo.

Aspectos positivos:
Interés vital por cuanto sucede alrededor. Espíritu de cambio y anhelo por mejorar y cambiar.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Willow (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
AMARGURA. RESENTIMIENTO.

Sufrir amargura y resentimiento frente a las adversidades. Culpar a los demás y sentirse maltratados. Sentirse injustamente
tratados por la vida o las personas, cayendo fácilmente en la autocompasión y en la amargura.
Pacientes difíciles en la enfermedad; nada es de su agrado y no reconocen abiertamente cualquier mejoría.

Aspectos positivos:
Optimismo y perdón.
Abandonar el victimismo y reconocer la propia responsabilidad en el proyecto de vida.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

261/555

Essências florais - Kit de Essências

Set de Flores de Bach (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Set compuesto por las 38 esencias descubiertas por el Dr. Edward Bach, más 2 Remedios de Urgencia.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr. Edward Bach.
310.00EUR248.00EUR

262/555

Essências florais - Crema Resgate

Crema Rescate (125 grs.)
Manufacturer : Plantis
El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,
Cerasifera, Heliantemo y Clematide. Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un
accidente doméstico o de mayor importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también
cuando en la actividad laboral o personal hay mucha tensión o preocupación. El “Elixir de Urgencia Plantis” restablece el
equilibrio y la armonía.En uso externo es muy eficaz la crema compuesta por el “Elixir de Urgencia” al que añadimos Crab
apple. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr. Edward Bach.
13.79EUR

Crema Rescate (30 grs.)
Manufacturer : Plantis
El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,
Cerasifera, Heliantemo y Clematide.
Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un accidente doméstico o de mayor
importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también cuando en la actividad laboral o
personal hay mucha tensión o preocupación. El “Elixir de Urgencia Plantis” restablece el equilibrio y la armonía.En uso externo
es muy eficaz la crema compuesta por el “Elixir de Urgencia” al que añadimos Crab apple.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.62EUR

263/555

Essências florais - Combinações florais

Apatia / Tristeza (10 ml.)
Model : 1
Manufacturer : Plantis
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.
Frente a una profunda tristeza, melancolía o apatía sin motivo alguno, debemos luchar para conseguir aspectos positivos, un
ánimo equilibrado y la sana alegría de vivir.
Ingredientes: dilución de maceración acuosa de flores de: Mustard, Willow, Chicory, Gentian, Sweet Chestnut, Wild Oat en
alcohol.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

Auto-estima (10 ml.)
Model : 6
Manufacturer : Plantis
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.

No deje sus propios deseos por complacer a otros, quiérase a si mismo.Usted puede ayudar a sus semejantes sin perder su
individualidad, siga su propio camino sin ceder energía a los demás.
Ingredientes: Dilución de flores de Crab Apple, Centaury, Larch, Cerato, Scleranthus, Wild Rose, Chicory en alcohol.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

264/555

Exame (10 ml.)
Model : 3
Manufacturer : Plantis
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.
¿Quién, no se pone nervioso ante complicadas pruebas, entrevistas, oposiciones, exámenes o situaciones que requieran una
gran claridad mental y en las que te juegas mucho?.
Ingredientes: Dilución de maceración acuosa de flores de Larch, Chestnut Bud, Clematis, Cerato, Scleranthus, Impatiens, Wild
Oat en alcohol.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

Fatiga (10 ml.)
Model : 7
Manufacturer : Plantis
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.

Útil para recuperarse en etapas con exceso de trabajo, en periodos de rehabilitación, postpartos, postoperatorios y en general
en situaciones de debilidad física o mental.
Ingredientes: Dilución floral de: Elm, Oak, Olive, Hornbeam, Wild Rose, Centaury, Vervain en alcohol.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

265/555

Hiper atividade / Estresse (10 ml.)
Model : 5
Manufacturer : Plantis
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.
Está continuamente en movimiento, tanto físico como mental, ¿es un inquieto?
¡Relájese!, adáptese al ritmo ajeno. No tenga prisa al hablar.
Ingredientes: Dilución de flores de Holly, Vine, Vervain, Oak, Impatiens, Walnut y Agrimony en alcohol.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

Medo / Apreensão (10 ml.)
Model : 4
Manufacturer : Plantis
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.

Ayúdese para afrontar todo tipo de miedos, tanto si son abstractos (presentimientos, pensamientos, oscuridad) como si son
determinados (volar, personas, situaciones, fobias, ascensores, pesadillas ...)
Ingredientes: dilución de maceración acuosa de flores de: Rock Rose, Mimulus, Aspen, Larch, White Chestnut, Cherry Plum,
Red Chestnut en alcohol.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

266/555

Tensão (10 ml.)
Model : 2
Manufacturer : Plantis
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.
Ante una presión intensa en un mundo desquiciado, en las tensiones debido a asuntos personales o profesionales este
remedio nos ayuda a encontrar caminos de paz y ánimo interior.
Ingredientes: Dilución de maceración acuosa de flores de Impatiens, White Chestnut, Holly, Agrimony, Elm, Oak, Red Chestnut
en alcohol.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

267/555

Essências florais - Remédio personalizado

Fórmula pessoal 30 ml.
Você pode escolher uma combinação floral enquanto você gosta, até 9 flores.
Você deve fazer uma compra normal, e quando você começará da a página da “INFORMAÇÃO DE ENTREGA”, você
encontrará uma caixa chamada “para adicionar comentários”, aqui você deve escrever o seu combinação floral escolhida.
14.02EUR

Fórmula pessoal 60 ml.
Você pode escolher uma combinação floral enquanto você gosta, até 9 flores.
Você deve fazer uma compra normal, e quando você começará da a página da “INFORMAÇÃO DE ENTREGA”, você
encontrará uma caixa chamada “para adicionar comentários”, aqui você deve escrever o seu combinação floral escolhida.
18.69EUR

268/555

Essências florais - Frascos de conta-gotas

Frascos de conta-gotas 30 ml.
Model : 90111
Frasco topacio con una capacidad de 30 ml. y cuentagotas autoprecinto.
1.75EUR

Frascos de conta-gotas 60 ml.
Model : 90112
Frasco topacio, con una capacidad de 60 ml. y cuentagotas autoprecinto.
2.50EUR

269/555

Aminoácidos

Acetil L-Carnitina (250 mg. x 60)
Model : 9122
Manufacturer : Vitamin House´s
18.62EUR

Acido Glutámico (500 mg. x 50)
Model : NEC2017
Manufacturer : Nature Essentials
4.67EUR

DL-Fenilalanina (400 mg. x 50)
Model : NE2173
Manufacturer : Nature Essentials
8.36EUR

DL-Fenilalanina (500 mg. x 50)
Model : 122
Manufacturer : Good´n Natural
13.69EUR

270/555

Guaraná (600 mg. x 50)
Model : NE2207
Manufacturer : Nature Essentials
5.33EUR

L-Arginina (500 mg. x 50)
Model : NE2172
Manufacturer : Nature Essentials
7.43EUR

L-Arginina (500 mg. x 50)
Model : 192
Manufacturer : Good´n Natural
11.03EUR

L-Carnitina (400 mg. x 60)
Model : 7874
Manufacturer : Bonusan
39.04EUR

L-Carnitina (450 mg. x 100)
Model : NEC2019
Manufacturer : Nature Essentials
20.28EUR

271/555

L-Carnitina (450 mg. x 50)
Model : NEC2075
Manufacturer : Nature Essentials
11.21EUR

L-Carnosina (200 mg. x 60)
Model : 7819
Manufacturer : Bonusan
35.36EUR

L-Cistina (500 mg. x 60)
Model : 7961
Manufacturer : Bonusan
22.35EUR

L-Glutamina (400 mg. x 50)
Model : NEC2018
Manufacturer : Nature Essentials
8.36EUR

L-Lisina (350 mg. x 50)
Model : NE2171
Manufacturer : Nature Essentials
5.56EUR

272/555

L-Tirosina (450 mg. x 50)
Model : NE2170
Manufacturer : Nature Essentials
7.20EUR

L-Triptofano (60 Cápsulas)
Model : 7970
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsulas contiene:

- L- Triptófano 250 mg.
- Vitamina B1 3,9 mg.
- Vitamina B3 20 mg.
- Vitamina B6 12 mg.
- Vitamina C 90 mg.
- Magnesio 10 mg.
- Hierro 3,5 mg.
- Cobre 0,5 mg.
- Acido fólico 100 mcg.
22.90EUR

NAC (N-Acetil Cisteina 600 mg. x 60)
Model : 7882
Manufacturer : Bonusan
24.49EUR

273/555

Taurina (500 mg. x 50)
Model : 246
Manufacturer : Good´n Natural
10.56EUR

Taurina (600 mg. x 60)
Model : 7866
Manufacturer : Bonusan
13.70EUR

TMG (Betaine 250 grs.)
Model : 7887
Manufacturer : Bonusan
49.92EUR

274/555

Minerales

(2 + 1 Free) Magnésio Quelado (30 mg. x 100)
Model : 225
Manufacturer : Good´n Natural
21.58EUR

Aquamin (Cálcio + Magnésio x 60)
Model : 9018
Manufacturer : Vitamin House´s
CADA CAPSULA CONTIENE:
Aquamin: 250 mg. Calcium Gluconate: 100 mg. Magnesium Gluconate: 150 mg. Vitamin D3: 10 mcg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
4.30EUR

Artroligo-a - nova geração oligoelemento (100 ml)
Model : 085037
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição Artroligo A: Flúor-Fósforo-Iodo-Enxôfre

Recomendação do consumo: 2 nas bolhas uninformed da manhã de Artroligo C e em 2 bolhas de Artroligo na noite.
13.90EUR

275/555

Artroligo-c - nova geração oligoelemento (100 ml)
Model : 085038
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição Artroligo C: Magnésio-Potássio-Lítio-Manganês-Receber-Cobalto.

Recomendação do consumo: 2 nas bolhas uninformed da manhã de Artroligo C e em 2 bolhas de Artroligo na noite.
13.90EUR

Biligo-1 - oligoelemento simples (40 ml)
Model : 085001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Cálcio.

Recomendação do consumo: 1 empola diariamente.
8.86EUR

Biligo-10 - oligoelemento simples (40 ml)
Model : 085010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Iodo.

Recomendação do consumo: 1 empola diariamente.
8.86EUR

276/555

Biligo-11 - oligoelemento simples (40 ml)
Model : 085011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Potássio.

Recomendação do consumo: 1 empola diariamente.
8.86EUR

Biligo-12 - oligoelemento simples (40 ml)
Model : 085012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Flúor.

Recomendação do consumo: 1 empola o
8.86EUR

Biligo-13 - oligoelemento simples (40 ml)
Model : 085013
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Aluminio.Recomendación de consumo: 1 ampolla diaria.
8.86EUR

Biligo-14 - oligoelemento simples (40 ml)
Model : 085014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Cobalto.

Recomendação do consumo: 1 empola diariamente.
8.86EUR

277/555

Biligo-15 - oligoelemento simples (40 ml)
Model : 085015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Lítio.

Recomendação do consumo: 1 empola 3 vezes ao dia.
11.95EUR

Biligo-2 - oligoelemento simples (40 ml)
Model : 085002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Cobre.

Recomendação do consumo: 1 empola diariamente.
8.86EUR

Biligo-3 - oligoelemento simples (40 ml)
Model : 085003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Zinco.

Recomendação do consumo: 1 empola diariamente.
8.86EUR

278/555

Biligo-4 - oligoelemento simples (40 ml)
Model : 085004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Manganês.

Recomendação do consumo: 1 empola diariamente.
8.86EUR

Biligo-5 - oligoelemento simples (40 ml)
Model : 085005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Fósforo.

Recomendação do consumo: 1 empola diariamente.
8.86EUR

Biligo-6 - oligoelemento simples (40 ml)
Model : 085006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Enxôfre.

Recomendação do consumo: 1 empola diariamente.
8.86EUR

279/555

Biligo-7 - oligoelemento simples (40 ml)
Model : 085007
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Bismuto.

Recomendação do consumo: 1 empola diariamente.
8.86EUR

Biligo-8 - oligoelemento simples (40 ml)
Model : 085008
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Magnésio.

Recomendação do consumo: 1 empola diariamente.
8.86EUR

Biligo-9 - oligoelemento simples (40 ml)
Model : 085009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Silicone.

Recomendação do consumo: 1 empola diariamente.
8.86EUR

280/555

Biliplus - nova geração oligoelemento (100 ml)
Model : 085039
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Lítio-Zinco-Ferro-Cobalto do Potássio-Receber-Manganês-Magnésio.

Recomendação do consumo: nas bolhas agudas da fase 2 (amanhã e em atraso), na fase estacionária, bolhas 1 na manhã.
11.83EUR

Cálcio + Magnésio + Zinco (475 mg. x 50)
Model : NEM2150
Manufacturer : Nature Essentials
4.39EUR

Cálcio + Magnësio + Zinco (Quelados x 100)
Model : 173
Manufacturer : Good´n Natural
Composición por cápsula:
Calcio......... 333,3 mg.
Magnesio......133,3 mg.
Zinc.................8,3 mg.
11.73EUR

Cálcio Quelado (500 mg. x 50)
Model : NEM2004
Manufacturer : Nature Essentials
3.88EUR

281/555

Cromo phytoligo - nova geração oligoelemento (100 ml)
Model : 074150
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: água do maltose, xarope, álcool do cromo, cloreto III.
alc. bacia.: 4.5%

Recomendação do consumo: 1 spoonful dos posteres (5 ml) de 3 a 6 vezes ao
11.00EUR

Cromo Picolinato (200 mcg. x 100)
Model : 155
Manufacturer : Good´n Natural
11.73EUR

Dolomita (600 mg. x 100)
Model : 146
Manufacturer : Good´n Natural
Cada tableta contiene:

Calcio: 130 mg.
Magnesio: 78 mg.
4.44EUR

Dolomita (600 mg. x 150)
Model : NEM2003
Manufacturer : Nature Essentials
Contenido medio por comprimido:
Calcio................................130 mg.
Magnesio.............................78 mg.
5.23EUR

282/555

Dolomita (600 mg. x 250)
Model : 130
Manufacturer : Good´n Natural
Contenido medio por tableta:

Calcio: 130 mg.
Magnesio: 78 mg.
7.20EUR

Endoligo - nova geração oligoelemento (100 ml)
Model : 085110
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Zinc-Cobre-Manganeso-Iodo + Algas + Extr. Diente de León + Ext. Pilosella + Aceites
esenciales.Recomendación de consumo: 6 ml (una cucharada de postre) de 1 a 3 veces al día antes o durante las comidas.
12.16EUR

Hipericum phytoligo - nova geração oligoelemento (100 ml)
Model : 074100
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: água do maltose, xarope (37%), extrato de Hipericón (0.5%), sais minerais do hidroalcohólico do lítio, magnésio,
potássio, fósforo, manganês, cobalto.

Recomendação do consumo:
para tomar mesmo a 15-20 gotas 3 vezes ao dia durante semanas e meses.
12.00EUR

283/555

Infoligo-a - oligoelemento compostos (100 ml)
Model : 085023
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Zinco-Niquelar-Cobalto-Enxôfre.

Recomendação do consumo: 2 bolhas ao dia.
13.60EUR

Infoligo-b - oligoelemento compostos (100 ml)
Model : 085024
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Receber-Ouro-Prata.

Recomendação do consumo: 2 bolhas ao dia.
13.60EUR

Infoligo-c - oligoelemento compostos (100 ml)
Model : 085025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Receber-Magnésio-Manganês-Zinco-Ouro.
13.60EUR

Infoligo-d - oligoelemento compostos (100 ml)
Model : 085026
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Cobalto-Receber-Lítio-Magnésio-Potássio-Manganês.

Recomendação do consumo: 2 bolhas ao dia.
13.60EUR

284/555

Infoligo-e - oligoelemento compostos (100 ml)
Model : 085027
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Flúor-Iodo-Fósforo-Enxôfre.

Recomendação do consumo: 2 bolhas ao dia.
13.60EUR

Infoligo-f - oligoelemento compostos (100 ml)
Model : 085028
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Receber-Magnésio-Manganês-Zinco.

Recomendação do consumo: 2 bolhas ao dia.
13.60EUR

Infoligo-g - oligoelemento compostos (100 ml)
Model : 085029
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Receber-Magnésio-Manganês-Zinco-Ouro.

Recomendação do consumo: 2 bolhas ao dia.
13.60EUR

285/555

Infoligo-h - oligoelemento compostos (100 ml)
Model : 085030
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Manganês-Cobalto-Iodo.

Recomendação do consumo: 2 bolhas ao dia.
13.60EUR

Infoligo-i - oligoelemento compostos (100 ml)
Model : 085031
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Zinco-Niquelar-Cobalto.

Recomendação do consumo: 2 bolhas ao dia.
13.60EUR

Infoligo-j - oligoelemento compostos (100 ml)
Model : 085032
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Manganês-Magnésio-Cobalto-Lítio-Fósforo.

Recomendação do consumo: 2 bolhas ao dia.
13.60EUR

286/555

Infoligo-k - oligoelemento compostos (100 ml)
Model : 085033
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Manganês-Cobalto-Iodo.

Recomendação do consumo: 2 bolhas ao dia.
13.60EUR

Infoligo-l - oligoelemento compostos (100 ml)
Model : 085034
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Lítio-Potássio-Fósforo-Iodo-Magnésio.

Recomendação do consumo: 2 bolhas ao dia.
13.60EUR

Infoligo-m - oligoelemento compostos (100 ml)
Model : 085035
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Ferro-Receber-Cobalto-Iodo-Manganês.

Recomendação do consumo: 2 bolhas ao dia.
13.60EUR
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Infoligo-n - oligoelemento compostos (100 ml)
Model : 085036
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Magnésio.

Recomendação do consumo: 2 bolhas ao dia.
13.60EUR

Magnesan Forte ( 60 Vcaps)
Model : 7984
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:
Magnesio (como aminoquelato) 175 mg.
L - glicina 50 mg.
Vitamina B6 (como piridoxina-HCI) 5 mg.
19.06EUR

Magnésio (300 mg. x 250)
Model : NE2185
Manufacturer : Nature Essentials
13.55EUR

Magnésio (Óxido 250 mg. x 100)
Model : 162
Manufacturer : Good´n Natural
6.68EUR
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Magnésio (Quelado 300 mg. x 50)
Model : NE2005
Manufacturer : Nature Essentials
3.60EUR

Menoligo - nova geração oligoelemento (40 ml)
Model : 085045
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Lítio-Magnésio-Manganês-Cobalto-Iodo-Zinco.

Recomendação do consumo: 2 a 6 bolhas ao dia de acordo com a intensidade de cada processo. É combinado com o
TRANCOLIGO no caso dos processos dos neuropsíquicos.
13.58EUR

Minsalor - nova geração oligoelemento (40 ml)
Model : 085047
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Zinco-Enxôfre-Niquelar-Iodo-Cobalto do Lítio-Potássio-Magnésio-Manganês.

Recomendação do consumo: 3 bolhas ao dia acompanhado de uma dieta restritiva moderada. Nos casos dos neuropsíquicas
as alterações associaram-na são recomendadas para combinar o suplementación com o INFOLIGO-J- (2 bolhas ao dia).
9.04EUR

Molibdênio (400 mcg. x 120)
Model : 7842
Manufacturer : Bonusan
9.46EUR
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Oligaler - nova geração oligoelemento (40 ml)
Model : 085046
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Enxôfre-Manganês-Receber-Fósforo-Cobalto.

Recomendação do consumo: 2 a 6 bolhas ao dia de acordo com a intensidade do processo.
Os tratamentos das alergias devem tornar-se de 1 um ou outro 2 meses antes da época sazonal de mais incidência, durante o
mesmos permanecem e estendem a posteriori até 1 mês.
13.58EUR

Oligartro-1 -oligoelemento compostos (100 ml)
Model : 085017
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Alumínio-Cobalto.

Recomendação do consumo: 1 empola 3 vezes ao dia.
12.97EUR

Oligartro-2 -oligoelemento compostos (100 ml)
Model : 085018
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Niquelar-Cobalto.

Recomendação do consumo: 1 empola 3 vezes ao dia.
12.97EUR
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Oligartro-3 -oligoelemento compostos (100 ml)
Model : 085019
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Zinco-Receba.

Recomendação do consumo: 1 empola 3 vezes ao dia.
12.97EUR

Oligartro-4 -oligoelemento compostos (100 ml)
Model : 085020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Manganês-Cobalto.

Recomendação do consumo: 1 empola 3 vezes ao dia.
12.97EUR

Oligartro-5 -oligoelemento compostos (100 ml)
Model : 085021
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Manganês-Receba.

Recomendação do consumo: 1 empola 3 vezes ao dia.
12.97EUR
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Oligartro-6 -oligoelemento compostos (100 ml)
Model : 085022
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Manganês-Zinco-Cromo-Vanádio-Prata-Niquelar.

Recomendação do consumo: bolhas 1 ao dia.
12.97EUR

Oroligo - nova geração oligoelemento (100 ml)
Model : 085040
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Receber-Magnésio-Manganês-Zinco.

Recomendação do consumo: caso agudo, 5 bolhas diárias durante uma semana. Para a prevenção, a manutenção crônica e a
caixa, de 1 a 2 bolhas diárias.
13.90EUR

Potássio (99 mg. Quelado x 100)
Model : 160
Manufacturer : Good´n Natural
8.64EUR

Prata coloidal (236 ml.)
Manufacturer : Vitamin House´s
32.71EUR
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Reguplus - nova geração oligoelemento (100 ml)
Model : 085055
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Água mineral, estabilizador (glicerina), sais de: sódio, potássio, magnésio e cálcio.

Recomendação do consumo: tempos uninformed potáveis de 1 bolha 3 ao dia dentro ou a 30 minutos antes de comer o
13.60EUR

Selene -

oligoelemento compostos (40 ml)

Model : 085016
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: selênio

Recomendação do consumo: 2 bolhas diárias em uninformed ou antes do alimento, para deixar aproximadamente 30
segundos na boca antes de engulir.
9.69EUR

Selênio (50 mcg. x 100)
Model : 172
Manufacturer : Good´n Natural
8.27EUR

Selênio (50 mcg. x 50)
Model : NEC2007
Manufacturer : Nature Essentials
4.35EUR
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Sílica (25 mg. x 50)
Model : NEM2009
Manufacturer : Nature Essentials
5.19EUR

Silicio orgânico (Gel 150 gr.)
Espectro de uso amplo.
Especialmente estudado para a aplicação nas articulações: cervical, lombar, joelhos, etc. Também você pode aplicar
eficazmente em problemas de pele para os quais uma regeneração do derme é requerida, enquanto estimulando o formadoras
de celas da estrutura cutânea (fibroblastos).
Hipoalergénico de gel muito usado por fisioterapeutas. Também aplicado em osteopatia, kinesiología e dermatologia estética.
Você pode usar com aparatos de hipertermia, electroforesis ou Ionocinesis
Muito efetivo melhorar a flexibilidade, o bem-estar para articular e certos problemas desportivos e também em celulite e
varizes.

Modo de emprego: aplicar Gel de Silicium nas áreas afetaram entre 3-4 vezes por dia ou mais se é necessário, em massagem
leve ou permitindo agir o produto depois de aplicação de uma camada boa.

Ingredientes: Dilui, celulose de Hydroxyethyl, Methylsilanol ou silicone orgânico, grandis cítrico, glicerina, Sílica

Para aplicações tópicas. Para efetividade adicional em tratamentos locais, combinar com o silice orgânico líquido. Aplicar na
área afetaram 2 tempos em dia.

AVISO:
Silicium G5 não contem derivatives dos salicylates (aspirina) ou outros elementos de traço que limitam seu absorption. A seu
concentração orgânica assimilable do silicone é de 0.2%. Isto é fraction que realmente assimilated, os produtos que afirmam
para ser mais concentrado, talvez esteja em outros extratos mas não no silicone assimilable. É o que no químico é solubility ou
concentração máxima denominated do saturation, tudo o que exced deste limita faz esse o silantriol, e cai ao fundo ou em
todo o caso
cristalize-se sem possibilidade que o organismo absorve e incapacitando sua passagem às células.
21.03EUR
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Silicio orgânico (Gel 500 ml.)
Espectro de uso amplo.
Especialmente estudado para a aplicação nas articulações: cervical, lombar, joelhos, etc. Também você pode aplicar
eficazmente em problemas de pele para os quais uma regeneração do derme é requerida, enquanto estimulando o formadoras
de celas da estrutura cutânea (fibroblastos).
Hipoalergénico de gel muito usado por fisioterapeutas. Também aplicado em osteopatia, kinesiología e dermatologia estética.
Você pode usar com aparatos de hipertermia, electroforesis ou Ionocinesis
Muito efetivo melhorar a flexibilidade, o bem-estar para articular e certos problemas desportivos e também em celulite e
varizes.

Modo de emprego: aplicar Gel de Silicium nas áreas afetaram entre 3-4 vezes por dia ou mais se é necessário, em massagem
leve ou permitindo agir o produto depois de aplicação de uma camada boa.

Ingredientes: Água, celulose de Hydroxyethyl, Methylsilanol ou silicone orgânico, grandis cítrico, glicerina, Sílica.

Para aplicações tópicas. Para efetividade adicional em tratamentos locais, combinar com o silice orgânico líquido. Aplicar na
área afetaram 2 tempos em dia.

AVISO:
Silicium G5 não contem derivatives dos salicylates (aspirina) ou outros elementos de traço que limitam seu absorption. A seu
concentração orgânica assimilable do silicone é de 0.2%. Isto é fraction que realmente assimilated, os produtos que afirmam
para ser mais concentrado, talvez esteja em outros extratos mas não no silicone assimilable. É o que no químico é solubility ou
concentração máxima denominated do saturation, tudo o que exced deste limita faz esse o silantriol, e cai ao fundo ou em
todo o caso
cristalize-se sem possibilidade que o organismo absorve e incapacitando sua passagem às células.
50.56EUR
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Silício orgânico G5 (1 litro)
Silicone orgânico por oral. Eu completo dietético.

Sabor líquido, neutro bebível. Meio duração da garrafa: 5 semanas.

Completamente assimilável para o organismo e biodisponible imediatamente para as celas, solução perfeita, não coloidal, sem
presença de cristalizações.
Este produto é a 5º geração de silicone oral orgânico. É muito mais assimilável e mais efetivo a nível de contribuição de
silicone que qualquer silicone coloidal, azedo ou extrato de planta rica em silicone.
Por causa das faltas neste elemento de muitas pessoas (Seaborn, Nielsen 1993, 2004) é muito conveniente esta contribuição
em adultos, fraco, convalescente, cansado, e também para os desportistas desde ajuda para a forma e o bem-estar geral.

Silicium G5 liquida se conselha para:
Manter algumas articulações flexíveis, preservação da cartilagem, desenvolvimento ósseo e assimilação do cálcio, manter
mais jovem os tecidos, conservação de pêlos e unhas saudáveis, contra o desmineralización, favorece a mocidade e
flexibilidade da pele
Modo de emprego: Levar 10 ml.. 3 vezes por dia 5-10 minutos antes das comidas. É compatível com a tomada de qualquer
medicamento ou complemento, enquanto aconselhando porém para uma efetividade maior para não os levar ao mesmo
tempo.

Silicio orgânico líquido da quinta geração, de acordo com Le Ribault. Para um tratamento intensivo de 25 a 35 dias (uma
aplicação local mais três colherada diariamente) ou 4 a 5 meses um colherada se for feita uma manutenção diária.

AVISO:
Silicium G5 não contem derivatives dos salicylates (aspirina) nem outros elementos de traço que limitam seu absorption. A
seu
concentração orgânica assimilable do silicone é de 0.2%. Isto é fraction que realmente assimilated, os produtos que afirmam
para ser mais concentrado, talvez esteja em outros extratos mas não no silicone assimilable. É o que no químico é solubility ou
concentração máxima denominated do saturation, tudo o que exced deste limita faz esse o silantriol, e cai ao fundo ou em
todo o caso
cristalize-se sem possibilidade que o organismo absorve e incapacitando sua passagem às pilhas.
45.80EUR
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Solução appreciated - nova geração oligoelemento (200 ml)
Model : 085160
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Cobalto - ouro de cobre - manganês de prata do lítio - magnésio - ferro do potássio - zinco - selênio - enxôfre niquelar - cálcio - fósforo - cromo - vanádio - molibdênio - iodo.

Recomendação do consumo: de 2 a 4 cortiça diárias (1 cortiça é equivalente a 2.5 ml).
24.95EUR

Trancoligo - nova geração oligoelemento (100 ml)
Model : 085041
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: Lítio-Magnésio-Manganês-Fósforo-Cobalto.

Recomendação do consumo: 5 bolhas diárias durante 10 dias, período do leste gasto para adaptar a dosagem de acordo com
a evolução.
13.58EUR

Zinc (Orotato 315 mg. x 60)
Model : 7975
Manufacturer : Bonusan
Composición: Orotato de zinc 315 mg (Zn=85 mg).
24.65EUR

Zinco (50 mg. x 250)
Model : NE2202
Manufacturer : Nature Essentials
15.75EUR
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Zinco (Chelato 50 mg. x 50)
Model : NE2006
Manufacturer : Nature Essentials
4.21EUR

Zinco (Quelado 50 mg. x 100)
Model : 183
Manufacturer : Good´n Natural
7.58EUR
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Terapia de oxigênio

OxCgen™ (60 x 600 mg.)
Manufacturer : Vitamin House´s
Este producto es único, se trata de una versión actualizada de la fórmula original de Homozon de Nikola Tesla y libera oxígeno
activado - una combinación única y de gran alcance, compuesta por oxígeno y ozono – en nuestro sistema digestivo.
Cada cápsula contiene:
Oxido de Magnesio: 500 mg. - ProOxC™ Vit. C: 75 mg. - Bioflavonoides: 25 mg.
RECOMENDACIONES DE USO: Al principio, se toman 3-5 cápsulas con agua preferiblemente en ayunas, con el estómago
vacío – no tomar nada hasta pasados por lo menos 1 hora. Aún se podría realizar otra toma con el estómago vacío a lo largo
de la tarde. Luego, see puede realizar un mantenimiento con una toma diaria de 1-3 cápsulas.
Es recomendable incluir al mismo tiempo en las comidas, alguna fórmula antioxidante, que refuerce el tratamiento así como
alimentos o suplementos prebióticos.
20.05EUR

OxyBlast ™ (56 grs.):
Manufacturer : Vitamin House´s
Este producto es único, se trata de una versión actualizada de la fórmula original de Homozon de Nikola Tesla y libera oxígeno
activado - una combinación única y de gran alcance, compuesta por oxígeno y ozono – en nuestro sistema digestivo.

COMPOSICION: 56 grs. de Oxido de Magnesio tratado iónicamente.

RECOMENDACIONES DE USO: Al principio, se toma 1 cucharadita de café, disueltas en agua mineral; preferiblemente en
ayunas y con el estómago vacío, a continuación se ha de tomar medio vaso de zumo de limón para conseguir los niveles de
ácido necesarios para que se produzca la liberación del oxígeno.
– no tomar nada hasta pasados por lo menos 1 hora - . Se recomienda seguir el tratamiento durante un mes, así como incluir
al mismo tiempo en las comidas, alguna fórmula antioxidante y prebiótica (acidophillus, bifidus...) que refuerce el tratamiento.
20.05EUR
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Oxygen Elements Plus™ (29 ml.)
Manufacturer : Vitamin House´s
Se trata de una compleja fórmula patentada, compuesta por 78 minerales y oligoelementos, 7 enzimas y 21 aminoácidos,
concentrados en una solución iónica que permite liberar al mismo tiempo oxígeno e hidrógeno.

DOSIS RECOMENDADA:
De 9 – 25 gotas en un baso de agua o zumo de frutas 2 veces al día. Trabaja tanto con el estómago vacío como lleno.
Es recomendable incluir al mismo tiempo en las comidas, alguna fórmula antioxidante, que refuerce el tratamiento así como
alimentos o suplementos prebióticos.
25.79EUR
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Beleza

(2 + 1 Free) Óleo da Árvore de Chá (59 ml. - 100% puro)
Model : 254
Manufacturer : Good´n Natural
67.10EUR

(2 + 1 Free) Vitamina E - 100% Óleos Natural (74 ml. x 30.000 U.
Model : 211
Manufacturer : Good´n Natural
27.76EUR

Abacate + Vitamina E (20 ampulhetas)
Model : NEB2100
Manufacturer : Nature Essentials
7.32EUR
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Algas (peso controle)algas (500 g)
Model : 173001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: alga marinha 100%.

Maneira de uso: (na decocção): para põr à fervura em uma caçarola (de que não é do alumínio) um litro da água. Quando
chegar no ponto de ebulição, para jogar 3 spoonfuls nosey da alga. Para deixar durantes da fervura (na decocção) 8 a 10
minutos. Para extinguir o fogo e deixar o descanso durante 3 a 4 horas. Para esticar e tomar no seguinte dia à temperatura
ambiente (para não aquecer).
Se possível, um copo em uninformed, meias horas antes das meias horas que comem e outra antes que tem o comensal.
Se o resultado é demasiado duro, para adicionar ao limão ou à pamplumossa a seu gosto, ou, quando fervê-los, adicioná-los a
um spoonful nosey da hortelã, do liquorice dividido, do anis ou da grama Luisa, disfarçar seu sabor e tomar simultaneamente a
vantagem as propriedades destas plantas.
17.04EUR

Aloé Vera + Vitamina E (20 Ampulhetas)
Model : NEB2102
Manufacturer : Nature Essentials
7.32EUR

Argila (borse) - massagens (1,5 kg)
Model : 033010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: argila 100%.

Maneira de uso: a argila com água é misturada até que obtendo paste homogéneo e for aplicado na zona tentar. Precauções
da aplicação: para evitar as peças pilar, o special parte, e queima-se a menos que previamente uma camada da gaze for
depositada. A temperatura da argila afetará da maneira diversa. Para evitar para aplicar-se no frio após as refeições e na
região abdominal durante a menstruação.
6.43EUR
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Ceramidas + Vitamina E (20 Ampulhetas)
Model : NEB2103
Manufacturer : Nature Essentials
10.25EUR

Crema de Babosa a Vera (80%) Hidratante (60 ml.)
Model : NEB2012
Manufacturer : Nature Essentials
Crema Hidratante y nutritiva para la piel.
Esta crema calma e hidrata la piel, penetrando profundamente.
En pieles secas y escamosas actúa normalizándolas y protegiéndolas del sol y del aire.
6.82EUR

Creme Fluída de Rosa Mosqueta 50 ml..
Característica:
Soro de Silicium 50 ml. Fluido.

Nutrição celular. Hidrato e brilho. Cria a pele intensivamente. Melhora a estabilidade na pele da face e pescoço. Contra os
sinais da fadiga: pele luminosa, lustrosa.

Depois de uma única aplicação, apreciará uma melhoria do aparecimento da pele porque Silicium Rosa Mosqueta minimiza as
marcas do expressão e dá à pele um tato sobre-liso e sobre-macio.

Ingredientes: Silicone orgânico de quinta geração, óleo de rosa mosqueta de Chile, cera de abelha, encurtando de cacau, óleo
de germe de trigo, óleos essenciais de lavanda e de laranja.

Uso:
Aplicar amanhã e noite, em movimentos pequenos circulares, com a pele previamente limpa. Creme hidratante de dia, pode
ser usado como base de maquiagem.
28.45EUR
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Creme para as mãos - cosméticos (500 ml)
Model : 031010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aqua, glycerin, diooctyl adipate, caprylic/capric triglyceride, musk rose (rosa moschata) seed oil, peg-20 methyl
glucose sesquistearate, cetyl alcohol, polyquaternium-39, urea, shea butter (butyrospermum parkii), methyl glucose
sesquistearate, phenoxyethanol and methylparaben and ethylparaben and propylparaben and butylparaben, allantoin, dea-cetyl
phosphate, dimethicone, triethanolamine, carbomer, diazolidinyl urea, disodium edta, fragrance (parfum).Modo de empleo:
aplicar una pequeña cantidad de crema sobre las manos limpias y secas, realizando un ligero masaje, desde el extremo de los
dedos hacia el puño, hasta su total absorción.
21.18EUR

Creme para as mãos plantis, tube - cosméticos (75 ml)
Model : 031012-1
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: o aqua, glicerina, triglyceride caprylic/capric do ádipe do diooctyl, musk levantou-se (sesquistearate metílico do
óleo de semente do moschata cor-de-rosa), da glicose peg-20, álcool cetílico, polyquaternium-39, urea, shea a pôr manteiga
(parkii do butyrospermum), sesquistearate da glicose, phenoxyethanol e a methylparaben e ethylparaben e propylparaben e
butylparaben metílicos, allantoin, fosfato dea-cetílico, dimethicone, triethanolamine, ao carbomer, urea do diazolidinyl, o EDTA
disodium, fragrância (parfum).

Maneira de uso: para aplicar uma pequena quantidade de creme nas mãos limpas e secas, realizando uma massagem ligeira,
da extremidade dos dedos para o punho, a sua absorção total.
5.90EUR

Cremsis pomada - cosméticos (75 ml)
Model : 033030
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Água (Aqua), estearato Glyceryl, mineral do óleo, glicol de Propylene, óleo do milho (ZeaMays), Calendula do
óleo, Ceteareth-12, enxôfre, ao cobre, ao manganês e ao zinco, álcool cetílico, óleo de amendoim, caulim, Propolis, óleo da
alfazema (augustifolia do Lavandula), (óleo prudente dos officinalis de Salvia), óleo do gengibre (officinale do Zingiber), óleo de
Cajeput (leucadendron de Melaleuca), Urea de Imidazolidinyl, Methylparaben (e) Propylparaben, dióxido Titanium Propyl de
ácido cítrico do galato do BHA do glicol de Propylene (e) (e) (e), o EDTA Tetrasodium.
15.45EUR
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Doce óleo de amêndoa (250 ml.)
Model : NEB2014
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene vitamina A y algunas del complejo B. Muy utilizado en cosmética como aceite de soporte para la fabricación de cremas,
a las que proporciona una textura dúctil y elástica.
4.65EUR

Flavolin (tratamento de circulação) - cosméticos (100 ml)
Model : 033015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Aqua, glicerina, lecitina, Rutin, Carbomer, Triethanolamine, Methylchloroisotiazolinone.

Maneira de uso: para aplicá-lo duas vezes ao dia, na zona ao negócio (amanhã e noite) com uma massagem ligeira de para
baixo acima. O tratamento da prevenção e da manutenção, a uma vez aplica-a ao dia (na noite) com uma massagem ligeira de
para baixo acima.
18.93EUR

G7 Light Legs (200 ml.)
Model : G7 Legs
Manufacturer : Silicium España
G7 Light Legs são uma creme natural extraordinária, 100% vegetal, rica em óleos essenciais e extratos de plantas, suas
pernas descansaram com uma sensação agradável de frieza. Imediatamente relaxa e alivia a sensação de pernas cansadas e
refresca provendo uma sensação de agilidade e bem-estar. Este descongestionante de nata e sedativo é recomendado para
todas as mulheres. A fórmula exclusiva está baseada no silicone orgânico G5 de Loïc Le Ribault que combina os benefícios do
fuco, ruscus e árvore castanha de índios de cultivo biológico, planta selecionadas por sua ação na circulação do sangue
especialmente. Fortalece, hidrata e amolece a pele. Idealmente, é essencial durante o verão que se aproxima dentro definitivo,
é necessário usar isto imediatamente!.
Modo de emprego: aplicar tantas vezes quanto seja necessário por meio de massagem partindo do tornozelo e ascendendo
suavemente para as pernas. Não aplicar em úlceras ou feridas abertas.
22.42EUR
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Gel aloe, tube - cosméticos (125 ml)
Model : 031020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: o barbadensis do aloés, glicol do propilene, triethanolamine, peg-40 hidrogenou o castor do óleo e o trideceth-9,
ao carbomer, ao ethylchloroisothiazolinone e ao methylisothiazolinone, fragrância (parfum), o disodium-EDTA, c.i. 42053, c.i.
75810.
8.91EUR

Gel anti-celulite reduto - massagens - massagens (200 ml)
Model : 057018
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco do abacaxi com concentrado, do extrato do limão, da pamplumossa e de alaranjados blood-red (® de
Sinetrol), extratos solúveis de: cauda do cavalo, abrupta, papaia, chá verde, guaraná, edulcorantes (aspartame, acesulfamo K).

Recomendação do consumo: para misturar 2 spoonfuls nosey (20 ml) em um litro da água, para agitar energètica. Para tomar
ao longo do dia.
26.00EUR

Gel íntimo plantis - higiene (500 ml)
Model : 031005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: O Aqua, Sulfonate de Olefin do sódio C14-C16, betaína Propyl de Cocamide, Cocamide Dea, Polyquaternium-11,
ácido láctico, cloreto de sódio, Rosmarinus Officinalis, Malaleuca Alternifolia, PEG-60 hidrogenou o castor do óleo, o EDTA,
Acrylates Crosspolymer do Alkyl Acrylates/C10-30, queratina, Parfum, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben,
Ethylparaben, Propylparaben, Triethanolamine.

Maneira de uso: para aplicar uma pequena quantidade de gel nas mãos limpas e ao lado de aplique na zona genital,
umedecida previamente com água, para esclarecer mais tarde abundante e para secar sem fricção. Em casos específicos
pode ser 3 épocas aplicadas ao dia, à exceção do conselho profissional.
16.00EUR

306/555

Geléia de abelha de rainha + Vitamina E (20 Ampulhetas)
Model : NEB2101
Manufacturer : Nature Essentials
7.72EUR

Muscular massagem creme palmis - massagens (1000 ml)
Model : 042003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aqua, peg-120 estearato, estearato do glyceril, dulcis do prunus, álcool cetílico, glicerina, c20-40 álcoois, liquidum
do paraffinum, lecitina, polisorbate-80, salicilate metílico, cânfora do recutita, mentol, cariophyllus do eugenia, eucaliptol, tilia
vulgaris, chamomilla, ao carbomer, triethanolamine, methylchloroisotiazolinone, B.H.T.
33.54EUR

Óleo de amêndoa doce - massagens (100 ml)
Model : 033005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: doce 100% dos prunas.

Maneira de uso: Para o cuidado da pele: Pele, corpo e mãos
- Para após o banho ou o chuveiro: para estender uma camada de óleo fina na pele húmida imóvel e distribui-la por todo o
corpo, dando uma massagem lisa e facilitando sua penetração.
ou na água do banho: para põr spoonfuls e agitar a água de modo que o óleo seja distribuído. Se se deseja pode adicionar
gotas da essência.
- Mais tarde da rapagem: para aplicar-se por meio de uma massagem lisa com o yolk dos dedos endireite após ter finalizado a
rapagem.
- Como a base do maquillaje: após a limpeza e o reforço da pele, para aplicar-se ao óleo na pele que dá uma massagem lisa e
para esperar minutos de modo que seja absorvida, antes de aplicar o maquillaje.
- Mais tarde da máscara: para estender o óleo na pele e dar uma massagem lisa com o yolk dos dedos, após uma repetição da
hora a operação, e assim tão muitas vezes como deseja.
- Antes para encontrar-se para baixo: após a limpeza e o reforço da pele, para aplicar o óleo com uma massagem ligeira e
após meias horas pode aplicar um anti-enrugamento ou um creme nutritious na noite.
5.01EUR

307/555

Óleo de amêndoa doce - massagens (500 ml)
Model : 033007
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: doce 100% dos prunas.

Maneira de uso: Para o cuidado da pele: Pele, corpo e mãos
- Para após o banho ou o chuveiro: para estender uma camada de óleo fina na pele húmida imóvel e distribui-la por todo o
corpo, dando uma massagem lisa e facilitando sua penetração.
ou na água do banho: para põr spoonfuls e agitar a água de modo que o óleo seja distribuído. Se se deseja pode adicionar
gotas da essência.
- Mais tarde da rapagem: para aplicar-se por meio de uma massagem lisa com o yolk dos dedos endireite após ter finalizado a
rapagem.
- Como a base do maquillaje: após a limpeza e o reforço da pele, para aplicar-se ao óleo na pele que dá uma massagem lisa e
para esperar minutos de modo que seja absorvida, antes de aplicar o maquillaje.
- Mais tarde da máscara: para estender o óleo na pele e dar uma massagem lisa com o yolk dos dedos, após uma repetição da
hora a operação, e assim tão muitas vezes como deseja.
- Antes para encontrar-se para baixo: após a limpeza e o reforço da pele, para aplicar o óleo com uma massagem ligeira e
após meias horas pode aplicar um anti-enrugamento ou um creme nutritious na noite.
9.51EUR

Óleo do Amêndoa (500 ml.)
Model : NE2013
Manufacturer : Nature Essentials
8.45EUR

Palmis lama relaxante - cosméticos (200 ml)
Model : 042050
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Water (aqua), Propylene Glycol, Glyceryl Stearate, Mineral Oil, PEG-5 Glyceryl Stearate, Fucus vesiculosus,
Algae, Bentonita, Heilmoor clay, Cetyl Alcohol, Sulfur, Steareth-10, Laminaria digitata Extract, Camphor, Mentol, Methyl
Salicylate, Silica, Phenoxyethanol and Methylparaben and Ethylparaben and Propylparaben and Butylparaben, Diazolidinyl
urea, Disodium-EDTA.Aconsejado en: tratamiento coadyuvante de afecciones reumáticas, dolores musculares, artrosis, artritis,
etc
11.55EUR

308/555

Pomada balskin - massagens (50 ml)
Model : 042075
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Petrolato, cera branca, cânfora, hippocastanum do Aesculus,
Procumbens de Harpagofitum, montanha da arnica, Polisorbate-80, Azulene.

Maneira de uso: Para aplicar-se por meio de uma massagem ligeira, até sua absorção total. Ao lado da tampa com uma gaze
durante minutos, sem pressionar, e assim melhorar seu efeito. Para repetir este mesmo processo assim que muitas vezes ao
dia como é desejado, até o desaparecimento dos sintomas.
8.54EUR

Pomada emol (emoliente) - cosméticos (75 ml)
Model : 033020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Molhe (Aqua), Triglyceride Caprylic/Capric do extrato da avelã de bruxa (Hamamelis do virginiana), Steareth-2,
glicerina, extrato da camomila (recutita Chamomilla), álcool cetílico, Steareth-21, glicol de Propylene, ácido Stearic,
Dimethicone, óleo de semente de Rosa de Musk (moschata cor-de-rosa), Glycyrrhizate Dipotassium, Allantoin, she-wolf do
extrato do Ginkgo, cera de abelha Polyglyceryl-3, Asiaticoside e ácido asiático e ácido de Madecassic, Phenoxyethanol e
Butylparaben e Propylparaben e Ethylparaben e Methylparaben, Urea de Diazolidinyl, o EDTA Disodium, BHT e ácido Ascorbyl
do palmitato e o Glyceryl do oleato e o cítrico.

Maneira de uso: Para aplicar uma camada fina na zona afetada, previamente limpa, assim que muitas vezes ao dia como é
desejado. Para continuar a aplicação até o desaparecimento dos sintomas.
É muito recommendable antes de cada aplicação, limpar apropriadamente a zona, com água abundante e o
11.03EUR

Retinol (200.000 U.I. x 57 ml.)
Model : 198
Manufacturer : Good´n Natural
7.06EUR

309/555

Sabão de coco + tea tree oil - higiene (125 g)
Model : 041011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: nucifera dos cocos, aqua, glicol do dipropylene, hidróxido de sódio, sacarina, ácido stearic, cloreto de sódio do
óleo, glicerina, ácido lauric, folha do alternifolia do melaleuca, pentetate do pentasodium, C.I. 19140.
2.50EUR

Sabão de glicerina + jojoba - higiene (125 g)
Model : 041010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Nucifera dos cocos, Aqua, hidroxide do sódio, sacarina, álcool, Dipropyleneglycol, ácido Stearic, cloreto de sódio,
ácido Lauric, glicerina, Parfum, ésteres do Jojoba, pentetate de Pentasodium, C.I. 19140.
2.17EUR

Soro de Silicium e Elixir 50 + 15 ml.
Soro da regeneração + elixir essencial 50 ml + 15 ml.

Antienvelhecimento, reafirmando, anti-enrugamento. Ativa a renovação celular, estimula a produção do colagénio e do elastin
e reduz a profundidade dos enrugamentos.

O soro de Silicium + elixir essencial contem o silicone orgânico da quinta geração e extratos e oleos naturais, que assegura a
regeneração profunda da pele. Bons resultados obtidos imediatamente e no prazo. Ingredientes: Soro: Silicone orgânico da
quinta geração, extratos naturais de Tepezcohuite e oleo essencial de Rosa Damascena. Elixir essencial: uma combinação
inigualada de rosa selvagem, noz do alperce, germe de trigo, laranja, Palma da Rosa e de óleos essenciais da alfazema.

Conselho para o uso: Aplicar delicadamente uma solha à cara e à garganta, após ter limpado completamente levemente a
massagem na pele. Então, põr 4-5 gotas do óleo na palma de sua mão e friccioná-las delicadamente. Podem ser usados
diariamente, o dia e a noite.

Empacotamento: Pack que contem o soro 50 ml. e o frasco do elixir essencial 15 ml. tudo incluído em uma caixa.
47.41EUR

310/555

Tea tree oil (óleo bactericida) - higiene (30 ml)
Model : 041060
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Melaleuca alternifolia (Tea Tree Oil).Modo de empleo: Limpiar bien la zona afectada con un paño no muy caliente
manteniéndolo un par de minutos. Aplicar directamente el Tea Tree Oil en la zona infectada cada 2 horas durante una semana.
Mantener la zona seca después de cada aplicación con gasas antisépticas. Si no hay una mejora considerable en unos tres
días, se aconseja consultar al médico.
12.98EUR

Vitamina E com Gel de Babosa a Vera (100 ml.)
Model : NEB2011
Manufacturer : Nature Essentials
Modo de empleo: Aplicar regularmente sobre las manos y el cuerpo, especialmente después de la exposición al sol.
7.84EUR

311/555

Alquímia Vegetal - Línea Corporal

Creme anticelulite de Ruscus e Hera
Contém Iodo orgânico, Algas marinhas, extratos de Hera, Ruscus, Cola de Cavalo, Café, Aesculus, tintura espagírica de
alecrim, óleos essenciais de Orégano e Hyssop.

O Iodo orgânico age, enquanto estimulando o metabolismo celular que obtém uma eliminação rápida dos depósitos
gordurosos deste modo. Silício orgânico da Cola de Cavalo possui reafirmando ação, enquanto evitando a formação de pregas
na pele. Os extratos de Hera, Aésculus e os óleos essenciais, possua uma ação antiinflamatória e favorecem a desintegração
do celulites de massas.

Usar a jornal no celulites áreas que medeia massagem para falicitar a seu penetração.

Pacote: 200 ml.
23.27EUR

Creme de Cipreste para pernas cansadas
Contém extratos de Ruscus, Hamamelis, Meliloto e Aesculus, tintura espagírica de Alecrim, suco de Limão fresco e óleos
essenciais de Hortelã e Cipreste.

De ação adstringente e antiinflamatória, com efeitos relaxantes e anticongestivos, provê uma sensação de frieza e descanso
sobre pés e pernas. Estender para as pernas que fazem uma massagem em senso ascendente.

Pacote: 200 ml.
18.07EUR

312/555

Creme de junípero
Contém extrato de Camomila, óleo de Hipérico, óleo de Cade e óleo de essencial de Junípero.

De ação protetora na pele irritada com tendência a seca e o descamación.

Pacote: 50 ml.
12.87EUR

Creme de mãos de Consuelda
Contém extrato de Consuelda, Glicerina, Vitamina F, bálsamo de Peru e óleo de essencial de Lavanda.

Age, enquanto regenerando a pele, amolecendo isto. Refresca, hidrata e não engraxa. Para o cuidado diário das mãos,
especialmente com pele seque, desidratado e rachou.

Pacote: 75 ml.
12.87EUR

Despeje gel (500 ml.)
Gel macio e hidratante para todo o tipo de peles; com óleos naturais e ph neutro.
Contém sabão de coco, óleo de amendoim, extrato de aveia, extrato de frutas, glicerina, óleo essencial de lavanda, óleo
essencial de limão.
19.40EUR

313/555

Leite corporal de Lavanda
Contém extratos de Aveia e Equiseto, óleo de germe de Trigo, óleo de doces Amêndoas, tintura espagírica de Alecrim e óleo
de essencial de Lavanda.

De acalmar e hidratar propriedades, provê um efeito agradável refrescando e relaxa. Para depois do banheiro ou de tomada o
sol. Para a ação muscular relaxante, é muito útil o uso em massagem.

Pacote: 250 ml.
16.57EUR

Óleo de Alecrim
Contém óleo de Amêndoas doces, flores e folhas de Alecrim e óleo de essencial de Alecrim.

Usar em massagem, depois da chuva ou no banheiro, com aquecer e ação tônica.

Nutre e vitaliza a pele, aquece os músculos que evitam a tensão.

Pacote: 125 ml.
14.10EUR

Óleo de calêndula
Contém óleo de doces Amêndoas e flores de Calêndula.

Amolece e protege a pele. Em peles delicadas, sensíveis ou irritadas.

Ideal para o ao cuidado da pele delicada do bebê e das crianças.

Pacote: 125 ml.
14.10EUR

314/555

Óleo de lavanda
Contém óleo de Amêndoas doces , flores de Lavanda e óleo de essencial de Lavanda.

Relaxa as tensões musculares.

Usar em massagem, depois da chuva ou no banheiro, obter um efeito defatigante agradável.

Usado durante a gravidez previne a formação de entalhes.

Pacote: 125 ml.
14.10EUR

Ungüento balsâmico de Alecrim
Contém extratos de Alecrim e Arnica, óleos essenciais de Alecrim, Lavanda, Eucalipto e Tomilho.

De açao aquecimento e relaxando muscular. Eu uso indicado em massagem.

Pacote: 50 ml.
12.87EUR

Ungüento de Barro e Hipérico para Bebê
Contém óleo de Hipérico, Barro Blanco, Óxido de Zinco e óleo de essencial de Lavanda.

Tranqüiliza e hidrata a pele delicada do bebê. Evita o escoceduras e o eritema de fralda.

Aplicar uma camada grossa depois de cada mudança de fralda.

Pacote: 100 ml.
12.87EUR

315/555

Alquímia Vegetal - Linha Da Cara

Contorno de olhos de Centella Asiática
Contém extratos de Centella asiática, Eufrasia, colágeno vegetal e Vitamina F.

Para hidratar e criar a pele delicada que cerca aos olhos. Previne a formação de rugas.

Pacote: 15 ml.
19.37EUR

Creme antiacne de Tomilho
Contém extratos de Bardana e Calêndula, Propóleo e óleo essencial de Tomilho.

De efeito anti-séptico, antiinflamatório e curativo. Indicado em peles acnéicas e com barros.

Pacote: 50 ml.
18.59EUR

Creme de Aquilea e limão
Contém extratos de Aquilea, Dente de León, óleo essencial de Limão e tela mineral.

Age, enquanto clarificando as manchas da pele acontecidas pelo Sol, a gravidez ou a idade. Hidrata, nutre e protege a pele do
ar e do Sol.

Pacote: 50 ml.
21.84EUR

316/555

Creme de corpo de Calêndula e Camomila
Contém extratos de Calêndula e Camomila.

Calma, descongestiona e hidrata a pele.

Como creme hidratando de dia.

Pacote: 50 ml.
19.24EUR

Creme hidratante de Rosas
Contém extratos de Rosa e Camomila, óleo de Rosa Mosqueta, água de Rosas e óleo de essencial de Rosa Gallica.

Hidrata, nutre e regenera a pele. Especialmente satisfatório em peles secas e desvitalizadas.

Pacote: 50 ml.
20.02EUR

Creme nutritiva a la Malva
Contém extratos de Malva e Calêndula, óleo de germe de Trigo, Vitamina E e óleo de essencial de Lavanda.

De ação emollient e revitalizando , previne a formação de rugas e reduz a velocidade o envelhecimento celular. Em peles
secas e desvitalizadas.

Pacote: 50 ml.
20.15EUR

317/555

Creme regeneradora de Consuelda e Equiseto
Contém extratos de Consuelda e Equiseto, óleo de germe de Trigo, colágeno vegetal, óleos essenciais de Rosa e Limão.

De ação epitelial regeneradora provido por Consuelda. Equiseto contribui Silícico azedo orgânico, necessário para a
estruturação correta do conectivo de tecido. Nutre a pele e previne a formação de rugas. Em peles desnutridas, enrugadas e
desidratadas.

Pacote: 50 ml.
25.87EUR

318/555

Alquímia Vegetal - Linha Do Cabelo

Loção capilar de Agrião, Urtiga e Noz
Contém extratos de Agrião, Urtiga verde e Noz, tintura de Alecrim e óleos de essencial.

O Agrião e a Urtiga agem, enquanto estimulando a circulação no couro cabeludo e nutrendo o bolbo piloso. As folhas de Noz
possuem propriedades reguladoras e queratinizantes no cabelo.

Fortalece e remineraliza o cabelo, evitando o outono do cabelo. Previne a formação de caspa.

Pacote: 100 ml.
16.70EUR

Xampu anticaspa de Lavanda
Contém sabão de óleo de Coco, extratos de Urtiga verde e de agrião, vinagre de Sidra e óleo de essencial de Lavanda.

Age, enquanto regulando as secreções do couro cabeludo e evitando a formação de caspa.

Pacote:250 ml.
13.65EUR

319/555

Xampu de camomila e aveia
Contém sabão de óleo de Coco, extratos de Camomila, Aveia e Gordolobo e óleo de essencial de Camomila.

A Camomila age como clarificando do cabelo. Gordolobo acentua o brilho natural do cabelo e a Aveia tem um efeito protetor e
tônico, enquanto dando suavidade ao cabelo.

Para cabelo loiro, frágil e delicado.

Pacote: 250 ml.
13.65EUR

Xampu de Sálvia para cabelo oleoso
Contém sabão de óleo de Coco, extrato de Urtiga branca, Hamamelis, óleo de Cade, óleo essencial de Sálvia e fermento de
Cerveja.

Ação adstringente e reguladora da secreção de sebaceous. No tratamento do cabelo oleoso.

Pacote: 250 ml.
13.65EUR

Xampu reforçando de Alecrim
Contém sabão de óleo de Coco, extratos de Bardana, Urtiga verde, Cola de Cavalo, tintura espagírica tintura de Alecrim e
óleos de essencial de Anseie e Alecrim.

Fortalece o bolbo capilar que provê uma ação estimulante e revitalizadora do couro cabeludo.

Fortalece o cabelo e previne o alopecia.

Pacote: 250 ml.
13.65EUR

320/555

Mulher

(2 + 1 Free) Ultra Woman (90 Tab.)
Model : 6250
Manufacturer : Good´n Natural
El estrés de la vida diaria, hace que a veces comamos sobre la march. De hecho, se estima que más de un tercio de las
comidas realizadas por los jóvenes, se realizan fuera de casa. Ultra Teen contiene las vitaminas, minerales y nutrientes
necesarios para la salud del sistema inmunológico, de los huesos, de los músculos, el crecimiento celular y mucho más.

Cada (3) cápsulas contienen:

Vitamin A (100% as Beta Carotene) 5,000 IU
Vitamin D (as Cholecalciferol) 400 IU
Vitamin K (as Phytonadione) 10 mcg
Thiamin
(Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) 4.5 mg
Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) 6 mg
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 18 mcg †
Pantothenic Acid 10 mg
(as d-Calcium Pantothenate) 18 mg
Iron (as Ferrous Fumarate) 150 mcg
Zinc (as Zinc Oxide) 15 mg
Copper (as Copper Sulfate) 2 mg
Chromium (as GTF Chromium Yeast) 20 mcg
Choline (as Choline Bitartrate) 50 mcg
Vitamin C (as Ascorbic Acid) 350 mg
Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Succinate) 30 IU
Riboflavin (Vitamin B-2) 5.1 mg
Niacin (as Niacinamide) 20 mg
Folic Acid 400 mcg
Biotin (as d-Biotin) 45 mcg
Calcium
(as Dicalcium Phosphate and Calcium Citrate) 100 mg
Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) 20 mg
Magnesium (as Magnesium Oxide) 50 mg
Selenium (as Selenium Yeast) 5 mcg
Manganese (as Manganese Sulfate) 2 mg
Molybdenum (as Molybdenum Yeast) 20 mcg
Inositol 50 mcg
Citrus Bioflavonoid Complex
(Citrus sinensis) (fruit) 25 mg
Dong Quai (Angelica sinensis) (root) 50 mg

321/555

Garlic (Allium sativum) (bulb) 10 mg
Cranberry (fruit) 25 mg
Wild Yam (Dioscorea villosa) (root) 15 mg
Chamomile
(Matricaria chamomilla) (flower) 15 mg
Ipriflavone 25 mg
Hesperidin Complex (Citrus spp.) (fruit) 5 mg
Coenzyme Q10 0.5 mg
Alpha Lipoic Acid 10 mg
Lycopene (as Tomato Extract) (fruit) 1 mg
Vitamin C
(as Ascorbic Acid and Rose Hips) 250 mg
Vitamin E
(as d-Alpha Tocopheryl Acetate) 125 IU
Pantothenic Acid
(as d-Calcium Pantothenate) 80 mg
Iron (as Ferrous Gluconate) 18 mg
Iodine (as Potassium Iodide) 150 mcg
Zinc (as Zinc Gluconate) 15 mg
Copper (as Copper Gluconate) 2 mg
Chromium
(as Chromax Chromium Picolinate) 100 mcg
Sodium 5 mg
Boron (as Sodium Borate) 2 mg
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) 10 mg
Royal Jelly 5 mg
Bee Pollen 25 mg
Yarrow (Achillea millefolium) (flower) 2 mg
Red Raspberry (Leaf) 2 mg
Red Clover (Trifolium pratense) (flower) 25 mg
Vitex Chaste Berry Extract
(Vitex agnus castus) (fruit) 15 mg
Soy Isoflavones 5 mg
Barley Grass (Hordeum vulgare) (plant) 5 mg
Betaine Hydrochloride 25 mg
Pycnogenol (Pinus pinaster) (bark) 0.5 mg
68.78EUR

322/555

Multivitaminas para Mulheres (700 mg. x 60)
Model : 9020
Manufacturer : Vitamin House´s
Todas las Vitaminas, Minerales y Oligoelementos en una fórmula, aportando el 100% CDR. Contiene Hierro y Acido Fólico que
son especialmente necesarios para la mujer. La fórmula ha sido desarrollada usando únicamente las formas más absorbibles.
CADA CAPSULA CONTIENE 700 mg. DE:
Vitamin A: 800 mcg. Vitamin D: 5 mcg. Vitamin E: 10 mg. Vitamin C: 60 mg. Vitamin B1: 1,4 mg. Vitamin B2: 1,6 mg. Niacin: 18
mg. Vitamin B6: 2 mg. Folic Acid: 200 mcg. Vitamin B12: 1 mcg. Biotin: 0,15 mg. Vitamin B5: 6 mg. Vitamin K: 20 mcg.
Boron: 70 mcg. Silicon: 2 mcg. Calcium: 160 mg. Magnesium: 100 mg. Manganese: 20 mg. Potassium: 25 mcg. Chromium: 25
mcg. Selenium: 25 mcg. Molybdenum: 5 mcg. Nickel: 10 mcg. Tin: 10 mcg. Vanadium: 10 mcg. Copper: 2 mcg. Iodine: 150
mcg. Iron: 14 mg. Zinc: 15 mg.
TOMAR DE 1 A 2 CAPSULAS AL DIA, COMO SUPLEMENTO.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
2.87EUR2.15EUR

Natural V para Mulheres (500 mg. x 60)
Model : 9049
Manufacturer : Vitamin House´s
NATURAL V es un Suplemento Natural 100% para la potencia sexual en la Mujer.
CONTIENE:
Horny Goat Weed Ext. (5:1)... 100 mg.
Maca Ext. (4:1)... 100 mg.
Butchers Broom Ext. (5:1)... 100 mg.
Gotu Kola Ext. (5:1)... 100 mg.
Ginkgo Biloba Ext. (5:1)... 100 mg.
Exc. Magnesium Stearate.
28.64EUR
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Óleo de Prímula (1000 mg. x 30)
Model : NEC2081
Manufacturer : Nature Essentials
6.07EUR

Óleo de Prímula (500 mg. x 50)
Model : 153
Manufacturer : Good´n Natural
11.21EUR

Sojamax Complex (750 mg. x 85)
Model : 7929
Manufacturer : Bonusan
Composición:
- Extracto de brotes de soja frescos (Soy-Life™ Complex) 750 mg.
De los cuales: Isoflavonas de soja 15 mg Genisteína 2,0 mg Daidzeína 7,5 mg Gliciteína 5,3 mg Saponinas 30 mg Tocoferoles
0,2 mg Lecitina 3,8 mg Fibra 23 mg Hidratos de carbono 188 mg Proteína 300 mg Grasas 120 mg Ácido oleico 13% Ácido
linoleico 53% Ácido linolénico 17% Grasas saturadas 17% Base natural de dióxido de silicio, celulosa microcristalina vegetal,
estearato de magnesio y silicio coloidal.
23.36EUR
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Homem

(2 + 1 Free) Ultra Man (100 Tab.)
Model : 3894
Manufacturer : Good´n Natural
Descripción del producto:

Al menos contiene 50 ingredientes de alta calidad. Ultra Man es un apoyo nutricional para hombres con un ritmo de vida
exigente. Además de su amplia gama de vitaminas y minerales, Ultra Man contiene hierbas especiales para el cuerpo
masculino, como el Saw Palmetto, la principal hierba para la salud masculina.

Cada (2) tabletas aportan:

Vitamin A (as Beta Carotene) 10,000 IU
Vitamin D (as Cholecalciferol) 200 IU
Vitamin K (as Phytonadione) 76 mcg
Thiamin
(Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) 30 mg
Vitamin B-6
(as Pyridoxine Hydrochloride) 30 mg
Biotin 500 mcg
Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium Citrateand Calcium Ascorbate) 200 mg
Magnesium (as Magnesium Oxide) 100 mg
Selenium (as Sodium Selenate) 200 mcg
Manganese (as Manganese Gluconate) 2 mg
Potassium (as Potassium Chloride) 30 mg
Damiana Leaf (Turnera diffusa) (leaf) 70 mg
Acetyl L-Carnitine Hydrochloride 50 mg
Garlic (Allium sativum) (bulb) 50 mg
L-Cysteine Hydrochloride 50 mg
Alpha Lipoic Acid 40 mg
Glucosamine Hydrochloride 25 mg
Grape Seed (Vitis vinifera) 25 mg
Choline (as Choline Bitartrate) 10 mg
L-Methionine 10 mg
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) 10 mg
Alfalfa (Medicago sativa) (leaf) 4.5 mg
Soy Lecithin 4 mg
Sarsaparilla (Smilax officinalis) (root) 3 mg
Watercress (Nasturtium officinale) (plant) 2.5 mg
Coenzyme Q-10 1 mg
Pycnogenol (Pinus maritima)
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(Maritime Pine Bark Extract) 2 mcg
Vitamin C (as Ascorbic Acid) 300 mg
Vitamin E
(as d-Alpha Tocopheryl Acetate) 100 IU
Riboflavin (Vitamin B-2) 30 mg
Niacin (as Nicotinic Acid) 30 mg
Folic Acid 400 mcg
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 300 mcg
Pantothenic Acid
(as d-Calcium Pantothenate) 30 mg
(as Potassium Iodide) 150 mcg
Zinc (as Zinc Oxide) 15 mg
Copper (as Cupric Oxide) 2 mg
Chromium (as Chromax Chromium Picolinate) 200 mcg
Chloride (as Potassium Chloride) 26 mg
Oat Straw (Avena sativa) (aerial) 70 mg
Flax (Linum usitatissimum) (seed) 50 mg
L-Arginine Hydrochloride 50 mg
Saw Palmetto (Serenoa repens) (fruit) 50 mg
Pumpkin Seed (Cucurbita pepo) .30 mg
Citrus Bioflavonoids (Citrus spp.) (fruit) 25 mg
Pygeum (Pygeum africanum) (bark) 25 mg
Inositol 10 mg
Oyster Extract 10 mg
Cayenne Pepper
(Capsicum frutescens) (fruit) 5.5 mg
Parsley (Petroselinum crispum) (leaf) 3.5 mg
Spirulina (Spirulina platensis) (plant) 2 mg
Lutein 1 mg
Super Oxide Dismutase 10 mcg
Lycopene 0.5 mg
68.78EUR
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MAXIMUM POTENTIAL for Men (30 Caps.)
Model : 6940
Manufacturer : Good´n Natural
MAXIMA POTENCIA PARA HOMBRES:

INGREDIENTES:
Vitamina A 100 U.I.
Vitamina C 50 mg.
Vitamina E 50 U.I.
Niacina 25 mg.
Vitamina B6 25 mg.
Vitamina B12 25 mcg.
Acido Pantótenico 25 mg.
Calcio 5 mg.
Magnesio 5 mg.
Zinc 7 mg.
Selenio 25 mcg.
Acido Pangamico 50 mg.
Damiana 125 mg.
Ginseng Siberiano 125 mg.
Cayena 125 mg.
Guaraná 125 mg.
Polvo de próstata 50 mg.
Polen de Abeja mg.
Octacosanol 50 mcg.
Zarzaparrilla 50 mg.
Saw Palmeto 50 mg.
Centella Asiática 25 mg.
Histidina 100 mg.
Jalea Real 50 mg.
Polvo testicular 50 mg.
Excipientes: Celulosa, Acido Estearico vegetal, Silice, Croscamello, Goma Acacia, Povidona, Estearato magnésico vegetal.
Recubrimiento de Celulosa, manitol y Gelatina.
Otros: Soja y trigo.

MODO DE EMPLEO:
Como complemento en la dieta tomar una tableta al día.

PRESENTACIÓN:
Envase de 30 tabletas.
20.09EUR
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Multivitaminas para Homem "sem ferro" (700 mg. x 60)
Model : 9017
Manufacturer : Vitamin House´s
CADA CAPSULA CONTIENE 700 mg. DE:
Vitamin A: 800 mcg. Vitamin D: 5 mcg. Vitamin E: 10 mcg. Vitamin C: 60 mg. Vitamin B1: 1,4 mg. Vitamin B2: 1,6 mg. Niacin:
18 mg. Vitamin B6: 2 mg. Folic Acid: 200 mcg. Vitamin B12: 1 mcg. Biotin: 0,15 mg. Vitamin B5: 6 mg. Vitamin K: 30 mcg.
Boron: 70 mcg. Silicon: 2 mcg. Calcium: 160 mg. Magnesium: 100 mg. Manganese: 20 mg. Potassium: 25 mcg. Chromium: 25
mcg. Selenium: 25 mcg. Molybdenum: 5 mcg. Nickel: 10 mcg. Tin: 10 mcg. Vanadium: 10 mcg. Copper: 2 mcg. Iodine: 150
mcg. Zinc: 15 mg.

TOMAR DE 1 A 2 CAPSULAS DIARIAMENTE, COMO SUPLEMENTO.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
2.87EUR

Natural V para Homens (600 mg. x 60)
Model : 9046
Manufacturer : Vitamin House´s
Para la potencia sexual masculina.
Cada cápsula contiene:
Epimedium / Horney Goat Weed Ext. (5:1)....100 mg.
Damiana Ext. (4:1)....50 mg.
Oats Ext. (10:1)....50mg.
Sarsaparrilla Ext. (4:1)....100 mg.
Butchers Broom Ext. (5:1)....50 mg.
Saw Palmetto Ext. (4:1)....10 mg.
Cayenne....10 mg.
Ginkgo Biloba Ext. (5:1)...50 mg.
Tribulus Terrestris (40% saponines)...50 mg.
Gotu Kola Ext. (5:1)...50 mg.
Exc. Magnesium Stearate.
28.64EUR
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Prostamin (500 mg. x 60)
Model : 9045
Manufacturer : Vitamin House´s
DOS CAPSULAS CONTIENEN: Saw Palmetto Berries Standardised 4:1 Extract: 160 mg. Pumpkin Seed Powder: 100 mg.
Lycopene (10.000 ppm): 30 mg. Tomato extract powder: 60 mg. Tribulus Terrestris Standardised 4:1 extract: 100 mg. Ginkgo
Biloba Standardised 5:1 extract: 100 mg. He Shou Wu Standardised 4:1 extract: 60 mg. Fenugreck Standardised 4:1 extract:
100 mg. Zinc Gluconate: 15 mg. Digestive Enzyme Blend whith Cayenne: 4 mg. Todo el material y la información presentada
por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los comentarios realizados acerca de los productos
no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir
ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico o especialista, acerca de las sugerencias y
recomendaciones que aquí se expresan.
14.33EUR
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Controle do Peso

"2x1" Chitosan + Abacaxi + Vit. C (360 mg. x 90)
Model : NE2121
Manufacturer : Nature Essentials
Cada cápsula contiene:
CHITOSAN: 200 mg.
Piña: 100 mg.
Vitamina C: 60 mg.
23.83EUR12.32EUR

"2x1" Chitosan + Chá vermelho + Chá Verde + Vit. C (435 mg. x 90
Model : NE2122
Manufacturer : Nature Essentials
21.12EUR11.30EUR

"2x1" Estômago plano (Fructo-Oligosacaridos 600 mg. x 90)
Model : NE2123
Manufacturer : Nature Essentials

BIO-DIS ESPA&Ntilde;A S

330/555

2. INGREDIENTE (1
pill)

2.1 ACTIVES

&nbsp;

Fructo-oligosacharides

440 mg

Bee Polen

15 mg

2.2 EXCIPIENTS

331/555

&nbsp;

Cellulose

136 mg

Vegetal Magnesium Estearato

9 mg

&nbsp;

&nbsp;

6.
SUGGESTED USE:
Take as dietary supplement from
(3) to (5) pills allong principal eats.

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;
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&nbsp;

&nbsp;
25.98EUR13.90EUR

"2x1" Figo da India (500 mg. x 90)
Model : NE2119
Manufacturer : Nature Essentials
25.05EUR13.40EUR

"2x1" L-Carnitina + Abacaxi (450 mg. x 90)
Model : NE2118
Manufacturer : Nature Essentials
Cada cápsula contiene:

L-CARNITINA: 200 mg.
Levadura de Cerveza: 150 mg.
Piña: 100 mg.
27.94EUR14.95EUR

"2x1" Mamão + Abacaxi (400 mg. x 90)
Model : NE2221
Manufacturer : Nature Essentials
Cada cápsula contém:
- Mamão...............................................200 mg.
- Abacaxi..............................................200 mg.
17.10EUR8.55EUR
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"2x1" Rabo de Cavalo + Fucus (400 mg. x 90)
Model : NE2222
Manufacturer : Nature Essentials
Cada cápsula contém:
- Rabo de Cavalo .......................................200 mg.
- Fucus.......................................................200 mg.
13.00EUR6.50EUR

"2x1" Vinagre de Maçã + Fucus (400 mg. x 90)
Model : NE2120
Manufacturer : Nature Essentials
Cada cápsula contiene:

VINAGRE DE MANZANA: 200 mg.
Fucus: 200 mg.
20.47EUR10.95EUR

Abacaxi (500 mg. x 250
Model : NE2186
Manufacturer : Nature Essentials
11.73EUR
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Abacaxi 500 mg. x 60 (Bromelaina)
Model : NEC2032
Manufacturer : Nature Essentials
COMPOSICIÓN:
Cada cápsula contiene 500 mg. de polvo de tallo de Ananas comosus Merr.

MODO DE EMPLEO:
Ingerir antes de las comidas con un vaso de agua.

DOSIFICACIÓN:
Tomar 2 cápsulas 3 veces al día antes de las comidas.

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
3.69EUR

Algas Kelp (150 mcg. x 250)
Model : 145
Manufacturer : Good´n Natural
Cada cápsula contém:
150 mcg. de iodo natural.
5.98EUR

Bloqueando de Carboidrato (500 mg. x 60)
Model : 7001
Manufacturer : Vitamin House´s
Cada cápsula contiene: 500 mg. de Phaseolamin (extracto de judías blancas).
23.36EUR
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Carbo block - suplementos nutricionais (60 cap)
Model : 080048
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: phaseolamin 2250® (fase 2), maltodextrina, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colorindo (óxidos de ferro e
hidróxidos).

Recomendação do consumo: 2 cápsulas antes das refeições principais.
15.60EUR

Chá verde lindaren diet - suplementos nutricionais (100 cap-44)
Model : 057080
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Té verde (Thea sinensis L.): estimula la desintoxicación del organismo, disminuye el apetito, favorece la combustión de grasas,
es diurético, mejora la digestión, reduce el nivel de colesterol y aumenta el gasto calórico.

Recomendación de consumo: 4 cucharadas soperas al día (50 ml aprox) diluidas en 1 litro de agua y repartidas durante el día,
ó dos veces al día 2 cucharadas soperas en un vaso de agua
12.44EUR

Chá vermelho lindaren diet - suplementos nutricionais (100 cap-4
Model : 057082
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Recomendação do consumo: 4 spoonfuls nosey ao dia (50 ml aproximado) diluídos em 1 litro da água e distribuídos durante o
dia, ou duas vezes aos spoonfuls nosey do dia 2 em um
13.42EUR
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Chitosan (300 mg. x 50)
Model : NEC2045
Manufacturer : Nature Essentials
7.57EUR

Chitosan - suplementos nutricionais (80 cap)
Model : 080019
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: (200 mgs), maltodextrina, vitamina C, emulgente (sais), antiapelmazante do ácido gordo dos magnésicas (dióxido
de silicone), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), chitosano colorindo de HD (óxidos e hidróxidos de ferro).

Recomendação do consumo: 2 cápsulas antes de cada alimento principal.
11.99EUR

Citrus Aurantium (200 mg. x 60)
Model : 7007
Manufacturer : Vitamin House´s
Citrus Aurantium o Naranjo Amargo, también es conocido por Zhi Shi o por Adavantra Z. Se utiliza en programas para el
control de peso.
14.33EUR

Cla (tonalin) - suplementos nutricionais (90 cap)
Model : 080021
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: CLA Tonalin® (linoleic ácido conjugado), alimento do gelatin, estabilizador (glicerina), vitamina e, colorindo
(óxidos de ferro e hidróxidos).

Recomendação do consumo: 2 cápsulas diárias junto com as refeições.
20.00EUR
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CLA + L-Carnitina (350 mg. x 90)
Model : NE2217
Manufacturer : Nature Essentials
Composición por cada cápsula:
- C.L.A ....................................200 mg.
- L-Carnitina..............................150 mg.
12.10EUR

Cromo (Picolinato 200 mcg. x 50)
Model : NEM2010
Manufacturer : Nature Essentials
5.70EUR

Depurativo eco lindaren diet - suplementos nutricionais (250 ml)
Model : 080090
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: extrato solúvel: melisa, thistle de Mariano, dente do leão, bardana, alcachofra, rhubarb, radish preto, genciana,
aroma natural do anis.
Sem álcool, açúcar, preservativos colorindo nem.

Recomendação do consumo: um spoonful nosey (10 ml) 2-3 vezes ao dia, diluído em um líquido, preferivelmente antes das
refeições.
12.60EUR

338/555

Drenagem lindaren diet (peso controle) - suplementos nutricionai
Model : 122013
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco vegetal das frutas com concentrado (frutas da floresta e da uva), fructose, fructooligosacáridos (10%),
extratos do líquido (28.5%) de: cauda do cavalo, dente do leão, laranja amarga, boldo, provocação, anis verde, chá verde,
fuco, espesante (a gomar ao guar), gluconato do magnésio, gluconato do potássio. Sem coloração nem preservativos.

Recomendação do consumo: 4 spoonfuls nosey ao dia (50 ml aproximadamente) diluídos em 1 litro da água e distribuídos
durante o dia, ou duas vezes aos spoonfuls nosey do dia 2 em um vidro de água seu sabor agradável às frutas da floresta
facilitam a perseguição da cura purifying. Nós recomendamos para tomar 5 dias seguidos ou os dias durante10 alternos.
13.12EUR

Drenagem lindaren diet (peso controle) - suplementos nutricionai
Model : 122014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco vegetal das frutas com concentrado (frutas da floresta e da uva), fructose, fructooligosacáridos (10%),
extratos do líquido (28.5%) de: cauda do cavalo, dente do leão, laranja amarga, boldo, provocação, anis verde, chá verde,
fuco, espesante (a gomar ao guar), gluconato do magnésio, gluconato do potássio. Sem coloração nem preservativos.

Recomendação do consumo: 4 spoonfuls nosey ao dia (50 ml aproximadamente) diluídos em 1 litro da água e distribuídos
durante o dia, ou duas vezes aos spoonfuls nosey do dia 2 em um vidro de água seu sabor agradável às frutas da floresta
facilitam a perseguição da cura purifying. Nós recomendamos para tomar 5 dias seguidos ou os dias durante10 alternos.
30.42EUR

Estômago plano (Fructo Oligosacáridos 600 mg. x 80)
Model : NEC2143
Manufacturer : Nature Essentials
6.17EUR
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Fibra com Pectina (600 mg. x 60)
Model : NEC2034
Manufacturer : Nature Essentials
2.80EUR

Fibra Vegetal + Ameixa (600 mg. x 60)
Model : NEC2033
Manufacturer : Nature Essentials
3.36EUR

Flucoxan lind. diet - suplementos nutricionais (30 cap)
Model : 057035
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: maltodextrina, extrato rico do marrom da alga no fucoxanthin, cápsula vegetal [metil celuloso do hidroxipropil,
colorindo (óxidos de ferro e hidróxidos)], antibinder (dióxido de silicone). Na cápsula vegetal.
Cada cápsula contem 10 mgs de Fucoxanthin.

Recomendação do consumo: 1 cápsula 3 vezes ao dia. Para tomar com as refeições e um grande vidro de água.
11.55EUR

Fucus (500 mg. x 60)
Model : NEC2038
Manufacturer : Nature Essentials
3.32EUR
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Garcinia Cambogia (300 mg. x 90)
Model : NEC2132
Manufacturer : Nature Essentials
10.65EUR

Glucomanana (500 mg. x 50)
Model : NEP2049
Manufacturer : Nature Essentials
7.10EUR

Glucomanano (lindaren diet) - suplementos nutricionais (45 cap)
Model : 080080
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: glucomanano na poeira, maltodextrina, emulgente (sais), antibinder do ácido gordo dos magnésicas (dióxido de
silicone).

Recomendação do consumo: 2 cápsulas antes de cada alimento.
Tomando por muito a água aproximadamente 30 minutos antes de cada alimento.
14.91EUR

Hoodia lindaren diet (hoodia gordonii) - suplementos nutriciona
Model : 057010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes:

Recomendação do consumo: para tomar a uma cápsula com um vidro da água uma hora antes das refeições principais.
25.96EUR
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Lindil complex (peso controle) - suplementos nutricionais (40 c
Model : 080100
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: extrai secas de: auriantium do citrino, guta do garcinia, cacau, dente do leão, guaraná, chá verde, cauda do
cavalo, provocação, cápsula vegetal [metil celuloso do hidroxipropil, colorindo (óxidos de ferro e hidróxidos)], antibinder (talco,
dióxido de silicone), lipasa.

Recomendação do consumo: 1 cápsula antes das refeições principais, à exceção da indicação do conselheiro dietético.
12.80EUR

Proteaginosas preparação lindaren diet banana - suplementos nutr
Model : 080088
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes:
Proteínas de leche, aroma, edulcorante (aspartamo), maltodextrina, vitamina C, nicotinamida, carbonato de magnesio,
gluconato de hierro, vitaminas: E, D-pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, ácido fólico, B12.

Recomendación de consumo: -general- mezclar 3-4 cucharadas soperas (30g = 120 kcal) en el líquido deseado y tomar como
un batido.
Un exceso de proteína en la población afectada de patologías renales puede ser contraproducente
10.52EUR

Proteaginosas preparação lindaren diet baunilha - suplementos nu
Model : 080086
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes:
Proteínas de leche, aroma, edulcorante (aspartamo), maltodextrina, vitamina C, nicotinamida, carbonato de magnesio,
gluconato de hierro, vitaminas: E, D-pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, ácido fólico, B12.

Recomendación de consumo: -general- mezclar 3-4 cucharadas soperas (30g = 120 kcal) en el líquido deseado y tomar como
un batido.
Un exceso de proteína en la población afectada de patologías renales puede ser contraproducente
11.02EUR
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Proteaginosas preparação lindaren diet chocolate - suplementos n
Model : 080087
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes:
Proteínas de leche, aroma, edulcorante (aspartamo), maltodextrina, vitamina C, nicotinamida, carbonato de magnesio,
gluconato de hierro, vitaminas: E, D-pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, ácido fólico, B12.

Recomendación de consumo: -general- mezclar 3-4 cucharadas soperas (30g = 120 kcal) en el líquido deseado y tomar como
un batido.
Un exceso de proteína en la población afectada de patologías renales puede ser contraproducente
10.52EUR

Proteaginosas preparação lindaren diet morango - suplementos nut
Model : 080085
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes:
Proteínas de leite, aroma, edulcorante (aspartame), maltodextrina, vitamina C, nicotinamida, carbonato do magnésio,
gluconato do ferro, vitaminas: E, D-pantotenato cálcico, B6, B2, B1, a, ácido folic, B12.

Recomendação do consumo: - general para misturar 3-4 spoonfuls nosey (30g = 120 kcal) no líquido desejado e a tomá-lo
como um milkshake.
Um excesso de proteína na população afetada de patologias renais pode ser
11.02EUR
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Shake farinha de substituição lindaren diet - suplementos nutri
Model : 057050
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Moinho do sabor dos Ingredientes: proteínas do leite, saccharose, maltodextrina, complexo dos minerais (citrato do potássio,
do fosfato de cálcio, do citrato de sódio, do fosfato de sódio, do óxido do magnésico, do iodeto de potássio, do sódio, do
selenite do difosfato férrico, do sulfato de zinco, do sulfato do cúprico, do sulfato do manganésico), feijão de soja da poeira,
amido do milho, fructooligosacáridos, aroma da morango, acidulante (ácido cítrico), edulcorantes (ciclamato do sódio,
aspartame), complexo da vitamina (vitamina C, vitamina e, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B1, vitamina B2,
vitamina a, vitamina B9, biotina, vitamina D, vitamina B12), colorindo (cochonilha vermelha A).

Recomendação do consumo: dois batidos substituem um alimento ou têm o comensal em sua dieta do controle do peso. Ou
você pode tomar um milkshake no almoço e/ou tem o chá enquanto contribui completo dos nutrientes que substituem aqueles
alimentos calóricos com o pouco saõ uma formulação nutritiva (loja, embutimentos do padeiro industrial,…).
12.50EUR

Shake farinha de substituição lindaren diet - suplementos nutri
Model : 057055
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Moinho do sabor dos Ingredientes: proteínas do leite, saccharose, maltodextrina, complexo dos minerais (citrato do potássio,
do fosfato de cálcio, do citrato de sódio, do fosfato de sódio, do óxido do magnésico, do iodeto de potássio, do sódio, do
selenite do difosfato férrico, do sulfato de zinco, do sulfato do cúprico, do sulfato do manganésico), feijão de soja da poeira,
amido do milho, fructooligosacáridos, aroma da morango, acidulante (ácido cítrico), edulcorantes (ciclamato do sódio,
aspartame), complexo da vitamina (vitamina C, vitamina e, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B1, vitamina B2,
vitamina a, vitamina B9, biotina, vitamina D, vitamina B12), colorindo (cochonilha vermelha A).

Recomendação do consumo: dois batidos substituem um alimento ou têm o comensal em sua dieta do controle do peso. Ou
você pode tomar um milkshake no almoço e/ou tem o chá enquanto contribui completo dos nutrientes que substituem aqueles
alimentos calóricos com o pouco saõ uma formulação nutritiva (loja, embutimentos do padeiro industrial,…).
12.50EUR

344/555

Soro de leite lindaren diet - suplementos nutricionais (500 g)
Model : 080095
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suero de leche obtenido a partir de la coagulación ácida de la leche por la adición de cuajo en el proceso de
elaboración del queso. Recomendación de consumo: mezclar 3-4 cucharadas soperas (30-40 g) en agua y tomar al menos una
vez al día.
10.44EUR

Termogenético Ativo (500 mg. x 60)
Model : 9054
Manufacturer : Vitamin House´s
Fórmula para el control del peso, con poder termogénico.
CADA CAPSULA CONTIENE:
L-Acetyl Carnitine: 20 mg.
Centella Asiática (Gotu Kola): 100 mg.
Chromium Picolinate: 200 mcg.
Anti-Cellulite Factors:
Horse Chestnut: 100 mg.
Kola Nut: 100 mg.
Magnesium Stereate B.P.: 10 mg.
Vegicaps: 100 mg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
15.00EUR11.25EUR
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Tiras Emagrecedoras (7 Unidades)
Manufacturer : Vitamin House´s
Parches adelgazantes, para disminuir el apetito.

Modo de aplicación: Aplicar un parche a la misma hora una vez al día sobre la piel sana, sin pliegues, seca y limpia de una
zona del tronzo o un brazo. Se recomienda usar los parches durante un período de 10 semanas.

Cada parche contiene:
Alcanfor, fucus, romero, hiedra, arnica, hamamelis, extractos cítricos, trusaniss y aceite de almendra.
16.38EUR14.20EUR

Tonalín (1.000 mg. x 60)
Model : 238
Manufacturer : Good´n Natural
Cada cápsula contiene:

1.000 mg. de Tonalín (Tm) = 72 - 82% de Acido Linoleico Conjugado (ALC)
40.14EUR
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Vinagre de Maçã (500 mg. x 50)
Model : NEC2129
Manufacturer : Nature Essentials
COMPOSICIÓN:

Cada cápsula contiene 500 mg de Vinagre de Manzana en

polvo.

MODO DE EMPLEO:

Es preferible ingerir las cápsulas con un vaso de agua antes de las comidas.

DOSIFICACIÓN:

Tomar de 3 a 4 cápsulas al día preferiblemente antes de las

comidas.

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
9.44EUR

Waterflow (600 mg. x 60)
Model : 9048
Manufacturer : Vitamin House´s
CADA CAPSULA CONTIENE:
Buchu: 100 mg.
Estambres de Maíz: 100 mg.
Amor del Hortelano: 50 mg.
Enebro (frutos): 50 mg.
Kelp: 50 mg.
Perejil: 50 mg.
Gayuba: 100 mg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
5.73EUR
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Formulas

348/555

(2 + 1 Free) Vizion 20 20 (60 Caps.)
Model : 131
Manufacturer : Good´n Natural
Esta fórmula contiene ingredientes seleccionados para apoyar la salud y bienestar de nuestros ojos. Esta excepcional
combinación contiene Vitaminas A, C y E además de Arándano, Luteína y Acido Alfa Lipóico para suministrar propiedades
antioxidantes.

Cada cápsula contiene:

Vitamin A (as Beta-Carotene) 2,500 IU
Vitamin C (as Ascorbic Acid) 50 mg
Vitamin E
(as d-Alpha Tocopheryl Acetate) 50 IU
L-Taurine 300 mg
Schisandra
(Schisandra chinensis) (fruit) 80 mg
Quercetin
(from Dimorphandra mollis) (fruit) 75 mg
Bilberry (Vaccinium myrtillus) (leaf) 65 mg
N-Acetyl Cysteine 65 mg
Bayberry (Myrica pensylvanica) (bark) 50 mg
Carrot (root) 50 mg
Eyebright (Euphrasia officinalis) (aerial) 50 mg
Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba) (leaf) 50 mg
Spinach (leaf) 50 mg
L-Glutamic Acid 30 mg
L-Glycine 30 mg
Collard Greens (aerial) 25 mg
Kale (aerial) 25 mg
Mustard (seed) 25 mg
Passion Flower 25 mg
(Passiflora incarnata) (aerial) 25 mg
Turnip (root) 25 mg
L-Glutathione 12.5 mg
Alpha Lipoic Acid 5 mg
Tomato Concentrate (fruit) (Standardized to contain Lycopene, 0.03 mg) 3 mg
Lutein
(Standardized to contain 22% Zeaxanthin, 0.08 mg) 0.39 mg
44.68EUR
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Arpadol (15 x 500 mg.)
Model : GLA-1
Manufacturer : Glauber Pharma
Tem um extrato natural da Garra de Diabo, na forma digestível.
Suplemento dietético que favorece o bem-estar do sistema de esqueleto e muscular.
Uso: 1 pílula 3 vezes diariamente.
11.67EUR

Arpadol (45 x 500 mg.)
Model : GLA-2
Manufacturer : Glauber Pharma
Tem um extrato natural da Garra de Diabo, na forma digestível.
Suplemento dietético que favorece o bem-estar do sistema de esqueleto e muscular.
Uso: 1 pílula 3 vezes diariamente.
29.24EUR

ArthroHerb Active (500 mg. x 60)
Model : 9070
Manufacturer : Vitamin House´s
CADA CAPSULA CONTIENE:
Extracto de Harpagofito (4:1): 100 mg.
Extrato de Uña de Gato (4:1): 100 mg.
Sauce: 100 mg.
Curcumina: 50 mg.
Cayena: 10 mg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
8.60EUR4.30EUR
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B - Tranquil (600 mg. x 60)
Model : 9050
Manufacturer : Vitamin House´s
Lúpulo, Pasiflora, Escutelaria y Manzanilla cuidadosamente mezcladas para promover un buen descanso, calmando mente y
cuerpo.
CADA CAPSULA CONTIENE:
Complejo de Vitaminas B (200% CDR): 100 mg.
Gluconato de Magnesio Pasiflora Manzanilla Lúpulo Escutelaria 7.16EUR

B-Complex Fórmula (500 mg. x 30)
Model : NEV2096
Manufacturer : Nature Essentials
Cada cápsula contiene:
Vitamin B1 : 1,40 mg.
Vitamin B2 : 1,70 mg.
Vitamin B3 : 18 mg.
Vitamin B5 : 6 mg.
Vitamin B6 : 1,6 mg.
Vitamin B8 (Biotin) : 0,15 mg.
Vitamin B9 (Folic Acid) : 0,16 mg.
Vitamin B12 (Cobalamine) : 1 mcg.
Vitamin C : 75,15 mg.
Vitamin E : 10 mg.
Soya Oil : 210 mg.
Anhidride Glucose : 76,15 mg.
Hydorgeneid Soya : 70,14 mg.
Soy Lecithin : 20,04 mg.
3.27EUR
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Cabelo, unhas & pele (550 mg. x 30)
Model : NEV2130
Manufacturer : Nature Essentials
Cada cápsula contiene:
Vitamin B1 : 1,40 mg.
Vitamin B2 : 1,60 mg.
Nicotinamide: 18 mg.
Calcium Pantotenate: 6 mg.
Vitamin B6 : 1,80 mg.
Biotin: 0,07 mg.
Folic Acid: 0,15 mg.
Vitamin B12 (Cobalamine): 1 mcg.
Vitamin C (Ascorbic Acid) : 60,12 mg.
Vitamin E : 10 mg.
Magnesium : 30,06 mg.
Iron : 14 mg.
Zinc : 4,41 mg.
Cera de Abejas : 15,03 mg.
Salmon Oil : 230,46 mg.
Borage Oil : 60,12 mg.
L-Cistina : 50,10 mg.
Soya Oil : 25,06 mg.
Soya Lecithin : 20,04 mg.
4.39EUR

Complexo de Ginseng (1000 mg. com geléia de abelha de Rainha)
Model : 256
Manufacturer : Good´n Natural
Each capsule contains:
- American Ginseng Extract: 200 mg.
- Red Chinese Ginseng Extract: 200 mg.
- Panax Ginseng Extract: 200 mg.
- Eleuthero Siberian Root: 200 mg.
Royal Jelly Concentrate 3.5/1: 200 mg.
21.45EUR
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Enxaqueca Ativo (450 mg. x 60)
Model : 9051
Manufacturer : Vitamin House´s
CADA CAPSULA CONTIENE:
Tanaceto (0,4% Partenolidos): 300 mg.
Sauce: 50 mg.
Ginkgo Biloba: 50 mg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
8.60EUR

Formula Super Antioxidante (100 Perolas )
Model : NE2191
Manufacturer : Nature Essentials
INGREDIENTES POR CAPSULA DE GELATINA BLANDA
Vitamina C........................27,9 mg.
Vitamina E........................17,9 mg.
Betacaroteno.........................6 mg.
Selenio................................20 mcg.
Vitamina B-2.......................1,9 mg.
Vitamina B-6..........................2 mg.
Magnesio.........................157,2 mg.
Aceite de Soja...................57,6 mg.
Aceite de Borraja................250 mg.

Esta fórmula super-antioxidante contiene los cuatro antioxidantes de alta potencia más populares. Estos antioxidantes ayudan
al cuerpo para protegerlo contra los radicales libres.

MODO DE EMPLEO
Como complemento en la dieta tomar una (1) cápsula al día.
15.14EUR
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Fórmula Super Antioxidante (30 softgels)
Model : NEV2086
Manufacturer : Nature Essentials
Contenido medio por cápsula:
Aceite de Borraja..........................250 mg.
Magnesio.......................................157,2 mg.
Aceite de Soja...............................57,6 mg.
Vitamina C....................................27,9 mg.
Selenio...........................................20 mcg.
Vitamina E.....................................17,9 mg.
Betacaroteno..................................6 mg.
Vitamina B-6.................................2 mg.
Vitamina B-2.................................1,9 mg.
7.06EUR

Ginseng + Geléia Real (500 mg. x 50)
Model : NE2227
Manufacturer : Nature Essentials
10.00EUR
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Ginseng VI (500 mg. x 60)
Model : 9047
Manufacturer : Vitamin House´s
Esta fórmula combina todos los Ginsengs del mundo: Americano, Chino, Japonés, Koreano y Siberiano, para crear una
poderosa sinergia que aumenta la claridad mental, el vigor, la líbido, la resistencia, la energía y vitalidad; especialmente para
hombres de todas las edades. Un potente tónico para el cuerpo y la mente.
CADA CAPSULA CONTIENE:
Ginseng Panax: 100 mg.
Ginseng Siberiano: 60 mg.
Panacis Quinquifoli Radix: 60 mg.
Panacis Japoniciae Folium: 75 mg.
Cu Wu Jia: 75 mg.
Ashwagnada: 60 mg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
8.60EUR

Hemosil 100 ml.
Manufacturer : Silicium España
Característica:
Hemosil é um gel de uso externo que no caso de hemorróidas, intranqüilidade, fissuras ou prurido mantém limpe, hidratou e
aliviou a área anal. Previne o dor lancinante e a irritação, melhora o conforto no caso de amolação local ou irritações situadas.
Refrescando imediato e efeito durável. Hemosil é adaptado tanto para um uso ocasional como para um uso regular. Hemosil
associa Hamamelis e silicone orgânico de quinta geração, em forma de um não gel gorduroso em tubo de 100 ml..
18.10EUR
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Maxi AntiOxidant (700 mg. x 60)
Model : 9044
Manufacturer : Vitamin House´s
Esta poderosa fórmula contiene semilla de uva, piel de uva, vino tinto, Vitamina A, C, E y Selenio. La semilla de uva, la piel y el
vino tinto; son "super antioxidantes" naturales. Estos componenetes han sido combinados con la poderosa acción
anti-radicales libres del Selenio y las Vitaminas A, C, y E para conseguir una de las mejores fórmulas antioxidante que hay en
el mercado.
CADA CAPSULA CONTIENE:
Extracto de semilla de uva: 20 mg.
Extracto de piel de uva: 20 mg.
Extracto de vino tinto: 20 mg.
Selenio: 200 mcg.
Beta Caroteno: 800 mcg.
Vitamina C 100% CDR: 60 mg.
Vitamina E 100% CDR: 10 mg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
8.60EUR

Mistura de plantas laxantes (500 mg. x 60)
Model : 9055
Manufacturer : Vitamin House´s
CADA CAPSULA CONTIENE:
Calabacita: 100 mg.
Cascara Sagrada: 100 mg.
Genciana: 100 mg.
Jengibre: 20 mg.
Regalíz: 20 mg.
Menta: 40 mg.
Ruibarbo: 100 mg.
Sena: 100 mg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
5.73EUR
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Multi Vital Extensis (90 Comprimidos)
Model : 7851
Manufacturer : Bonusan

Composição:

Contem por 3 tabuletas:

Beta caroteno natural&nbsp;&nbsp;&nbsp;

4 mgs

Pigmentos misturados do
hidrocarboneto (máximo)

&nbsp;120
mcg

Vitamina B1 (como o thiamin do HCl)

10 mgs
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Vitamina B2 (riboflavin)

15 mgs

Vitamina B3 (nicotinamida)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

90 mgs

Vitamina B5 (como o pantotenato do
cálcio)

50 mgs

Vitamina B6 (como o HCl do
piridoxina)

20 mgs

Vitamina B12 (como a coenzima B12

358/555

= o dibencozida)

&nbsp;100
mcg

Ácido Folic

&nbsp;700
mcg

GALINHA DE TURQUIA

10 mgs

Biotina&nbsp;

&nbsp;200
mcg

Bitartarato do Choline

50 mgs

359/555

Inositol&nbsp;

30 mgs

Vitamina C (como o ascorbato de K,
Zn, magnésio)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

300 mgs

Bioflavonoids cítricos (Mín.
hesperidina de 95%)

10 mgs

Vitamina D3 (colecalciferol, 600
UI)

&nbsp;15
mcg
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Vitamina natural e (como o d-alfa
do tocoferil do succinato, 50 UI)

33.5 mgs

Vitamina K1 (fitomenadion)

&nbsp;100
mcg

Cálcio (como o carbonato)

400 mgs

Magnésio (como o citrato, o
ascorbato)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;

100 mgs
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Potássio (como o clorida, o
citrato, o ascorbato)

106 mgs

Ferro (como o fumarato)

7 mgs

Manganês (como o citrato)

1 mgs

Cobre (como o complexo do lisina)

1000 CCM

Zinco (como o ascorbato)

362/555

7 mgs

Iodo (como o kelp)

150 CCM

Selênio (como o seleno-L-metionina)

125 CCM

Cromo GTF (como o polinicotinato)

150 CCM

Molibdênio (como o amónio do
molibdato)

100 CCM

363/555

Boro (como o bórax)

2 mgs

Luteina

1

mgs

Licopeno

&nbsp;400
mcg

Bitartarato de DMAE

50 mgs
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Betaína do HCl

20 mgs

Tourada

60 mgs

Sumário pelo ginseng da raiz de
Panax, estandardizado no mínimo
ginsenósidos 4% de

25 mgs

Sumário de camadas finas do
she-wolf do Ginkgo, estandardizado
no mínimo 24% de glicósides dos
flavonas do ginkgo, mínimo 6% de
latonas do terpeno 5 do ginkgo e
menos do que o ppm do ácido de
ginkgólico

10 mgs
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Sumário do sémen do marianum do
Silybum, estandardizado no mínimo

80% do silimarina

15 mgs

Sumário pelo membranaceus da raiz
do astrágalo, estandardizado
dentro

polisacaridas mínimos 71% de

15 mgs

Substâncias adicionais: celulose microcrystalline,
estearato do magnésio, celulose (HPMC), glicol do
propylene (revestimento), dióxido de silicone.

Os produtos de Fisiosan são feitos com as
substâncias que vêm das culturas ecológicas livres
de manipulações genéticas.&nbsp; Este produto não
contem o feijão de soja animal, a fermentação, o
glúten, a latose, o gelatin, as substâncias, os
preservativos, a coloração, a aromatização nem o
potenciador do sabor sintético

&nbsp;
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Descrição:

Multi Extensis vital é uma vitamina desenvolvida
especial para pessoas adultas. A pessoa da maior
idade precisa outras substâncias nutritious, que
são cobertas por multi Extensis vital. A fórmula
contem uma dose elevada da vitamina B12 no
formulário a boa B12 coenzima absorvente,
dibencozida. Quando envelhecer a absorção da
vitamina B12 por meio do fator intrínseco
trabalhar menos, razão pela qual é dosagens mais
elevadas necessárias a vitamina B12. Esta vitamina
junto com o ácido folic, igualmente apresenta/indicador
em uma dosagem relativamente elevada, suporta a
cognição e a memória. Multi Extensis vital contem
além DMAE, uma substância que como precursora do
acetylcholine igualmente suporte consideravelmente
a memória cognitiva e os outros processos.

&nbsp;

Os majores não deixam muito e fazem quando, ele é
possível que menos vitamina D por causa da
qualidade cutaneous diminuída está sintetizada.
Multi Extensis vital contem a dose permissível
máxima legal da vitamina D3 (15 microgramas, 100%
dos CDR para os povos de mais de 70 anos). Além da
função da vitamina D no metabolismo ósseo, um
descreve às funções novas de um ritmo elevado da
vitamina D que são relacionadas aos processos do
envelhecimento. O cálcio e o magnésio estão atuais
em quantidades importantes e além, na proporção
favorável 4: 1. Este produto igualmente contem a
vitamina K e o boro, substâncias importantes para
(entre outro) a construção dos ossos.

Aviso:

A
vitamina pode causar náusea ligeiras quando é
transplantada com o estômago vazio. A solução é
tomar a vitamina durante o alimento.
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É
possível que os incompatibilidades com medicinas e
os produtos para a saúde existem.&nbsp; Consulta para
ele um especialista.

Devido à dosagem da vitamina D (15
magnetocardiograma, 100% dos CDR para povos de
mais de 70 anos) a etiqueta deste produto menciona
obrigatòria (em virtude do “Warenwet” - “lei da
mercadoria &quot;) o seguinte texto: “Isto que eu
suplemento nutritious contem uma quantidade de
vitamina D que é adaptada exclusivamente para
crianças até a idade de seis anos, para as
mulheres grávidas e dos cuidados e também para
povos de 60 anos ou mais”. Entretanto, nós
pensamos que este produto na dosagem recomendada
está adaptado igualmente para povos de menos de 60
anos.

&nbsp;

Uso:

Para tomar imediatamente 3 tabuletas diárias
durante o alimento ou após ela.

Além deste produto, uma dieta é recomendada cura e
balançado, e também a ingestão de um complemento
vitaminic, de uma vitamina C e de uns ácidos
gordos Omega-3.
&nbsp;
28.06EUR
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Multi Vital Forte (60 Vcaps)
Model : 7860
Manufacturer : Bonusan
Composición: complejo de carotinoides naturales 70 mg, de estos: betacaroteno natural 5,25 mg, vitamina D3 1,25 µg;
vitamina C (ascorbato de calcio) 42 mg; vitamina E natural 10 mg; vitamina B1-HCl 20 mg; vitamina B2 25 mg; nicotinamida
(vit. B3) 50 mg; pantotenol (vit. B5) 25 mg; vitamina B6-HCl 20 mg; vitamina B12 (como cianocobalamina) 15 µg; ácido fólico
700 µg; biotina 25 µg; colina (como bitartrato) 10 mg; ácido para-amino-benzoico (PABA) 10 mg; vitamina K1 100 µg; inositol
12,5 mg; bioflavonoides de limón 7,5 mg; magnesio (como citrato) 15 mg; potasio (como cloruro) 15 mg; calcio (como
ascorbato) 8 mg; zinc (como citrato) 3,5 mg; hierro (como fumarato ferroso) 3,5 mg; cobre (como lisinato) 0,5 mg; manganeso
(como citrato) 0,5 mg; selenio (como metionina) 50 µg; cromo (como levadura) 8,6 µg; yodo (como yodato de potasio) 10 µg;
molibdeno (como molibdato de amonio) 12,5 µg; betaína-HCl 7,5 mg; DMAE (como bitartrato) 10 mg; L-cisteína 50 mg; L-lisina
12,5 mg; extracto de bambú 15 mg.
23.80EUR

Multimineral Forte (90 Vcaps)
Model : 7850
Manufacturer : Bonusan
Composición:
Por pastilla: Calcio (carbonato (Aquamin)/citrato / como aminoquelato) 167 mg, Magnesio (como aminoquelato) 58 mg, MSM
33 mg, Zinc (como aminoquelato) 5 mg, Silicio (dióxido de -) 5 mg, Hierro (como aminoquelato) 2 mg, Cobre (como
aminoquelato) 333 µg, Yodo (procedente de kelp) 25 µg, Potasio (cloruro de -) 33 mg, Manganeso 1,7 mg, Selenio
(selenometionina)17 µg, Cromo (picolinato de -) 25 µg, Molibdeno (como molibdenato de amonio) 20 µg, Boro (como borato de
sodio) 667 µg, Ácido L-glutamínico 17 mg, MSM 33 mg, Extracto de bambú/Tabashir, 75% silicio 26,7 mg. Sustancias
adicionales: celulosa microcristalina, estearato de magnesio, dióxido de silicio. Garantizado exento de: maíz, soja, levadura,
gluten, lactosa, sacarosa, gelatina, sustancias animales, conservantes, colorantes, aromatizantes y saborizantes sintéticos.
Además: Multi Mineral Forte contiene Aquamin, un producto natural de algas marinas procedentes de las limpias aguas del
océano atlántico en la costa suroeste de Irlanda. Estas algas son ricas en calcio y además contienen una gran variedad de
otros minerales y esporas, que por naturaleza están presentes en las algas marinas.
23.02EUR

369/555

Phyto Melatonina (600 mg. x 60)
Model : 9113
Manufacturer : Vitamin House´s
Una fórmula que contiene Hipérico, Scutelaria, Tanaceto y Huang Qin. Plantas con un contenido natural en melatonina.
CADA CAPSULA CONTIENE:
Extracto de Tanaceto (5:1): 100 mg.
Hipérico: 100 mg.
Scutelaria: 100 mg.
Huang Qin: 100 mg.
Valeriana: 100 mg.

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
8.60EUR

Phytoestrogen Ativo (600 mg. x 60)
Model : 9062
Manufacturer : Vitamin House´s
Una activa mezcla de Fitoestrógenos. Contiene Sauzgatillo, Black Cohosh, Dong Quai, Soja y Wild Yam.
CADA CAPSULA CONTIENE:
Sauzgatillo: 50 mg.
Black Cohosh: 50 mg.
Dong Quai: 100 mg.
Wild Yam: 100 mg.
Extracto de Soja: 50 mg.
Hipérico: 50 mg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
14.33EUR

370/555

Progluco (90 tabletas)
Model : 7947
Manufacturer : Bonusan
Cada tableta contiene: Complejo natural de carotenoides 25 mg (de los cuales betacaroteno natural 1,8 mg), Vitamina B1
(como tiamina HCI) 2 mg, Vitamina B2 (como riboflavina) 2,5 mg, Vitamina B3 (como nicotinamida, ácido nicotínico) 33 mg,
Vitamina B5 (como pantotenato de calcio) 15 mg, Vitamina B6 (como piridoxina HCI) 2 mg, Vitamina B12 (cianocobalamina)
16,6 µg, Ácido fólico 130 µg, Biotina 50 µg, Bitartrato de colina 17 mg, Inositol 10 mg, PABA 10 mg, Vitamina C (como
ascorbato de potasio) 167 mg, Bioflavonoides cítricos (95% hesperidina) 18 mg, Vitamina D 0,63 µg, Vitamina E (como
succinato de D-alfa-tocoferil 26 IE) 18 mg, Vitamina K 6,6 µg, Calcio (como cal de ostra) 83 mg, Magnesio (como carbonato) 33
mg, Potasio (como ascorbato) 33 mg, Zinc (como citrato) 8,3 mg, Extracto de bambú/Tabashir 75% silicio 5,5 mg, Manganeso
(como citrato) 1,6 mg, Cobre (como lisinato) 133 µg, Cromo - GTF (en combinación con levadura) 33 µg, Yodo (procedente de
kelp) 20 µg, Selenio (como seleniometionina) 13 µg, Molibdeno (como molibdato de amonio) 13 µg, L-Glutamina 17 mg,
Extracto de carne 83 mg, Betaina HCl 5 mg, Papaina 5 mg, Bromelaina 5 mg. Sustancias adicionales: celulosa microcristalina,
ácido de estearina, estearato de magnesio, glicol de polietileno, almidón de arroz. Garantizado exento de: maíz, gluten,
lactosa, sacarosa, gelatina, conservantes, colorantes, aromatizantes y saborizantes sintéticos. Contiene: levadura (en
combinación con cromo-GTF y selenio), sustancias animales (ectracto de carne), soja (fuente de vitamina E natural).
25.35EUR

371/555

Reoxi 40
Model : GLA-4
Manufacturer : Glauber Pharma
Reoxi ® foi desenvolvido por Glauber Pharma na base das recentes inovações tecnológicas sobre a assimilação de máximo
dos elementos de vitales que porta.

A ação sinergica das componentes naturais comporta uma contribuição ideal dos componentes nutritivos e um nível de
máxima assimilação pelo corpo.

O produto opera físico e psiquicamente, dando os componentes vitais a mitocondrial e elevando o nivel da capacidade de
transmissão neurônica e a circulação periférica microscópica. Istas características de Reoxi ® permitem poder ser muito útil no
casuístico seguinte:

- Mudanças na habilidade mnemônica;
- Estados de confusão;
- Modificações de comportamento;
- Iniciativa afetiva e somática esvazia;
- Diminuição de libido;
- Sensação de fadiga;
- Oxidação celular;
- Envelhecimento prematuro;
- Sistema imune debilitado.
27.85EUR

Ribomigran (168 Capsulas)
Model : 990
Manufacturer : Bonusan
Composición Por cápsula vegetal (Vcap): Magnesio (como aminoquelato) 67 mg, Vitamina B2 (riboflavina) 65 mg, Extracto de
Tanacetum parthenium (0,7% de partenólidos) 45 mg, Extracto de Chamomilla 15 mg, Extracto de Ginkgo biloba (24% de
gingkoglicósidos flavónicos) 5 mg, Zinc (como orotato de zinc) 2,2 mg, Vitamina B6 (como HCl de piridoxina) 4,1 mg, Vitamina
B12 (cianocobalamina) 10 µg, Ácido fólico 60 µg, Bitartrato de colina 30 mg, Inositol 30 mg. Sustancias adicionales: estearato
de magnesio, celulosa microcristalina, dióxido de silicio, celulosa (HPMC). Garantizado exento de: maíz, soja, levadura, gluten,
lactosa, sacarosa, gelatina, sustancias animales, conservantes, aromatizantes, colorantes y saborizantes sintéticos.
51.95EUR

372/555

Santiox (60 Capsulas)
Model : 7977
Manufacturer : Bonusan
Composición:
- Vitamina C (Ascorbato de potasio) 320 mg.
- Vitamina E 81 mg, complejo de bioflavonoides 30 mg.
- complejo de carotenoides (Betacaroteno natural, Gamma-Caroteno, Luteína, Licopina y otros) 8 mg.
- L-Glutatión (red.) 30 mg.
- Seleniometionina 10 mg (corresponde a: selenio 50 µg)
- L-Cisteína 20 mg. Base natural de celulosa vegetal 48,3 mg.
29.09EUR

Sedival (30 x 500 mg.)
Model : GLA-3
Manufacturer : Glauber Pharma
Contém extratos secos e na sua forma mais assimilável, de Valeriana e Pulo.
Sedivital é aconselhado em casos de tensão nervosa, preocupação, intranqüilidade, irregularidade do sonho e casos de
intranqüilidade difusa.
16.90EUR

Sinusan 30 ml.
Model : 1580
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml.:
- Thymus vulgaris 50 ml.
- Sambucus nigra 30 ml.
- Luffa operculata (equivalente de D3) 10 ml.
- Ribes nigrum (equivalente de 1D) 10 ml.
- Contenido de alcohol 66% (v/v).
9.57EUR

373/555

Tribumax (500 mg. x 60)
Model : 9059
Manufacturer : Vitamin House´s
CADA CAPSULA CONTIENE:

Tribulus Terrestris (40% Saponins) : 200 mg.
Tribulus Terrestris (5:1 Ext.) : 100 mg.
Tribulus Terrestris powder: 200 mg.
28.04EUR

Vitaminas + Minerais (60 x com ferro)
Model : NEV2090
Manufacturer : Nature Essentials
Contenido medio por comprimido:
Vitamina A...................................800 mcg.
B-1 (Tiamina)..................................1,4 mg.
B-2 (Riboflavina)............................1,6 mg.
B-5 (Acido Pantoténico)....................6 mg.
B-6 (Piridoxina).................................2 mg.
B-12 (Cobalamina)...........................1 mcg.
Niacina..............................................18 mg.
Acido Fólico..................................200 mcg.
Vitamina C........................................60 mg.
Vitamina D........................................5 mcg.
Vitamina E.........................................10 mg.
Calcio..............................................52,8 mg.
Fósforo............................................44,3 mg.
Hierro.................................................14 mg.
Yodo...............................................150 mcg.
Fibra.................................................118 mg.
6.07EUR

374/555

Nutrição desportiva

Aumentador de Peso (1.300 grs. x Baunilha)
Model : NE2149
Manufacturer : Nature Essentials
Composición:

- Carbohidratos 75%.
- Proteínas de Suero de Leche 25%.
22.24EUR

Aumentador de Peso (1.300 grs. x Chocolate)
Model : NE2148
Manufacturer : Nature Essentials
Composición:

- Carbohidratos 75 %.
- Proteína de Suero de Leche 25 %.
22.24EUR

Aumentador de Peso (1.300 grs. x Morango)
Model : NE2147
Manufacturer : Nature Essentials
Composición:

- Carbohidratos 75%.
- Proteínas de Suero de leche 25%.
22.24EUR

375/555

B.C.A.A. Plus (500 mg. x 90)
Model : NE2158
Manufacturer : Nature Essentials
Composición en Aminoácidos Ramificados en forma libre:
- L-Leucina 25%.
- L-Isoleucina 50%.
- L-Valina 25%.
14.39EUR

Chitosan + HCA (Garcinia) 90 x 500 mg.
Model : NE2157
Manufacturer : Nature Essentials
Es una fórmula que contiene la fibra dietética del Chitosan (disminuye la absorción de grasas en el intestino) y la Garcinia
Cambogia, rica en HCA (Acido hidroxicítrico) que ayuda a que los carbohidratos de nuestra dieta no se acumulen como grasa
y podamos quemarlos mejor. También ayuda de una forma natural a controlar el apetito.
14.35EUR

Creatina Ativa (600 mg. x 60)
Model : 9063
Manufacturer : Vitamin House´s
Contiene Monohidrato de Creatina 99,99% (Pfanstiel, USA). La creatina se encuentra de forma natural en el músculo, donde
actúa como elevador de la potencia del músculo, permitiéndole rendir más y mejor. Este "combustible" muscular es
rápidamente agotado, especialmente por quienes llevan una vida muy activa, como los atletas y personas que hacen ejercicio
regularmente. Ayuda a aumentar el vigor así como a construir tejido muscular, con el beneficio añadido de incrementar la
energía y la resistencia.
CADA CAPSULA CONTIENE:
Monohidrato de Creatina: 600 mg.

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
12.15EUR9.11EUR

376/555

L-Carnitina (450 mg. x 90)
Model : NE2156
Manufacturer : Nature Essentials
15.84EUR

L-Glutamina (400 mg. x 90)
Model : NE2155
Manufacturer : Nature Essentials
9.30EUR

L-Glutamina (Pó 250 grs.)
Model : NE2153
Manufacturer : Nature Essentials
23.46EUR

L-Glutamina (Pó 500 grs.)
Model : NE2154
Manufacturer : Nature Essentials
42.34EUR

377/555

Musculomax (500 mg. x 120)
Manufacturer : Bonusan
Cada 4 tabletas contienen:
- L-leucina: 1.000 mg.
- L-Isoleucina: 500 mg.
- L-Valina: 500 mg.
24.88EUR

Olympia Musculomax (400 grs.)
Model : 1233S
Manufacturer : Bonusan
Un medidor no colmado contiene 3165 mg. de Aminoácidos ramificados:
- L-valina 792 mg.
- L-leucina 1583 mg.
- L-isoleucina 792 mg.

WADA Certificate
106.55EUR

Proteína de Soro de Leite 80% (750 grs. x Baunilha)
Model : NE2146
Manufacturer : Nature Essentials
27.34EUR

Proteína de Soro de Leite 80% (750 grs. x Chocolate)
Model : NE2145
Manufacturer : Nature Essentials
27.34EUR

378/555

Proteína de Soro de Leite 80% (750 grs. x Morango)
Model : NE2144
Manufacturer : Nature Essentials
27.34EUR

Pura creatina (250 grs.)
Model : NE2151
Manufacturer : Nature Essentials
15.79EUR

Pura creatina (500 grs.)
Model : NE2152
Manufacturer : Nature Essentials
26.17EUR

Tribulus Terrestris 5:1 (Extracto) - 500 mg. x 60
Model : 9015
Manufacturer : Vitamin House´s
Cada cápsula contiene:
- Tribulus Terrestris (40% Saponinas) = 100 mg.
- Tribulus Terrestris (Extracto 5:1) = 100 mg.
- Tribulus Terrestris (Hierba simple) = 300 mg.
18.62EUR

379/555

Vitamin & Mineral Formula
Model : NE2160
Manufacturer : Nature Essentials
6.50EUR

380/555

Erbas e infusões

Model : NE2062
Manufacturer : Nature Essentials
3.69EUR

- plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111075
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.60EUR

Adaptonyl (60 Cápsulas)
Model : 7898
Manufacturer : Bonusan
Adaptonyl consiste em uma combinação de extratos de uns sete ervas adaptogenicas, tudo eles apresentaram em forma de
estandarizada. As Ervas Adaptogenicas elevam a resistência em situações de tensão. Tanto a nível psíquico como o físico um
o adaptogen ajuda melhorar en general e eles administram para manter o equilíbrio de corpo.

Cada 2 cápsulas contêm:

- Panax quinquefolium (ginseng americano) extracto de la raíz, estandardizado a mínimo 10% de ginsenósidos 60 mg.
- Eleutherococcus senticosus (ginseng siberiano) extracto de la raíz, estandardizado a mínimo 0,8% del total de eleuterosidos
200 mg.
- Rhodiola rosea (raíz ártica), extracto de la raíz, estandardizado a mínimo 0,8% del total de eleuterosidos 60 mg.
- Schizandra chinensis extracto del fruto, estandardizado a mínimo 2% de schizandrines 160 mg.
- Withania somnifera (Ashwagandha) extracto de la raíz, estandardizado a mínimo 2,5% de withanolides 140 mg.
- Panax ginseng extracto de la raíz, estandardizado a mínimo 4% de ginsenósidos 100 mg.
23.80EUR

381/555

Agavanzo - rosa-de-cào - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111072
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.55EUR

Agno-casto (300 mg. x 60)
Model : 9022
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

Agrimonia - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.89EUR

Alcachofra (350 mg. x 50)
Model : NEP2064
Manufacturer : Nature Essentials
4.67EUR

382/555

Alcachofra - comprimidos (50 Tableta)
Model : 112100
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco da alcachofra (scolimus L. do Cynara)

Recomendação do consumo: 1 ou 2 spoonfuls nosey 2-3 vezes por o dia antes das refeições (jovens apreciáveis e: 1 teaspoon
daqueles da sobremesa) diluída na água, ou o chá, podem sweetened com mel para obter uma bebida agradável (seu sabor é
completamente amargo, típico da alcachofra).
5.30EUR

Alcachofra - extractos (50 ml)
Model : 071035
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco da alcachofra, produto marrom do açúcar de bastão que vem da cultura ecológica

Recomendação do consumo: Para tomar 1 ou 2 bolhas diárias. É possível ser misturado com um outro suco ou líquido ou ser
tomado diretamente.
Seu uso não é recomendado durante o lactancia, desde que seu sabor forte acontece ao leite materno.
6.88EUR

Alcachofra - extratos ecológica (50 ml)
Model : 078002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco da alcachofra, produto marrom do açúcar de bastão que vem da cultura ecológica

Recomendação do consumo: Para tomar 1 ou 2 bolhas diárias. É possível ser misturado com um outro suco ou líquido ou ser
tomado diretamente.
Seu uso não é recomendado durante o lactancia, desde que seu sabor forte acontece ao leite materno.
10.02EUR

383/555

Alcachofra - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111093
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.01EUR

Alcachofra - suco de plantas medicinais (250 ml)
Model : 119002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco da alcachofra, produto marrom do açúcar de bastão que vem da cultura ecológica

Recomendação do consumo: Para tomar 1 ou 2 bolhas diárias. É possível ser misturado com um outro suco ou líquido ou ser
tomado diretamente.
Seu uso não é recomendado durante o lactancia, desde que seu sabor forte acontece ao leite materno.
9.45EUR

Alcacuz - plantas cortadas (borse) (50 g)
Model : 111070
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Extrato do liquorice, açúcar do milho, glicose, amido, emulsionante E-471, essência natural da hortelã, mentol.
1.97EUR

Alciprés - cipreste - plantas cortadas (borse) (60 g)
Model : 111025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.29EUR

384/555

Alecrim - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111071
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.89EUR

Alfádeca - manjerica - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.78EUR

Alfalfa (500 mg. x 250)
Model : 170
Manufacturer : Good´n Natural
8.04EUR

Alfalfa (700 mg. x 60)
Model : NEC2031
Manufacturer : Nature Essentials
3.27EUR

Alforva (400 mg. x 50)
Model : NEP2112
Manufacturer : Nature Essentials
4.67EUR

385/555

Alforva - plantas cortadas (borse) (80 g)
Model : 111094
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.09EUR

Algazo - bodelha - botelho - carballa - comprimidos (50 Tableta)
Model : 112106
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.00EUR

Algazo - bodelha - botelho - carballa - extractos (50 ml)
Model : 071013
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.69EUR

Algazo - bodelha - botelho - carballa - plantas cortadas (borse)
Model : 111039
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.05EUR

Alho (Óleo 1000 mg. x 100)
Model : 107
Manufacturer : Good´n Natural
7.43EUR

386/555

Alteia - malvavisco - plantas cortadas (borse) (60 g)
Model : 111053
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.87EUR

Anchagem-maior - tantage - suco de plantas medicinais (250 ml)
Model : 119016
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco do llantén (Plantago principal L.)

Recomendação do consumo: 1 ou 2 spoonfuls nosey 2-3 vezes por o dia antes das refeições (jovens apreciáveis e: 1 teaspoon
daqueles da sobremesa da água) diluída, ou o chá, podem sweetened com mel para obter uma bebida agradável.
8.59EUR

Anís - plantas cortadas (borse) (80 g)
Model : 111008
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.27EUR

Apimentada - hortela-pimenta - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111058
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.12EUR

387/555

Arenaria - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.95EUR

Aromax-1 - (circulation) - uma mistura de plantas cortadas (50
Model : 074001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: She-wolf do Gingko, Hawthorn branco, vinha vermelha, Melisa

Recomendação do consumo: 20-30 deixa cair três vezes ao dia.
7.88EUR

Aromax-10 - (peso controle) - uma mistura de plantas cortadas (5
Model : 074010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Fuco, cauda do cavalo, hortelã, Zarzaparrilla, manjericão

Recomendação do consumo: 30-40 gotas após cada alimento.
8.11EUR

Aromax-11 - (tranqüilizante) - uma mistura de plantas cortadas (
Model : 074011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Flor alaranjada, Hipericón, Melisa, Pasiflora, crosta da laranja

Recomendação do consumo: 20-30 gotas duas vezes ao dia.
7.80EUR

388/555

Aromax-12 - (bronquial) - uma mistura de plantas cortadas (50 ml
Model : 074012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Água Marrubio, Pulmonaria, trevo, Yolks do abeto, tomilho

Recomendação do consumo: 20-30 gotas após cada alimento.
8.71EUR

Aromax-13 - (immunoprotective) - uma mistura de plantas cortadas
Model : 074013
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Echinacea, tomilho, Propolis

Recomendação do consumo: 20-30 gotas após cada alimento.
10.72EUR

Aromax-14 - (hipertensão) - uma mistura de plantas cortadas (50
Model : 074014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Oliveira, Hawthorn branco, cauda do cavalo, Ortosifon

Recomendação do consumo: para tomar, no vidro de água médio, entre 20-30 gotas antes de cada alimento. Para agitar o
pacote antes de seu uso.
7.73EUR

389/555

Aromax-2 - (disgestivo) - uma mistura de plantas cortadas (50 m
Model : 074002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Manjericão, hortelã, Ajedrea, grama Luisa, anis.

Recomendação do consumo: 20-30 gotas após cada alimento.
8.61EUR

Aromax-3 - (fígado bílis) - uma mistura de plantas cortadas (50
Model : 074003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Thistle de Mariano, Boldo, dente do leão, Fumaria, hortelã.

Recomendação do consumo: 20-30 gotas após cada alimento.
7.87EUR

Aromax-4 - (diurético) - uma mistura de plantas cortadas (50 ml
Model : 074004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Stigmata do milho, vidoeiro, uva-ursina, Grama

Recomendação do consumo: 10-15 deixa cair três vezes ao dia.
7.65EUR

390/555

Aromax-5 - (depurativo) - uma mistura de plantas cortadas (50 m
Model : 074005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Vidoeiro, Bardana, dente do leão, Fumaria, Zarzaparilla

Recomendação do consumo: 20-30 gotas duas vezes ao dia gostam do mínimo.
8.10EUR

Aromax-8 - (menstruação, desarranjo) - uma mistura de plantas c
Model : 074008
Manufacturer : Artesanía Agrícola
8.20EUR

Aromax-9 - (menstruasiones doloroso) - uma mistura de plantas c
Model : 074009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Wormwood, mercado de valores de acção do pastor, Manzanilla, Rosemary, Salvia

Recomendação do consumo: 20-30 gotas duas vezes ao dia da semana precedente, durante e a três dias após o ciclo.
8.27EUR

Artemísia - extractos (50 ml)
Model : 071003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.02EUR

391/555

Artemísia - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.82EUR

Astrágalo (300 mg. x 60)
Model : 9100
Manufacturer : Vitamin House´s
8.60EUR

Astrágalo + Shitake + Ginseng (90 Cápsulas)
Model : 7917
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:
- Astrágalo (Astragalus membranaceus radix) 300 mg. (71% polisacári-dos)
- Ginseng siberiano (Eleutherococcus senticosus radix) 80 mg. (mínimo de 0,8% de eleuterósidos)
- Shiitake mycelia (Lentinus edo-des) (extracto concentrado de lentinan al 4:1) 25 mg.
Base natural de estearato de magnesio, dióxido de silicio y celulosa.
32.29EUR

392/555

Atosan (Xarope de Tosse 200 ml.)
Model : 7950
Manufacturer : Bonusan
Contiene:
- Extracto de tomillo 5 ml.
- Extracto de regaliz 3 ml.
- Extracto de anís 1 ml.
- Extracto de salvia 1 ml.
- Malitol 89,85 ml.
Conservante natural: Metilparabeno de grosella negra 0,15 ml.
9.78EUR

Aveia (500 mg. x 60)
Model : 9105
Manufacturer : Vitamin House´s
8.60EUR

Aveia - extractos (50 ml)
Model : 071004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.29EUR

Aveia - extratos ecológica (50 ml)
Model : 078003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
10.03EUR

393/555

Bardana-maior - extractos (50 ml)
Model : 071038
Manufacturer : Artesanía Agrícola
8.49EUR

Bardana-maior - plantas cortadas (borse) (60 g)
Model : 111013
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.37EUR

Berberis Vulgaris (30 ml.)
Model : 2520
Manufacturer : Bonusan
Berberis vulgaris cortex radix cum summitates (1:10) 100 ml.
Alcohol 70% (v/v)
9.59EUR

Beta Glucano - MicoSol (120 Cápsulas)
Cada cápsula contém 25 mg.. de Beta Glucan.
Recomendações de uso são 1-2 mg.. de Beta Glucan por cada kg. de peso.
45.79EUR

394/555

Bétula - extractos (50 ml)
Model : 071065
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.76EUR

Bétula - extratos ecológica (50 ml)
Model : 078001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
10.00EUR

Bétula - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.69EUR

Bétula - suco de plantas medicinais (250 ml)
Model : 119001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco do vidoeiro (Betula Pendula Roth).

Recomendação do consumo: 1 ou 2 spoonfuls nosey 2-3 vezes por o dia antes das refeições (jovens apreciáveis e: 1 teaspoon
daqueles da sobremesa da água) diluída, ou o chá, podem sweetened com mel para obter uma bebida agradável.
8.93EUR

395/555

Bilobis (ginkgo) - cápsulas (extrato seco nebulizador) (120 capModel : 118103
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: 300 mgs do she-wolf seco L. do Ginkgo do nebulizado do extrato na cápsula vegetal.

Recomendação do consumo: Para tomar entre 1 e 2 cápsulas ao dia, com água abundante, à exceção do conselho do
profissional.
25.68EUR

Bilobis (ginkgo) - cápsulas (extrato seco nebulizador) (30 cap-3
Model : 118003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: 300 mgs do she-wolf seco L. do Ginkgo do nebulizado do extrato na cápsula vegetal.

Recomendação do consumo: Para tomar entre 1 e 2 cápsulas ao dia, com água abundante, à exceção do conselho do
profissional.
8.46EUR

Boldo (500 mg. x 60)
Model : NEP2066
Manufacturer : Nature Essentials
4.11EUR

Boldo - extractos (50 ml)
Model : 071005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.82EUR

396/555

Boldo - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.99EUR

Bôlsa do pastor - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.90EUR

Borragem (1.000 mg. x 30)
Model : NEP2079
Manufacturer : Nature Essentials
7.71EUR

Borragem (Softgels 500 mg. x 50)
Model : NEP2078
Manufacturer : Nature Essentials
7.94EUR

Borragem - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111016
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.87EUR

397/555

Calendula Complex (30 ml.)
Model : 2012
Manufacturer : Bonusan
Calendula officinalis herba (2:1) 70 ml.
Achillea millefolium herba (2:1) 15 ml.
Sanicula Europaea herba (2:1) 15 ml.
Alcohol 70% (v/v).
10.39EUR

Camomila-romana - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111019
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.90EUR

Camomila-vulgar - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.29EUR

Camomilla - extractos (50 ml)
Model : 071022
Manufacturer : Artesanía Agrícola
8.83EUR

398/555

Cardo de Santa Maria (500 mg. x 60)
Model : 9032
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR5.37EUR

Cardo santo - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111021
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.29EUR

Cardo-de-santa-maria - extractos (50 ml)
Model : 071055
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.73EUR

Cardo-de-santa-maria - extratos ecológica (50 ml)
Model : 078004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
10.03EUR

Casca de azinheira - plantas cortadas (borse) (60 g)
Model : 111096
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.16EUR

399/555

Casca de cinchona - plantas cortadas (borse) (60 g)
Model : 111105
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.44EUR

Casca de tília - plantas cortadas (borse) (60 g)
Model : 111029
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.74EUR

Castanheiro-da-india - extractos (50 ml)
Model : 071007
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.90EUR

Castanheiro-da-india - extratos ecológica (50 ml)
Model : 078005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
10.03EUR

Castanheiro-da-india - plantas cortadas (borse) (60 g)
Model : 111022
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.20EUR

400/555

Castaño de Indias (300 mg. x 60)
Model : 9031
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

Celidónia - erva-das-verrugas - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111023
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.10EUR

Centaurium Rosmarinus Complex (30 ml.)
Model : 2016
Manufacturer : Bonusan
Gotas, por cada 100 ml.
Centaurium erythraea herba 80 ml.
Rosmarinus officinalis folia 20 ml.
Contenido de alcohol 74% (v/v).
10.39EUR

Centella Asiática (300 mg. x 60)
Model : 9083
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

401/555

Centinódia - sanguinária - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111099
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.50EUR

Chá verde (25 bolsas x 1,8 grs.)
Model : NE2250
Manufacturer : Nature Essentials
2.75EUR

Chá Verde (400 mg. x 150)
Model : NE2181
Manufacturer : Nature Essentials
10.14EUR

Chá Verde Ext. (500 mg. x 60)
Model : 9102
Manufacturer : Vitamin House´s
13.12EUR

Chá verde(400 mg. x 50)
Model : NEP2108
Manufacturer : Nature Essentials
3.97EUR

402/555

Chá vermelho (PU-ERH 350 mg. x 50)
Model : NE2084
Manufacturer : Nature Essentials
5.05EUR

Chá vermelho (PU-ERH) 1,8 gr. (25 bolsas)
Model : NE2251
Manufacturer : Nature Essentials
2.75EUR

Chelidonium Centaurium Complex (30 ml.)
Model : 2018
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml:
- Centaurium erythraea herba (2:1) 99,7 ml.
- Chelidonium majus rhizoma (2:1) 0,3 ml.
- Contenido de alcohol 70% (v/v)
10.39EUR

Chlorella (450 mg. x 60 Cápsulas)
Model : 7931
Manufacturer : Bonusan
17.27EUR

403/555

Ciclosan (30 ml.)
Model : 1515
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml:
- Lavandula officinalis 20 ml.
- Chamomilla recutita 20 ml.
- Cimicifuga racemosa 20 ml.
- Ribes nigrum (equivalente de 1D) 20 ml.
- Rubus idaeus (equivalente de 1D) 20 ml.
- Contenido de alcohol 60% (v/v).
10.39EUR

Cidreira - melissa - extractos (50 ml)
Model : 071062
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.80EUR

Cidreira - melissa - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111057
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.35EUR

Cimifuga Racemosa (500 mg. x 60)
Model : 9023
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR2.87EUR

404/555

Cimifuga Racemosa Ext. (160 mg. x 60 V-Caps)
Model : 7802
Manufacturer : Bonusan
18.16EUR

Cinaris (alcachofra) - cápsulas (extrato seco nebulizador) (120
Model : 118111
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: 300 mgs do scolymus seco L. do Cynara do nebulizado do extrato na cápsula vegetal.

Recomendação do consumo: Para tomar entre 1 e 2 cápsulas ao dia, com água abundante, à exceção do conselho do
profissional.
23.24EUR

Cinaris (alcachofra) - cápsulas (extrato seco nebulizador) (30 c
Model : 118011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: 300 mgs do scolymus seco L. do Cynara do nebulizado do extrato na cápsula vegetal.

Recomendação do consumo: Para tomar entre 1 e 2 cápsulas ao dia, com água abundante, à exceção do conselho do
profissional.
7.29EUR

405/555

Cistinyl (800 mg. x 60)
Model : 7957
Manufacturer : Bonusan
Composición:
- Cranberry “arándano agrio” (Vaccinium macrocarpon) 100 mg. (25% azufre orgánico)
- Vitamina C (ácido ascórbico) 700 mg.
- Base natural de dióxido de silicio.
18.58EUR

Conchiro - noceira - nogueira - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111062
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.12EUR

Copalchi - plantas cortadas (borse) (60 g)
Model : 111028
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.93EUR

Crataeguis (espinheiro alvar) - cápsulas (extrato seco nebulizad
Model : 118012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: 300 mgs do oxyacantha seco L. do crataegus do nebulizado do extrato na cápsula vegetal.

Recomendação do consumo: Para tomar entre 1 e 2 cápsulas ao dia, com água abundante, à exceção do conselho do
profissional.
8.63EUR

406/555

Crataeguis (espinheiro alvar) - cápsulas (extrato seco nebulizad
Model : 118112
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: 300 mgs do oxyacantha seco L. do crataegus do nebulizado do extrato na cápsula vegetal.

Recomendação do consumo: Para tomar entre 1 e 2 cápsulas ao dia, com água abundante, à exceção do conselho do
profissional.
27.06EUR

Croton - extractos (50 ml)
Model : 071010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
8.11EUR

Cúrcuma (500 mg. x 60)
Model : 9109
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

Damiana (500 mg. x 60)
Model : 9096
Manufacturer : Vitamin House´s
10.00EUR

407/555

Darmocare PARA (90 Cápsulas)
Model : 7871
Manufacturer : Bonusan
Darmocare Para contém seis herbas que é tradicionalmente usadas para promover uma atmosfera microbiana saudável nos
intestinos.
Cada 2 cápsulas contêm:

- Pau d'Arco extracto (1% lapachol) 75 mg.
- Hydrastis canadensis extracto (5% berberina) 60 mg.
- Thymus vulgaris extracto (0,03% timol) 200 mg.
- Curcuma longa extracto (95% curcumina) 90 mg.
- Syzygium aromaticum (5:1) extracto (clavo) 200 mg.
- Artemisia absinthium (10:1) extracto (wormwood, absintalsem) 200 mg.
32.35EUR

Defisan (100 ml.)
Model : 1521
Manufacturer : Bonusan
Contenido (por 100 ml):
- Equinácea purpúrea 50 ml.
- Baptisia tinctoria 20 ml.
- Tropaeolum majus 10 ml.
- Urtica urens 10 ml.
- Betula pubescens 10 ml.
- Alcohol: 64 % v/v.
22.60EUR

408/555

Defisan (30 ml.)
Model : 1520
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml:
- Echinacea purpurea 50 ml.
- Baptisia tinctoria (equivalente de D3) 20 ml.
- Tropaeolum majus 10 ml.
- Urtica urens 10 ml.
- Betula pubescens (equivalente de 1D) 10 ml.
- Contenido de alcohol 64% (v/v).
10.39EUR

Dente-de-leào - taraxaco - extractos (50 ml)
Model : 071011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.52EUR

Dente-de-leào - taraxaco - extratos ecológica (50 ml)
Model : 078007
Manufacturer : Artesanía Agrícola
10.02EUR

Dente-de-leào - taraxaco - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111030
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.05EUR

409/555

Dente-de-leào - taraxaco - suco de plantas medicinais (250 ml)
Model : 119008
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco do dente do leão (officinale do Taraxacum ao weber.)

Recomendação do consumo: 1 ou 2 spoonfuls nosey 2-3 vezes por o dia antes das refeições (jovens apreciáveis e: 1 teaspoon
daqueles da sobremesa da água) diluída, ou o chá, podem sweetened com mel para obter uma bebida agradável.
8.75EUR

Dente-de-leào Ext. 5:1 (500 mg. x 60
Model : 9033
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

Desmodis (desmodium) - cápsulas (extrato seco nebulizador) (120
Model : 118104
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: 300 mgs do nebulizado seco do extrato da C.C. dos adscendens do Desmodium na cápsula vegetal.

Recomendação do consumo: Para tomar entre 1 e 2 cápsulas ao dia, com água abundante, à exceção do conselho do
profissional. Os efeitos nonwished: em alguns casos pode causar, embora raramente, diarrhoeas dos nauseosos ou estados.
Todo emitem com o ajuste da dose ou a interrupção da terapia.
52.63EUR

410/555

Desmodis (desmodium) - cápsulas (extrato seco nebulizador) (30 c
Model : 118001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: 300 mgs do nebulizado seco do extrato da C.C. dos adscendens do Desmodium na cápsula vegetal.

Recomendação do consumo: Para tomar entre 1 e 2 cápsulas ao dia, com água abundante, à exceção do conselho do
profissional. Os efeitos nonwished: em alguns casos pode causar, embora raramente, diarrhoeas dos nauseosos ou estados.
Todo emitem com o ajuste da dose ou a interrupção da terapia.
15.95EUR

Dogbane Extracto 5:1 (500 mg. x 60)
Model : 9009
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR5.37EUR

Dong Quai (500 mg. x 60)
Model : 9021
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

Dong Quai (530 mg. x 100)
Model : 119
Manufacturer : Good´n Natural
17.29EUR

411/555

Echinacea Purpurea (60 Cápsulas)
Model : 7920
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contém:
Echinacea purpurea 250 mg, Echinacea angustifolia 30 mg.
26.44EUR

Eleuterococo (500 mg. x 60)
Model : 9093
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

Enzima de mamão (500 mg. x 60)
Model : NEC2042
Manufacturer : Nature Essentials
3.64EUR

Equinacea (500 mg. x 60)
Model : NEP2055
Manufacturer : Nature Essentials
5.05EUR

412/555

Equinácea - suco de plantas medicinais (250 ml)
Model : 119010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco do echinacea (C.C. do angustifolia do Echinacea)

Recomendação do consumo: 1 ou 2 spoonfuls nosey 2-3 vezes por o dia antes das refeições (jovens apreciáveis e: 1 teaspoon
daqueles da sobremesa da água) diluída, ou o chá, podem sweetened com mel para obter uma bebida agradável.
15.00EUR

Equinacea Pupurea 6% Fenoles (100 mg. x 60)
Model : 9035
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

Equinàcia - extratos ecológica (50 ml)
Model : 078008
Manufacturer : Artesanía Agrícola
11.33EUR

Equisetum Complex (30 ml.)
Model : 2212
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml:
- Equisetum arvense herba (2:1) 25 ml.
- Betula pendula folia (2:1) 25 ml.
- Orthosiphon stamincus folia (1:10) 25 ml.
- Solidago virgaurea flores (2:1) 25 ml.
- Alcohol 60% (v/v).
10.39EUR

413/555

Erva-dos-gatos - valeriana - comprimidos (50 Tableta)
Model : 112115
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco do valerian (officinalis L. do Valerian)

Recomendação do consumo: 1 ou 2 spoonfuls nosey 2-3 vezes por o dia antes das refeições (jovens apreciáveis e: 1 teaspoon
daqueles da sobremesa da água) diluída, ou o chá, podem sweetened com mel para obter uma bebida agradável. Como o
tónico do sistema nervoso: no caso do distúrbio do sonho, 1 spoonful nosey pode possivelmente interferir na noite no
formulário adicional, ou da sobremesa para jovens apreciáveis e.
5.29EUR

Erva-dos-gatos - valeriana - extractos (50 ml)
Model : 071032
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco do valerian (officinalis L. do Valerian)

Recomendação do consumo: 1 ou 2 spoonfuls nosey 2-3 vezes por o dia antes das refeições (jovens apreciáveis e: 1 teaspoon
daqueles da sobremesa da água) diluída, ou o chá, podem sweetened com mel para obter uma bebida agradável. Como o
tónico do sistema nervoso: no caso do distúrbio do sonho, 1 spoonful nosey pode possivelmente interferir na noite no
formulário adicional, ou da sobremesa para jovens apreciáveis e.
7.57EUR

Erva-dos-gatos - valeriana - extratos ecológica (50 ml)
Model : 078021
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.93EUR

414/555

Erva-dos-gatos - valeriana - plantas cortadas (borse) (50 g)
Model : 111086
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco do valerian (officinalis L. do Valerian)

Recomendação do consumo: 1 ou 2 spoonfuls nosey 2-3 vezes por o dia antes das refeições (jovens apreciáveis e: 1 teaspoon
daqueles da sobremesa da água) diluída, ou o chá, podem sweetened com mel para obter uma bebida agradável. Como o
tónico do sistema nervoso: no caso do distúrbio do sonho, 1 spoonful nosey pode possivelmente interferir na noite no
formulário adicional, ou da sobremesa para jovens apreciáveis e.
2.18EUR

Erva-dos-gatos - valeriana - suco de plantas medicinais (250 ml)
Model : 119025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco do valerian (officinalis L. do Valerian)

Recomendação do consumo: 1 ou 2 spoonfuls nosey 2-3 vezes por o dia antes das refeições (jovens apreciáveis e: 1 teaspoon
daqueles da sobremesa da água) diluída, ou o chá, podem sweetened com mel para obter uma bebida agradável. Como o
tónico do sistema nervoso: no caso do distúrbio do sonho, 1 spoonful nosey pode possivelmente interferir na noite no
formulário adicional, ou da sobremesa para jovens apreciáveis e.
9.63EUR

Erva-ulmeira - rainha-dos-prados - plantas cortadas (borse) (40
Model : 111085
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.14EUR

415/555

Espinheiro alvar (500 mg. x 60)
Model : NEP2057
Manufacturer : Nature Essentials
3.36EUR

Espinheiro alvar - pirliteiro - extractos (50 ml)
Model : 071042
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.11EUR

Espinheiro alvar - pirliteiro - extratos ecológica (50 ml)
Model : 078009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.93EUR

Espinheiro alvar - pirliteiro - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111032
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.27EUR

416/555

Espinheiro alvar - pirliteiro - suco de plantas medicinais (250
Model : 119011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco do hawthorn branco (oxyacantha L. do crataegus)

Recomendação do consumo: 1 ou 2 spoonfuls nosey 2-3 vezes por o dia antes das refeições (jovens apreciáveis e: 1 teaspoon
daqueles da sobremesa da água) diluída, ou o chá, podem sweetened com mel para obter uma bebida agradável.
9.00EUR

Espirulina (400 mg. x 100)
Model : NEC2026
Manufacturer : Nature Essentials
6.36EUR

Essência alciprés - cipreste - óleos essenciais (10 ml)
Model : 072004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.00EUR

Essência alecrim - óleos essenciais (10 ml)
Model : 072015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.78EUR

417/555

Essência alfazema - óleos essenciais (10 ml)
Model : 072009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.78EUR

Essência anís - óleos essenciais (10 ml)
Model : 072001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.00EUR

Essência apimentada - hortela-pimenta - óleos essenciais (10 m
Model : 072011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.81EUR

Essência camomilla - óleos essenciais (8 ml)
Model : 072020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
10.63EUR

Essência caneleira - óleos essenciais (10 ml)
Model : 072002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.80EUR

418/555

Essência cedro - óleos essenciais (10 ml)
Model : 072003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.61EUR

Essência cominho - óleos essenciais (10 ml)
Model : 072005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.76EUR

Essência craveiro-da-índia - óleos essenciais (10 ml)
Model : 072022
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.73EUR

Essência eucalipto - óleos essenciais (10 ml)
Model : 072007
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.10EUR

Essência funcho - óleos essenciais (10 ml)
Model : 072023
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.51EUR

419/555

Essência geranium - óleos essenciais (10 ml)
Model : 072021
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.65EUR

Essência hissopo - óleos essenciais (10 ml)
Model : 072008
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.80EUR

Essência laranjeira-azeda - óleos essenciais (10 ml)
Model : 072012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.10EUR

Essência limoneiro - óleos essenciais (10 ml)
Model : 072010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.20EUR

Essência oregao - óleos essenciais (9 ml)
Model : 072013
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.58EUR

420/555

Essência pinheiro bravo - pinheiro-silvestre - óleos essenciai
Model : 072014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.20EUR

Essência salva - óleos essenciais (10 ml)
Model : 072016
Manufacturer : Artesanía Agrícola
8.60EUR

Essência sândalo - óleos essenciais (10 ml)
Model : 072017
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.28EUR

Essência tomilho - óleos essenciais (10 ml)
Model : 072018
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.64EUR

Essência zimbro comum - óleos essenciais (10 ml)
Model : 072006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.80EUR

421/555

Eucalipto - plantas cortadas (borse) (50 g)
Model : 111035
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.91EUR

Eufrásia (400 mg. x 50)
Model : NEP2077
Manufacturer : Nature Essentials
5.14EUR

Eufrásia - plantas cortadas (borse) (50 g)
Model : 111036
Manufacturer : Artesanía Agrícola
3.03EUR

Extrato de Alcachofra + Gengibre (350 mg. x 60)
Model : 7916
Manufacturer : Bonusan
Composición por cápsula vegetal (Vcap):
- Extracto de Cynara scolymus folia (alcachofa) estandardizado a mínimo 5% de cinarina 100 mg.
- Extracto de Zingiber officinale rizoma (jengibre),estandardizado a mínimo 5% de gingeroles 250 mg. - Sustancias adicionales: celulosa (HPMC), celulosa microcristalina, dióxido de silicio.
23.12EUR

422/555

Extrato de alcachofra 50 ml. (Sem álcool)
Model : NE2253
Manufacturer : Nature Essentials
Contém extrato herbário e glicerina 1:1
5.56EUR

Extrato de Boldo 50 ml.(Sem álcool)
Model : NE2254
Manufacturer : Nature Essentials
Contém extrato herbário e glicerina 1:1
5.56EUR

Extrato de Camomila (300 mg. x 60)
Model : 7801
Manufacturer : Bonusan
Por cápsula vegetal (Vcap):
- Extracto de flores de manzanilla Chamomilla recutita/Matricaria chamomilla (5,5:1) estandardizado a 2,5-5,5% de apigenina y
0,4-0,8% de aceite esencial 300 mg.
- Sustancias adicionales: celulosa microcristalina, dióxido de silicio, celulosa (HPMC).
22.00EUR

Extrato de Chá Verde (450 mg. x 60)
Model : 7881
Manufacturer : Bonusan
Composición por cápsula vegetariana (Vcap):
- Extracto de té verde (Camellia sinensis folium; 6:1) estandardizado a 50% polifenoles, calculado como epicatequina: 450 mg
30.30EUR

423/555

Extrato de Chá Verde 50 ml. (Sem álcool)
Model : NE2262
Manufacturer : Nature Essentials
Contém extrato herbário e glicerina 1:1
5.56EUR

Extrato de Copalchi 50 ml. (Sem álcool)
Model : NE2256
Manufacturer : Nature Essentials
Contém extrato herbário e glicerina 1:1
6.26EUR

Extrato de Equinácea 50 ml. (Sem álcool)
Model : NE2257
Manufacturer : Good´n Natural
Contém extrato herbário e glicerina 1:1
7.43EUR

Extrato de Erva-dos-gatos 50 ml.. (Sem álcool)
Model : NE2263
Manufacturer : Nature Essentials
Contém extrato herbário e glicerina 1:1
5.56EUR

424/555

Extrato de Espinheiro Alvar 50 ml. (Sem álcool)
Model : NE2258
Manufacturer : Nature Essentials
Contém extrato herbário e glicerina 1:1
5.89EUR

Extrato de funcho 50 ml. (Sem álcool)
Model : NE2260
Manufacturer : Nature Essentials
Contém extrato herbário e glicerina 1:1
5.56EUR

Extrato de Ginkgo 50 ml. (Sem álcool)
Model : NE2259
Manufacturer : Nature Essentials
Contém extrato herbário e glicerina 1:1
6.07EUR

Extrato de Ginkgo Biloba (40 mg. x 90)
Model : 7918
Manufacturer : Bonusan
Composición: Extracto estandarizado de hoja de Ginkgo Biloba 40 mg (24% mínimo de ginkgoflavonglucósidos y 6% mínimo
de lactonas ginkgoterpénicas). Base natural de celulosa microcristalina.
21.72EUR

425/555

Extrato de Ginseng 50 ml. (Sem álcool)
Model : NE2264
Manufacturer : Nature Essentials
Contém extrato herbário e glicerina 1:1
12.62EUR

Extrato de Herba-de-sào-joào 50 ml. (Sem álcool)
Model : NE2261
Manufacturer : Nature Essentials
Contém extrato herbário e glicerina 1:1
5.89EUR

Extrato de rabo de cavalo 50 ml. (Sem álcool)
Model : NE2255
Manufacturer : Nature Essentials
Contém extrato herbário e glicerina 1:1
5.56EUR

Extrato de Sementes de Pomelo (50 ml.)
Manufacturer : Silicium España
Os ingredientes do CitroPlus® são glicerina vegetal, extrato de sementes de Pomelo (600 mg. de bioflavonoides de Pomelo
que vem da agricultura biológica por cada 100 ml) e vitamina C (3 g. para cada 100 ml).
EU USO SUGERIDO: Eles levarão de 3 a 9 gotas em um copo de água de 150 ml, a primeira semana, uma vez em dia, o
segundo, duas vezes em dia, e o terço, três tempos em dia. O tratamento pode ser prolongado, de 1 a 3 meses em função das
necessidades de cada caso.
16.50EUR

426/555

Extrato de vidoeiro 50 ml. (Sem álcool)
Model : NE2252
Manufacturer : Nature Essentials
Contém extrato herbário e glicerina 1:1
5.56EUR

Feijào - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111090
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.16EUR

Feijão-soja Isoflavonas (Extrato 5:1) - 486 mg. x 60
Model : 9025
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

Fel-da-terra - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111024
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.20EUR

Fidalguinhos - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111007
Manufacturer : Artesanía Agrícola
3.47EUR

427/555

Fidalguinhos - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111007
Manufacturer : Artesanía Agrícola
3.47EUR

Figo (Ficus Carica 100 ml.)
Model : 6050
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml:
- Maceración de glicerina de Ficus carica 100 ml.
- Contenido de alcohol 25% (v/v)
- Contenido de glicerina 20% (m/m)
- Parte de la planta usada: yemas jóvenes
18.31EUR

Flor da paixao - passioflórea - comprimidos (50 Tableta)
Model : 112110
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: 300 mgs do nebulizado secam o extrato do Passiflora L. do incarnata na cápsula vegetal.

Recomendação do consumo: Para tomar entre 1 e 2 cápsulas ao dia, com água abundante, à exceção do conselho do
profissional.
4.99EUR

Flor da paixao - passioflórea - extractos (50 ml)
Model : 071026
Manufacturer : Artesanía Agrícola
8.27EUR

428/555

Flor da paixao - passioflórea - extratos ecológica (50 ml)
Model : 078018
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.74EUR

Flores de laranjeira - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.59EUR

Fo-Ti (500 mg. x 60)
Model : 9101
Manufacturer : Vitamin House´s
10.05EUR

Folhas uva-de-urso - uva-ursina - plantas cortadas (borse) (40
Model : 111041
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.01EUR

Frángula - plantas cortadas (borse) (50 g)
Model : 111037
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.22EUR

429/555

Freixo - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111038
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.05EUR

Fumária - molarinha - extractos (50 ml)
Model : 071014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.99EUR

Fumária - molarinha - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111040
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.84EUR

Funcho (400 mg. x 50)
Model : NEP2065
Manufacturer : Nature Essentials
4.58EUR

Funcho - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111046
Manufacturer : Artesanía Agrícola
0.00EUR

430/555

Garra-do-diabo - comprimidos (50 Tableta)
Model : 112112
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.52EUR

Garra-do-diabo - extractos (50 ml)
Model : 071043
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.46EUR

Garra-do-diabo - extratos ecológica (50 ml)
Model : 078013
Manufacturer : Artesanía Agrícola
11.90EUR

Garra-do-diabo - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111108
Manufacturer : Artesanía Agrícola
3.40EUR

431/555

Gastrosan (30 ml.)
Model : 1540
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml:
- Angelica archangelica 20 ml.
- Canchalagua (Erythraea centaurium) 20 ml.
- Taraxacum officinale 20 ml.
- Hypericum perforatum 20 ml.
- Ficus carica (equivalente de 1D) 20 ml.
- Contenido de alcohol 59% (v/v).
10.39EUR

Gema do abeto - plantas cortadas (borse) (50 g)
Model : 111088
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.95EUR

Genciana - plantas cortadas (borse) (60 g)
Model : 111042
Manufacturer : Artesanía Agrícola
3.05EUR

Genjibre (400 mg. x 50)
Model : NEP2106
Manufacturer : Nature Essentials
4.67EUR

432/555

Ginkgo Biloba (30 ml.)
Model : 2554
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml:
- Ginkgo biloba folia (2:1) 100 ml.
- Contenido de alcohol 70% (v/v).
10.39EUR

Ginkgo biloba - extractos (50 ml)
Model : 071016
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco do Ginkgo (she-wolf L. do Ginkgo)

Recomendação do consumo: 1 ou 2 spoonfuls nosey 2-3 vezes por o dia antes das refeições (jovens apreciáveis e: 1 teaspoon
daqueles da sobremesa da água) diluída, ou o chá, podem sweetened com mel para obter uma bebida agradável.
8.47EUR

Ginkgo biloba - extratos ecológica (50 ml)
Model : 078012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
11.42EUR

Ginkgo biloba - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111097
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco do Ginkgo (she-wolf L. do Ginkgo)

Recomendação do consumo: 1 ou 2 spoonfuls nosey 2-3 vezes por o dia antes das refeições (jovens apreciáveis e: 1 teaspoon
daqueles da sobremesa da água) diluída, ou o chá, podem sweetened com mel para obter uma bebida agradável.
2.18EUR

433/555

Ginkgo biloba - suco de plantas medicinais (250 ml)
Model : 119014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco do Ginkgo (she-wolf L. do Ginkgo)

Recomendação do consumo: 1 ou 2 spoonfuls nosey 2-3 vezes por o dia antes das refeições (jovens apreciáveis e: 1 teaspoon
daqueles da sobremesa da água) diluída, ou o chá, podem sweetened com mel para obter uma bebida agradável.
15.00EUR

Ginseng Coreano (400 mg. x 50)
Model : NEP2110
Manufacturer : Nature Essentials
8.41EUR

Grama francesa - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111044
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.07EUR

434/555

Griffonia Simplicifolia (5-HTP - 60 Cápsulas)
Model : 7834
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula vegetariana 500 mg..:
Simplicifolia de Griffonia Extraem (15% 5-http) 500 mg.
Contém 5-http: 75 mg.
Substâncias adicionais: celuloso microcristalino (HPMC), dióxido de silicone.
Uso:
Se não há nenhum conselho diferente que era recomendado para ingerir 1 a 2 cápsulas diariamente; 1 cápsula durante ou
compete depois da comida. Não exceder a dosagem estipulada.
Além deste produto, é aconselhado una dieta saudável e equilibrou, como também a ingesta de vitamina C e ácidos
gordurosos ômega-3.
26.83EUR

Guaraná (500 mg. x 60) Ext. 12%
Model : 9082
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

Guaraná (600 mg. x 150)
Model : NE2204
Manufacturer : Nature Essentials
13.55EUR

435/555

Gymnema Silvestre Ext. (400 mg. x 60)
Model : 9600
Manufacturer : Vitamin House´s
Cada cápsula contém:

400 mg. Gymnema Ext. 4:1 (25% Gymnemic Acid)
10.05EUR

Hamamélia - extractos (50 ml)
Model : 071019
Manufacturer : Artesanía Agrícola
8.75EUR

Hamamélia - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111103
Manufacturer : Artesanía Agrícola
3.34EUR

Harpagophytum (500 mg. x 60)
Model : NEP2053
Manufacturer : Nature Essentials
3.88EUR

436/555

Herba de rorela - orvalhinha - rorela - extractos (50 ml)
Model : 071057
Manufacturer : Artesanía Agrícola
16.05EUR

Herba-de-sào-joào (500 mg. x 60)
Model : NEP2067
Manufacturer : Nature Essentials
4.53EUR

Herba-de-sào-joào + Ginkgo Biloba + Ginseng Siberiano (215 mg. x
Model : 7914
Manufacturer : Bonusan
Composición:
- Hipérico (Hypericum perforatum herba) 150 mg. (0,3% mínimo de hipericina)
- Ginseng siberiano (Eleutherococcus seticosus radix) 40 mg. (0,8% mínimo de eleuterosidas)
- Ginkgo biloba 25 mg (24% mínimo de ginkgoflavonglucósidos y 6% mínimo de lactonas ginkgoterpénicas).
Base natural de celulosa microcristalina, dióxido de silicio, estearato de magnesio y dextrina.
23.26EUR

Herba-de-sào-joào - extractos (50 ml)
Model : 071045
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.80EUR

437/555

Herba-de-sào-joào - extratos ecológica (50 ml)
Model : 078014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: água do maltose, xarope (37%), extrato de Hipericón (0.5%), sais minerais do hidroalcohólico do lítio, magnésio,
potássio, fósforo, manganês, cobalto.

Recomendação do consumo:
para tomar mesmo a 15-20 gotas 3 vezes ao dia durante semanas e meses.
11.20EUR

Herba-de-sào-joào - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111048
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.22EUR

Herbapas (60 Cápsulas)
Model : 7955
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Ruibarbo 200 mg.
- Alcachofa 60 mg.
- Altea 60 mg.
- Fruta del escaramujo 20 mg.
- Kelp 20 mg.
- Corteza de frángula 20 mg.
- Regaliz 20 mg.
- L-Taurina 16 mg.
17.18EUR

438/555

Hortelã japonesa 15 ml.
Model : 8010
Manufacturer : Bonusan
Composição: óleo essencial de Hortelã japonês.
7.50EUR

Húmulo - lúpulo - púparo - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111050
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.29EUR

Kudzu Ext. (64 mg. x 60)
Model : 9100
Manufacturer : Vitamin House´s
Cada cápsula contiene:
- 64 mg. de Purariae Radix Ext. 5:1
- 300 mg. de harina de arroz
- 10 mg. de Estearato de Magnesio
8.46EUR

Laranjeira-azeda - plantas cortadas (borse) (60 g)
Model : 111061
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.18EUR

439/555

Lavanda - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111033
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.60EUR

Lepidis (maca) - cápsulas (extrato seco nebulizador) (120 cap-30
Model : 118105
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: 300 mgs do nebulizado seco do extrato do meyenii Walp do Lepidium na cápsula vegetal.

Recomendação do consumo: Para tomar entre 1 e 2 cápsulas ao dia, com água abundante, à exceção do conselho do
profissional.
38.00EUR

Lepidis (maca) - cápsulas (extrato seco nebulizador) (30 cap-300
Model : 118006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: 300 mgs do nebulizado seco do extrato do meyenii Walp do Lepidium na cápsula vegetal.

Recomendação do consumo: Para tomar entre 1 e 2 cápsulas ao dia, com água abundante, à exceção do conselho do
profissional.
11.65EUR

Licorice (100 mg. Ext. 5:1 = 500 mg. x 60)
Model : 9087
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

440/555

Loureiro - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111049
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.83EUR

Lúpulo (500 mg. x 60)
Model : 9095
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

Lymphosan (30 ml.)
Model : 1553
Manufacturer : Bonusan
Por 100 ml: Scrophulana nodosa 10 ml, Melilotus officinalis 10 ml, Solidago virgaurea 10 ml, Fluoricum acidum 10 ml,
Calendula officinalis 10 ml, Echinacea purpurea 10 ml, Thuja occidentalis 10 ml, Galium aparine 10 ml, Castanea vesca 10 ml,
Betula pubescens 10 ml. Contenido de alcohol 54% v/v.
10.39EUR

Maca (500 mg. x 50)
Model : NE2229
Manufacturer : Nature Essentials
11.45EUR

441/555

Malva - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111052
Manufacturer : Artesanía Agrícola
3.40EUR

Manjerona - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111056
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.70EUR

Marroio - plantas cortadas (borse) (50 g)
Model : 111055
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.16EUR

Matricária (500 mg. x 60)
Model : 9081
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

Mentha - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111068
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.97EUR

442/555

Milefólio - milfolhas - extractos (50 ml)
Model : 071075
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco do yarrow (millefolium L. de Achillea)

Recomendação do consumo: 1 ou 2 spoonfuls nosey 2-3 vezes por o dia antes das refeições (jovens apreciáveis e: 1 teaspoon
daqueles da sobremesa da água) diluída, ou o chá, podem sweetened com mel para obter uma bebida agradável.
6.23EUR

Milefólio - milfolhas - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111059
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco do yarrow (millefolium L. de Achillea)

Recomendação do consumo: 1 ou 2 spoonfuls nosey 2-3 vezes por o dia antes das refeições (jovens apreciáveis e: 1 teaspoon
daqueles da sobremesa da água) diluída, ou o chá, podem sweetened com mel para obter uma bebida agradável.
1.97EUR

Milefólio - milfolhas - suco de plantas medicinais (250 ml)
Model : 119021
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco do yarrow (millefolium L. de Achillea)

Recomendação do consumo: 1 ou 2 spoonfuls nosey 2-3 vezes por o dia antes das refeições (jovens apreciáveis e: 1 teaspoon
daqueles da sobremesa da água) diluída, ou o chá, podem sweetened com mel para obter uma bebida agradável.
9.84EUR

443/555

Mirtilo azedo (Cranberry 500 x 60)
Model : 9117
Manufacturer : Vitamin House´s
12.15EUR

Mirtilo Ext. (300 mg. x 60)
Model : 9097
Manufacturer : Vitamin House´s
10.00EUR

Mucuna Pruriens Extr. (60 x 400 mg.)
Model : 7833
Manufacturer : Bonusan
Composição:
Cada cápsula vegetal contém:
Extrato de pruriens de Mucuna (15% L-Dopa) 400 mg.
(Contém 60 mg.. de L-Dopa)
Adicionalmente: celulose (HPMC), dióxido de silicone.
30.02EUR

Musgo-da-islândia - musgo-islandico - plantas cortadas (borse) (
Model : 111098
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.70EUR

444/555

Myroxilon Complex (30 ml.)
Model : 2086
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml:
- Balsamum peruvianum (Myroxylon pereira) (1:9) 70 ml.
- Hypericum perforatum herba (2:1) 15 ml.
- Contenido de alcohol 70% (v/v).
9.59EUR

Noz de Cola (500 mg. x 60)
Model : 9084
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

Óleo de alho (1000 mg. x 60)
Model : NEC2041
Manufacturer : Nature Essentials
3.46EUR

Óleo de Borragem + Óleo de Prímula (500 mg. x 50)
Model : NEC2142
Manufacturer : Nature Essentials
Cada cápsula contiene:

Aceite de Onagra: 250 mg.
Aceite de Borraja: 250 mg.
5.28EUR

445/555

Óleo de Prímula (1000 mg. x 30)
Model : NE2081
Manufacturer : Nature Essentials
6.07EUR

Óleo de Prímula (510 mg. x 100)
Model : NEC2022
Manufacturer : Nature Essentials
8.55EUR

Óleo de Prímula (510 mg. x 400)
Model : NEP2141
Manufacturer : Nature Essentials
22.10EUR

Oliva (Folhas) 500 mg. x 60
Model : NEP2072
Manufacturer : Nature Essentials
3.83EUR

Oliveira - extractos (50 ml)
Model : 071047
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.07EUR

446/555

Oliveira - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111063
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.01EUR

Oregao - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111064
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.16EUR

Ortiga-maior - urtiga-maior - extractos (50 ml)
Model : 071025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.96EUR

Ortiga-maior - urtiga-maior - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111065
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.01EUR

447/555

Ortiga-maior - urtiga-maior - suco de plantas medicinais (250 ml
Model : 119022
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco da provocação verde (dioca L. do Urtica)

Recomendação do consumo: 1 ou 2 spoonfuls nosey 2-3 vezes por o dia antes das refeições (jovens apreciáveis e: 1 teaspoon
daqueles da sobremesa diluída na água, ou o chá, podem sweetened com mel para obter uma bebida agradável.
9.27EUR

Pasifloris (flor da paixao) - cápsulas (extrato seco nebulizador
Model : 118010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: 300 mgs do nebulizado secam o extrato do Passiflora L. do incarnata na cápsula vegetal.

Recomendação do consumo: Para tomar entre 1 e 2 cápsulas ao dia, com água abundante, à exceção do conselho do
profissional.
7.15EUR

Pasifloris (flor da paixao) - cápsulas (extrato seco nebulizador
Model : 118106
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: 300 mgs do nebulizado secam o extrato do Passiflora L. do incarnata na cápsula vegetal.

Recomendação do consumo: Para tomar entre 1 e 2 cápsulas ao dia, com água abundante, à exceção do conselho do
profissional.
22.03EUR

448/555

Passiflora - maracujá - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111066
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.33EUR

Pau D'Arco extrato (60 cápsulas)
Model : 7894
Manufacturer : Bonusan
2 cápsulas contêm 720 mg. (1% lapachol).
24.28EUR

Pau D´Arco (250 grs.)
Model : 7941
Manufacturer : Bonusan
Composición:
- Corteza pura de Lapacho ó Pao D’Arco (Tabebuia avellanedae) 250 grs.
16.99EUR

Plantago Major Complex 30 ml.
Model : 2031
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml.:
- Plantago major herba (2:1) 27,5 ml.
- Allium cepa bulbus (2:1) 27,5 ml.
- Thymus vulgaris herba (2:1) 15 ml.
- Pimpinella anisum fructus (1:10) 15 ml.
- Melissa officinalis folia (2:1) 15 ml.
- Contenido de alcohol 63% (v/v).
10.39EUR

449/555

Poejo - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111110
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.25EUR

Populus Nigra 100 ml.
Model : 6066
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml.:
- Maceración de glicerina de Populus nigra 100 ml.
- Contenido de alcohol 25% (v/v).
- Contenido de glicerina 20% (m/m).
Parte de la planta usada: yemas jóvenes
18.31EUR

Procumbis (garra-do-diabo) - cápsulas (extrato seco nebulizador)
Model : 118007
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: 300 mgs do nebulizado seco do extrato da cápsula vegetal dos procumbens D.C.en de Harpagophytum.

Recomendação do consumo: para tomar entre 3 e 6 cápsulas ao dia, com água abundante, à exceção do conselho do
profissional.
7.96EUR

450/555

Procumbis (garra-do-diabo) - cápsulas (extrato seco nebulizador)
Model : 118107
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: 300 mgs do nebulizado seco do extrato da cápsula vegetal dos procumbens D.C.en de Harpagophytum.

Recomendação do consumo: para tomar entre 3 e 6 cápsulas ao dia, com água abundante, à exceção do conselho do
profissional.
25.48EUR

Própolis - extractos (50 ml)
Model : 071066
Manufacturer : Artesanía Agrícola
12.73EUR

Própolis - extratos ecológica (50 ml)
Model : 078019
Manufacturer : Artesanía Agrícola
12.73EUR

Pulmonária - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111069
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.70EUR

451/555

Pygeum Africanum (33 mg. Ext. 30:1) x 60
Model : 9500
Manufacturer : Vitamin House´s
8.60EUR

Quinácea - comprimidos (50 Tableta)
Model : 112104
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco do echinacea (C.C. do angustifolia do Echinacea)

Recomendação do consumo: 1 ou 2 spoonfuls nosey 2-3 vezes por o dia antes das refeições (jovens apreciáveis e: 1 teaspoon
daqueles da sobremesa da água) diluída, ou o chá, podem sweetened com mel para obter uma bebida agradável.
6.81EUR

Rabo de cavalo (500 mg. x 250)
Model : NE2193
Manufacturer : Nature Essentials
8.64EUR

Rabo de cavalo (500 mg. x 60)
Model : NEP2052
Manufacturer : Nature Essentials
4.35EUR

452/555

Rabo-de-caballo - comprimidos (50 Tableta)
Model : 112103
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco da cauda do cavalo (arvense L. do equiseto)

Recomendação do consumo: 1 ou 2 spoonfuls nosey 2-3 vezes por o dia antes das refeições (jovens apreciáveis e: 1 teaspoon
daqueles da sobremesa da água) diluída, ou o chá, podem sweetened com mel para obter uma bebida agradável.
5.05EUR

Rabo-de-caballo - extractos (50 ml)
Model : 071008
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.95EUR

Rabo-de-caballo - extratos ecológica (50 ml)
Model : 078006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
10.03EUR

Rabo-de-caballo - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111026
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.28EUR

453/555

Rabo-de-caballo - suco de plantas medicinais (250 ml)
Model : 119006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco da cauda do cavalo (arvense L. do equiseto)

Recomendação do consumo: 1 ou 2 spoonfuls nosey 2-3 vezes por o dia antes das refeições (jovens apreciáveis e: 1 teaspoon
daqueles da sobremesa da água) diluída, ou o chá, podem sweetened com mel para obter uma bebida agradável.
8.75EUR

Regalíz (500 mg. x 60)
Model : 9087
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

Ribes Nigrum 100 ml.
Model : 7926
Manufacturer : Bonusan
Composición:
- Grosellero negro (ribes nigrum) en maceración de glicerina.
- Contenido de alcohol: 25% v/v.
- Contenido de glicerina: 20% mínimo.
18.31EUR

Romã (250 mg. x 60)
Model : 253
Manufacturer : Good´n Natural
Cada cápsula contém:
Granada (semente): 200 mg.
Granada (extrato de fruta com 40 de ácido ellagico): 50 mg.
11.45EUR

454/555

Rumelax - (laxante para mastigar) - uma mistura de plantas cort
Model : 113050
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: O Sen sae - (angustifolia da cássia) 75%, folhas de hortelã - (Mentha do piperita) 16%, raiz de Liquorice - (glabra
do Glycyrrhiza) 7%, flores do Mallow - (sylvestris do Mallow) 2%.

Recomendação do consumo: Para tomar do ¼ a 1 teaspoon da sobremesa antes de encontrar-se para baixo não mais de 7-10
dias, mastigados ou ingeridos com eu sugo da água ou do suco do
3.69EUR

Rumex 1 - (circulation) - uma mistura de plantas cortadas (70 g
Model : 113001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: extracto seco nebulizado de Ginkgo biloba L. (Ginkgo biloba hojas), extracto seco nebulizado de Vitis vinifera L.
(Vid roja hojas), extracto nebulizado de Crataegus oxyacantha L. (Espino blanco hojas y flores), maltodextrina, espesante
(hidroxiproplimetilcelulosa), emulgente (sales magnésicas de ácidos grasos), antiaglomerante (talco), colorantes (óxidos e
hidróxidos de hierro).Recomendación de consumo: 1 cápsula al día. Contraindicaciones: Hipersensibilidad individual a los
componentes del Ginkgo. Por llevar Espino blanco está contraindicado en tratamiento conjunto con heterósidos cardiotónicos o
con benzodiacepinas
4.41EUR

Rumex 10 - (peso controle) - uma mistura de plantas cortadas (80
Model : 113010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Fuco (vesiculosus) (30%) do fuco, cauda do cavalo - arvense- do equiseto (20%), hortelã - piperita- do Mentha
(20%), Zarzaparrilla - Smilax áspero (20%), manjericão - basilicum do Ocimum - (10%).

Recomendação do consumo: para ferver aproximadamente 200 ml da água em um recipiente (por cada copo), para adicionar
um spoonful da sobremesa da mistura (por cada copo); para cobrir e deixar um descanso entre 5 e 10 minutos, a tensão e a
infusão esta lista tomar, podem sweetened ao gosto com mel, açúcar do bastão ou edulcorante.
4.48EUR

455/555

Rumex 11 - (tranqüilizante) - uma mistura de plantas cortadas (7
Model : 113011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: o extrato seco do nebulizado de Pasiflora planta - (Passiflora L. do incarnata), seque o nebulizado do extrato da
raiz do Valerian - (officinalis L. do Valerian).

Recomendação do consumo: para tomar 1 cápsula ao dia, à exceção do conselho do conselheiro dietético.
4.69EUR

Rumex 2 - (disgestivo) - uma mistura de plantas cortadas (80 g)
Model : 113002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Albahaca – (Ocimum basilicum) 20%, Menta – (Mentha piperita) 20%, Ajedrea – (Satureja montana) 20%, Hierba
luisa – (Lippia citriodora) 20%, Anís – (Pimpinella anisum) 20%.Recomendación de consumo: hervir unos 200 ml de agua en
un recipiente (por cada taza), añadir una cucharada de postre de la mezcla (por cada taza); tapar y dejar reposar entre 5 y 10
minutos, colar y la infusión esta lista para tomar, se puede endulzar al gusto con miel, azúcar de caña o edulcorante.
4.41EUR

Rumex 3 - (hépatique) - uma mistura de plantas cortadas (70 g)
Model : 113003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Fumaria - (officinalis do Fumaria) 35%, Boldo - (boldus de Peumus) 20%, dente do leão - (officinale do
Taraxacum) 20%, hortelã - (Mentha do piperita) 15%, Manzanilla amargo - (chamaecyparisus do Santolina) 10%, Wormwood (o absinto da artemísia) 10%.

Recomendação do consumo: para ferver aproximadamente 200 ml da água (um copo) em um recipiente, para adicionar um
spoonful da sobremesa da mistura (pelo copo); para cobrir e deixar um descanso entre 5 e 10 minutos, a tensão e a infusão
estão prontas para tomar, podem sweetened ao gosto com mel, açúcar do bastão ou
4.40EUR

456/555

Rumex 4 - (diurético) - uma mistura de plantas cortadas (70 g)
Model : 113004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Estigmas de maíz – (Zea mays) 40%, Abedul – (Betula pendula) 20%, Gayuba – (Arctostaphylos uva-ursi) 20%,
Grama – (Cynodon dactylon) 20%.Recomendación de consumo: hervir unos 200 ml de agua en un recipiente (por cada taza),
añadir una cucharada de postre de la mezcla (por cada taza); tapar y dejar reposar entre 5 y 10 minutos, colar y la infusión
esta lista para tomar. Se puede endulzar al gusto con miel, azúcar de caña o edulcorante.
4.35EUR

Rumex 5 - (depurativo) - uma mistura de plantas cortadas (80 g)
Model : 113005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Vidoeiro - (Betula Pendula) 20%, Bardana - (lappa do Arctium) 20%, dente do leão - (officinalis do Taraxacum)
20%, Fumaria - (officinalis do Fumaria) 20%, Zarzaparrilla - (Smilax áspero) 20%.

Recomendação do consumo: para ferver aproximadamente 200 ml da água em um recipiente (por cada copo), para adicionar
um spoonful da sobremesa da mistura (por cada copo); para cobrir e deixar um descanso entre 5 e 10 minutos, a tensão e a
infusão esta lista tomar, podem sweetened ao gosto com mel, açúcar do bastão ou edulcorante.
4.68EUR

Rumex 9 - (menstruasiones doloroso) - uma mistura de plantas co
Model : 113009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Wormwood - (Artemisa vulgaris) 20%, Pasiflora - (incarnata Pasiflora) 20%, Manzanilla - (chamomilla do
Matricaria) 20%, Rosemary - (officinalis do Rosmarinus) 20%, Salvia - (officinalis de Salvia) 20%.

Recomendação do consumo: para ferver aproximadamente 200 ml da água em um recipiente (por cada copo), para adicionar
um spoonful da sobremesa da mistura (por cada copo); para cobrir e deixar um descanso entre 5 e 10 minutos, a tensão e a
infusão esta lista tomar, podem sweetened ao gosto com mel, açúcar do bastão ou edulcorante.
4.39EUR

457/555

Rva-vaqueira - pampillo - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111054
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.01EUR

Sabal Serrulata Complex 30 ml.
Model : 2090
Manufacturer : Bonusan
Composición por 100 ml:
- Fruto de serenoa repens (Sabal serulata, 2:1) 40 ml.
- Rhododendron ferrug-neum (1:10) 15 ml.
- Chimaphia umbellata (2:1) 15 ml.
- Piper cubeba (1:10) 15 ml.
- Populus tremoloides (2:1) 15 ml.
- Alcohol (v/v) 72 %
10.39EUR

Saboeira - saponária - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111076
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.70EUR

Sabugueiro - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111077
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.95EUR

458/555

Salqueiro Blanco Ext. 5:1 (Salix Alba 500 mg. x 60)
Model : 7811
Manufacturer : Bonusan
29.01EUR

Salsa - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111067
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.22EUR

Salsaparrilha - extractos (50 ml)
Model : 071034
Manufacturer : Artesanía Agrícola
8.69EUR

Salsaparrilha - plantas cortadas (borse) - uma mistura de planta
Model : 111087
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.55EUR

Salva (500 mg. x 60)
Model : NEP2069
Manufacturer : Nature Essentials
3.88EUR

459/555

Salva - extractos (50 ml)
Model : 071029
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.10EUR

Salva - extratos ecológica (50 ml)
Model : 078020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.74EUR

Salva - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111074
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.08EUR

Santolina - plantas cortadas (borse) (50 g)
Model : 111079
Manufacturer : Artesanía Agrícola
3.34EUR

Satureja - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.82EUR

460/555

Sauce Blanco (300 mg. x 60)
Model : 9006
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

Saw Palmetto (500 mg. x 60)
Model : 9012
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

Saw Palmetto + Pygeum + Amora(60 Capsules)
Model : 7919
Manufacturer : Bonusan
Each capsule contains:

- Saw Palmetto fruit 160 mg.
- Vaccinium Macrocarpon 150 mg.
- Pygeum Africanum cortex 50 mg.
27.83EUR

Saw Palmetto Complex (120 Sofgels)
Model : 259
Manufacturer : Good´n Natural
Each softgel contains:
- Saw Palmetto Extract (Standarized containing 85% Free Fatty Acids and Sterols): 80 mg.
- Pygeum Africanum Extract (Standarized containing 12% Sterols): 10 mg.
- Uva-Ursi Extract (Standarized containing 10% Arbutin): 5 mg.
- Pumpkin Seed Oil Extract: 40 mg.
27.29EUR

461/555

Schisandra chinensis (300 mg. Ext. 5:1 x 60)
Model : 9120
Manufacturer : Vitamin House´s
10.05EUR

Semente e pele de Uva (500 mg. x 60) Ext. 4:1
Model : 9011
Manufacturer : Vitamin House´s
CADA CAPSULA CONTIENE:
Semilla de Uva Extracto 4:1: 250 mg.
Piel de Uva Extracto 4:1: 250 mg.
8.60EUR

Sene - comprimidos (50 Tableta)
Model : 112108
Manufacturer : Artesanía Agrícola
4.33EUR

Sene - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111078
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.97EUR

462/555

Seoane - verbasco - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111043
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.27EUR

Sequoia Gigantea 100 ml.
Model : 6070
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml.:
- Maceración de glicerina de Sequoia gigantea 100 ml.
- Contenido de alcohol 25% (v/v).
- Contenido de glicerina 20% (m/m).
- Parte de la planta usada: yemas jóvenes.
18.31EUR

Sideritis - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111102
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.12EUR

Silbarda - extractos (50 ml)
Model : 071040
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.07EUR

463/555

Silybum + Curcuma 60 Cápsulas (Ext. 250 mg.)
Model : 7915
Manufacturer : Bonusan
Composición:
- Extractos estandarizados de Silybum marianum semen (Cardo mariano) (80% mínimo de silimarina) 150 mg.
- Curcuma longa rizoma (95% mínimo de curcumina) 100 mg.
- Base natural de estearato de magnesio, dióxido de silicio y celulosa microcristalina.
29.61EUR

Spirea Ulmaria Complex (135 Tabletas)
Model : 3265
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 mg.:
- Spiraea ulmaria radix (2:1) 38 mg.
- Solidago virgaurea flores (2:1) 6 mg.
- Betula pendula succes (1:1) 3 mg.
- Berberis vulgaris cortex radix cum summitates (1:10) 1,5 mg.
- Arnica montana rhizoma (1:10) 1,5 mg.
- Sustancias adicionales: lactosa, maltitol, celulosa microcristalina, estearato de magnesio.
9.59EUR

Suco de Aloés (99,45% x 1000 ml.)
Model : NEP2050
Manufacturer : Nature Essentials
27.29EUR

464/555

Suco de Aloés (99,45% x 500 ml.)
Model : NEP2060
Manufacturer : Nature Essentials
14.95EUR

Suco de Aloés (99.45% x 125 ml.)
Model : NEP2061
Manufacturer : Nature Essentials
4.81EUR

Suco de Aloés (99.45% x 250 ml.)
Model : NEP2059
Manufacturer : Nature Essentials
8.64EUR

Suco de Noni (946 ml.)
Model : 258
Manufacturer : Good´n Natural
Ingredients:
- Fructose
- Roconstitued Noni Juice and Fruit (3 grs. x 28 ml.)
- Natural Raspberry Flavor with other Natural Flavors
- Citric Acid
- Sodium Benzoate
- Potassium Sorbate
- Xanthan Gum
- Fruit and Vegetable Juice for color
43.13EUR

465/555

Tanchagem-maior - tantage - extractos (50 ml)
Model : 071021
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.40EUR

Tanchagem-maior - tantage - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111051
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.05EUR

Tensisan 30 ml.
Model : 1590
Manufacturer : Vitamin House´s
Composición por cada 100 ml.:
- Crataegus oxyacantha 25 ml.
- Leonorus cardiaca 20 ml.
- Lavandula officinalis 20 ml.
- Chamomilla recutita 20 ml.
- Olea europea (equivalente de 1D) 10 ml.
- Viscum album (equivalente de 1C) 5 ml.
- Contenido de alcohol 56% (v/v).
8.31EUR

Tília - tilia de folhas pequenhas - plantas cortadas (borse) (4
Model : 111080
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.30EUR

466/555

Tomentis (uncaria) - cápsulas (extrato seco nebulizador) (120 c
Model : 118108
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: 300 mgs do nebulizado seco do extrato da cápsula vegetal de Uncaria D.C.en do tomentosa.

Recomendação do consumo: Para tomar entre 1 e 2 cápsulas ao dia, com água abundante, à exceção do conselho do
profissional.
30.60EUR

Tomentis (uncaria) - cápsulas (extrato seco nebulizador) (30 ca
Model : 118002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: 300 mgs do nebulizado seco do extrato da cápsula vegetal de Uncaria D.C.en do tomentosa.

Recomendação do consumo: Para tomar entre 1 e 2 cápsulas ao dia, com água abundante, à exceção do conselho do
profissional.
9.38EUR

Tomilho - extractos (50 ml)
Model : 071030
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.95EUR

Tomilho - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111081
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.00EUR

467/555

Tomilho comum - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111082
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.00EUR

Torga - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111017
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.40EUR

Trevo vermelho (500 mg. x 60)
Model : 9106
Manufacturer : Vitamin House´s
8.60EUR

Twistle 100 ml.
Model : 5540
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml.:
- Succus betulae 20 ml.
- Taraxacum officinale 10 ml.
- Onomis spinosa ml.
- Rhamnus frangula 10 ml.
- Urtica urens 20 ml.
- Achillea millefolium 10 ml.
- Smilax officinalis 10 ml.
- Sambucus nigra 10 ml.
- Contenido en alcohol aprox. 57 % (v/v).
22.60EUR

468/555

Ulmo Americano (500 mg. x 60)
Model : 9108
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

Urtica Urens Complex 30 ml.
Model : 2104
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml.:
- Urtica urens herba (2:1) 40 ml.
- Arctium lappa radix (2:1) 30 ml.
- Calendula officinalis herba (2:1) 30 ml.
- Contenido de alcohol 62% (v/v).
10.39EUR

Urtiga-maior (500 mg. x 60)
Model : 9104
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

Uva-de-urso (500 mg. x 60)
Model : 9110
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

469/555

Uva-de-urso - uva-ursina - extractos (50 ml)
Model : 071015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.89EUR

Valeriana (400 mg. x 50)
Model : NEP2105
Manufacturer : Nature Essentials
4.53EUR

Valeriana (500 mg. x 150)
Model : NE2183
Manufacturer : Nature Essentials
11.59EUR

Valeriana + Melissa (Ext. 90 Cápsulas)
Model : 7921
Manufacturer : Bonusan
Cada capsula contiene:
- 160 mg. de Extracto de raíz de Valeriana Officinalis.
- 100 mg. de Extracto de hojas de Melissa Offincinalis.
28.78EUR

470/555

Valerianis (valeriana) - cápsulas (extrato seco nebulizador) (12
Model : 118109
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: 300 mgs dos officinalis secos L. do Valerian do nebulizado do extrato na cápsula vegetal.

Recomendação do consumo: Para tomar entre 1 e 2 cápsulas ao dia, com água abundante, à exceção do conselho do
profissional.
27.47EUR

Valerianis (valeriana) - cápsulas (extrato seco nebulizador) (30
Model : 118009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composição: 300 mgs dos officinalis secos L. do Valerian do nebulizado do extrato na cápsula vegetal.

Recomendação do consumo: Para tomar entre 1 e 2 cápsulas ao dia, com água abundante, à exceção do conselho do
profissional.
8.13EUR

Vara-de-ouro - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111089
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.33EUR

Vide - extractos (50 ml)
Model : 071053
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.20EUR

471/555

Vitex Agnus Castus (90 Cápsulas)
Model : 7804
Manufacturer : Bonusan
- Cada cápsula contém:
Vitex agnus castus extracto (0,5% agnúsidos y 0,4% aucubina) 225 mg Sustancias adicionales: celulosa (HPMC), celulosa
microcristalina, dióxido de silicio.
30.48EUR

Yamoa (500 mg. x 60)
Model : 9600
Manufacturer : Vitamin House´s
35.51EUR

Zaragatoa - plantas cortadas (borse) (60 g)
Model : 111100
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.45EUR

Zimbro comum - plantas cortadas (borse) (60 g)
Model : 111031
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.37EUR

472/555

líquenes - extractos (50 ml)
Model : 071020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.37EUR

milho - plantas cortadas (borse) (40 g)
Model : 111034
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.03EUR

verbena-cidrada - plantas cortadas (borse) (30 g)
Model : 111106
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.78EUR

473/555

Nutraceutico

(2 + 1 Free) Lecitina de Soja (1200 mg. x 100)
Model : 109
Manufacturer : Good´n Natural
20.38EUR

A.C.L. (Acido Linoléico Conjugado 400 mg. x 90)
Model : NE2218
Manufacturer : Nature Essentials
14.60EUR

Aceite de Hígado de Bacalao (350 mg. x 50)
Model : NEC2131
Manufacturer : Nature Essentials
Contenido medio por cápsula:

Vitamina A: 625 U.I.
Vitamina D: 75 U.I.
2.80EUR

474/555

Acetil L-Carnitina (300 mg. x 90)
Model : 7820
Manufacturer : Bonusan
37.67EUR

Acido Alfa Lipoico (100 mg. x 60)
Model : 7880
Manufacturer : Bonusan
29.81EUR

Acido Alfa Lipoico (250 mg. x 60)
Model : 9124
Manufacturer : Vitamin House´s
18.62EUR

Ácido caprílico (350 mg. x 100)
Model : 187
Manufacturer : Good´n Natural
24.67EUR

Acidophillus (10 mg. x 100)
Model : 163
Manufacturer : Good´n Natural
Cada perla contiene:
Lactobacillus Acidophilus 10 mg. conteniendo alrededor de 100 millones de lactobacillus Acidophilus activos.
10.00EUR

475/555

Acidophilus + Bifidus (500 mg. x 60)
Model : 9028
Manufacturer : Vitamin House´s
9.40EUR

Açúcar moreno - açúcar moreno (1000 g)
Model : 065003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: açúcar de bastão integral marrom.
5.25EUR

Aginol (óleo de alho) - suplementos nutricionais (110 cap)
Model : 080005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: o óleo macerou do alho desodorizado (500 mgs), alimento do gelatin, estabilizador (glicerina).

Recomendação do consumo: 4 cápsulas ao dia durante as refeições.
8.86EUR

476/555

ALC (Acido Linoleico Conjugado 500 mg. x 50)
Model : NE2115
Manufacturer : Nature Essentials
Obtenido a partir de aceite de cártamo
(Carthamus tinctorius L.) y aceite
de girasol (Helianthus annus L.) con
una riqueza superior en C.L.A. del 80%.
El C.L.A. no es sintetizado por el cuerpo
humano de forma natural por lo que
hemos de suministrarlo en la dieta o
en forma de suplemento.
11.21EUR

Alho (Extrato 326 mg. x 60)
Model : 7803
Manufacturer : Bonusan
Corresponde a 4 gramas de alho fresco.
23.49EUR

Alho pulverizado (600 mg. x 60)
Model : 9039
Manufacturer : Vitamin House´s
4.30EUR

477/555

Alifanol - suplementos nutricionais (60 cap)
Model : 080072
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: amido, maltodextrina, extrato do feijão do feijão de soja, óleo do onagra microencapsulated (GLA Min. 34. %),
óleo dos peixes microencapsulated EPA Min. 6.8%, DHA Min. 4.6%), vitamina e, emulgente (sais do ácido gordo dos
magnésicas, extrato da cera do bastão de açúcar (5 mgs), água, antiapelmazante (dióxido de silicone), corrector da acidez
(ácido cítrico). Cápsula vegetal: espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colorindo (óxido de ferro e hidróxidos).

Recomendação do consumo: uma cápsula diária de ALIFANOL após o comensal. Em caso de não obter a resposta desejada
podem tomar a 2 cápsulas o dia, um no pequeno almoço e o outro dentro em seguida que tem o comensal.
22.66EUR

Aloin (aloe vera suco em ampolas) - juice de frutas e vegetais (
Model : 083012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: água, suco do lado do aloés (70%), fructose, corrector da acidez (ácido cítrico), aroma do anis. Sem
preservativos da coloração nem.

Recomendação do consumo: 1 empola sempre ao dia até um máximo de três antes das refeições. Seu uso não é
recomendado durante a gravidez nem o lactancia, corta seu efeito congestivo abdominal e estimulando das contrações do
músculo uterine, assim como sua transmissão perto através do leite materno.
15.33EUR

Aloin eco (aloe vera suco) - juice de frutas e vegetais (1000 m
Model : 083017
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: ECO integral do bastão do lado do suco do aloés, água, ECO do açúcar, aroma natural do anis.

Recomendação do consumo: um spoonful nosey (10 ml) até um máximo de três vezes ao dia sempre antes das refeições.
Seu uso não é recomendado durante a gravidez nem o lactancia, corta seu efeito congestivo abdominal e estimulando das
contrações do músculo uterine, assim como sua transmissão perto através do leite materno.
25.75EUR
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Aloin eco (aloe vera suco) - juice de frutas e vegetais (500 ml
Model : 083016
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: ECO integral do bastão do lado do suco do aloés, água, ECO do açúcar, aroma natural do anis.

Recomendação do consumo: um spoonful nosey (10 ml) até um máximo de três vezes ao dia sempre antes das refeições.
Seu uso não é recomendado durante a gravidez nem o lactancia, corta seu efeito congestivo abdominal e estimulando das
contrações do músculo uterine, assim como sua transmissão perto através do leite materno.
16.45EUR

Antiox complex - vitaminas e minerais (60 cap)
Model : 092025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: óleo do feijão de soja, do alimento do gelatin, do estabilizador (glicerina), do ácido, de cítrico ascórbicos, óleo do
feijão de soja hidrogenado parcialmente, fermentação do selênio, betacarotenos 30%, vitamina e, Q10 coenzima, lecitina do
feijão de soja, cera de abelha, óleo hidrogenado do feijão de soja, bioflavonoids colorindo (óxidos e hidróxidos de ferro).

Recomendação do consumo: 1 cápsula ao dia.
20.81EUR

479/555

Apiregi (geléia real liofilizado) - apiregi - geléia real (14 x
Model : 125001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: dança o puro real do jaleo da abelha
A composição média aproximou os por cento g:

Valor do poder: (436 Kcal/1822 KJ)
Proteínas: (36,3g)
Hidratos de carbono: (36,7g)
Gorduras: (16 g)

Recomendação do consumo: APIREGI deve ser recolhido sair uninformed da manhã é baseado na boca. É possível
igualmente ser misturado com água, o suco ou o todo o outro líquido. Uma avenida ao dia nos períodos de 28 dias é
recomendada. Para fazer a este tratamento 2-3 vezes ao ano.
19.74EUR

Apiregi (geléia+vit.+minerais) - apiregi - geléia rea (24 x 500
Model : 125026
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: agua, fructosa, zumo natural de piña, jalea real fresca (500 mg miel, propolis, vitamina C, aroma de
piña.Recomendación de consumo: 1 ampolla al día, directamente en la boca o bien disolver en un zumo, sopa, etc.
16.18EUR

Apiregi provit (geléia+ propolis +vit c) - apiregi - geléia rea
Model : 125015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: agua, fructosa, zumo de piña, jalea real fresca (1500 mg), miel, propolis, vitamina C, aroma de piña.
Recomendación de consumo: 1 ampolla al día, directamente en la boca o bien disolver en un zumo, sopa, etc.
19.65EUR

Apiregi Provit Junior (20 bexigas de 10 ml.)
Manufacturer : Artesanía Agrícola

480/555

APIREGI PROVIT –
Junior

Preparado líquido con Jalea Real, Miel, Própolis y Vitamina C.

&nbsp;

Ingredientes:
agua, fructosa, zumo de piña, miel, jalea real
fresca, própolis, vitamina C, aroma de piña

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

APIREGI PROVIT

junior

Composición media aproximada

por 100
ml.

481/555

por ampolla (10 ml.)

Valor energético&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

147,2 kcal / 625,7 kJ

14,7 kcal / 62,5 kJ

Proteínas

0,8 g

0,08 g

Hidratos de carbono&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

35,5 g

482/555

3,5 g

Grasas&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

0,2 g

0,02 g

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

Jalea Real

10 g

1000 mg

483/555

Miel&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

5g

500 mg

Própolis

1,5 g

150 mg

Vitamina
C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

450 mg

45 mg&nbsp;&nbsp;

484/555

(75 % CDR)

CDR= Cantidad Diaria Recomendada

&nbsp;

Contenido:
200 mL. (20 ampollas de 10 mL)

&nbsp;

Recomendación de consumo:
1 ampolla al día, directamente en la boca o bien disolver en un zumo, sopa,
etc...

&nbsp;

Mantener en lugar fresco y seco. Agitar antes de usar.
12.27EUR
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Apiregi provit junior(geléia+ propolis +vit c) - apiregi - geléi
Model : 125027
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: agua, fructosa, zumo natural de piña, jalea real fresca (500 mg miel, propolis, vitamina C, aroma de
piña.Recomendación de consumo: 1 ampolla al día, directamente en la boca o bien disolver en un zumo, sopa, etc.
16.23EUR

Apiregi-50 (geléia+vit.+minerais) drinkable - apiregi - geléia r
Model : 125025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Agua, fructosa, jalea real fresca, zumo natural de albaricoque, glicerofosfato cálcico, vitamina C, vitamina E,
beta-caroteno, vitamina D.Recomendación de consumo: 1 ampolla al día, directamente en la boca o bien disolver en cualquier
zumo, sopa, etc.
18.00EUR

Apiregi-b(geléia real) drinkable - apiregi - geléia rea (20 x 50
Model : 125002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: a fructose, água, dança o fresco real do jaleo (500 mgs)

Recomendação do consumo: para recolher diretamente uninformed um diário da bolha, ou misturado com o suco, o leite, a
água, o
16.00EUR

Apiregi-c(geléia real) drinkable - apiregi - geléia rea (10 x 10
Model : 125003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: agua, fructosa, jalea real fresca (1000 mg).Recomendación de consumo: una ampolla diaria en ayunas ya sea
directamente o mezclada con jugo, leche, etc.
11.99EUR

486/555

Apiregi-g (geléia+ginseng+taurina+vit.e) - apiregi - geléia rea
Model : 125004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición media aproximada en 100 g:Valor energético aproximado:(219 Kcal/ 916 KJ)Proteína: (1,32 g)Hidratos de
carbono: (52,8 g)Grasas: (0,36 g)Vitamina E: (10 mg por ampolla, 100% CDR)Recomendación de consumo: en ayunas tomar
una ampolla diaria, pudiéndose mezclar con zumo, leche, etc. Ingesta máxima diaria recomendada es el equivalente a 1 gramo
de polvo de raíz de panax ginseng, que es una ampolla de APIREGI-G
22.50EUR

Arthroactive (900 mg. x 60)
Model : 9042
Manufacturer : Vitamin House´s
Cada cápsula contiene:

- Glucosamine Sulphate
- Chondroitin Sulphate
- MSM

500 mg.
200 mg.
100 mg.

El resto es:
- Vitamin C
- Manganese
- Amino Acid Complex
- Cayenne
- Magnesium Stearate
- Cellulose Capsule

60 mg.
16 mg.
10 mg.
10 mg.
10 mg.
100 mg.

12.90EUR6.45EUR
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At10 - suplementos nutricionais (30 cáp.)
Model : 092018
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: estabilizador (microcrystalline celuloso), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), coenzima Q10 (60 mg/cápsula),
antibinder (dióxido de silicone), emulgente (sais do ácido gordo dos magnésicas), colorindo (óxidos de ferro e hidróxidos). Na
cápsula vegetal.
Coenzima Q10 obtida pela fermentação.

Recomendação do consumo: 1 cápsula ao dia, preferivelmente na manhã.
13.39EUR

Bacalhau óleo mais ao vivo (100 softgels)
Model : 144
Manufacturer : Good´n Natural
CADA PERLA CONTIENE:
Vitamina A: 1250 U.I.
Vitamin D: 135 U.I.
5.84EUR

Bambu - suplementos nutricionais (90 cap)
Model : 080014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: bambu ao tabashir (270 mgs do exsudado dos nós da haste com um índice de 75% do silicone natural),
maltodextrina, emulgente (sais), espesante do ácido gordo dos magnésicas (hidroxipropilmetilcelulosa), colorindo (óxidos de
ferro e hidróxidos). Cápsula vegetal.

Recomendação do consumo: 3 cápsulas 2 vezes ao dia.
12.08EUR

488/555

Barritas apiregi (geléia+vit.) - apiregi - geléia rea (18 x 100
Model : 125010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: chocolate con leche extrafino, pan extrusionado, leche en polvo, proteínas lácteas, jalea real liofilizada, sales
minerales (hidrógenofosfato de magnesio, fosfato cálcico), vitamina C, hierro y aroma de naranja.Recomendación de consumo:
tomar cuando apetezca a cualquier hora del día.
25.48EUR

Barro verde (500 mg. x 60)
Model : NEC2035
Manufacturer : Nature Essentials
4.91EUR

Bromelaina (Masticable x 100)
Model : 207
Manufacturer : Good´n Natural
6.54EUR

Bubafri - preparações alimentícias, xaropes (150 ml)
Model : 124003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: mel da acácia, xarope do trigo, xarope do bordo, concentrado da maçã, hidrolato do tomilho (Thymus vulgaris),
extrato do eucalipto (globulus do eucalipto), extrato do propolis, aroma da morango, aroma do alperce, óleo essencial do limão
(Citrus Limonum).

Recomendação do consumo: Um spoonful que possa ser tomado único ou misturado em um suco de fruta ou em um leite de 2
a 3 vezes ao dia.
Para majores das crianças de 5 anos um o spoonful nosey, para crianças de 1a 5 anos um spoonful da sobremesa. Não se
recomenda para crianças menores de 12 meses.
Bubafri é recomendado nos períodos de 2 a 3 semanas durante toda a hora de inverno com uma 1 semana do descanso entre
cada período.
11.82EUR
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Bubanit - preparações alimentícias, xaropes (150 ml)
Model : 124001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: miel de acacia, jarabe de trigo, agua, hidrolato de flor de naranjo (Citrus aurantium), concentrado de manzana,
aceite esencial de pasiflora (Pasiflora incarnata), aroma de plátano, aceite esencial de naranjo dulce (Citrus
sinensis).Recomendación de consumo: Una cucharada que puede tomarse sola o bien mezclada en un jugo de frutas o leche
de 2 a 3 veces al día. Para niños mayores de 5 años una cucharada sopera, para niños de 1 a 5 años una cucharada de
postre. No se recomienda para niños menores de 12 meses.
11.82EUR

Bubapetit - preparações alimentícias, xaropes (150 ml)
Model : 124002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: xarope do trigo, mel da acácia, água, extrato do liquorice (glabra do Glycyrrhiza), extrato da angélica (angélica),
aroma do archangelica da banana, aroma da morango, extrato de Genciana (Genciana lutoso), óleo essencial do anis (anisum
de Pimpinela).

Recomendação do consumo: Um spoonful que possa ser tomado único ou misturado em um suco de fruta ou em um leite de 2
a 3 vezes ao dia.
Para majores das crianças de 5 anos um o spoonful nosey, para crianças de 1a 5 anos um spoonful da sobremesa. Não se
recomenda para crianças menores de 12 meses.
Bubapetit é recomendado meias horas antes de cada alimento.
11.82EUR

Calcin (dolomita) - suplementos nutricionais (100 Tablet)
Model : 080015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: dolomita (carbonato do cálcio, carbonato 420 do magnésio de mg/comprimido), estabilizador (microcrystalline
celuloso), fécula de milho, emulgente (sais), antiapelmazante do ácido gordo dos magnésicas (dióxido de silicone).

Recomendação do consumo: 3 tabuletas diárias distribuídas nas refeições.
9.75EUR

490/555

Canela complex - suplementos nutricionais (90 cáp.)
Model : 080012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: estabilizador (microcrystalline celuloso), extrato aquoso da cássia de Cinnamonum (canela) 32%, espesante
(hidroxiropilmetilcelulosa), gluconato do zinco, emulgente (sais), antibinder do ácido gordo dos magnésicas (dióxido de
silicone), colorindo (óxidos de ferro e hidróxidos), sulfato do cromo. Na cápsula vegetal.

Recomendação do consumo: 1 cápsula três vezes ao dia junto com as refeições e por muito o líquido.
14.00EUR

Carbonato de magnésio - suplementos nutricionais (170 g)
Model : 080017
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: carbonato do magnésio da poeira.

Recomendação do consumo: A ingestão diária recomendada do magnésio é de 300 mgs, equivalente a um spoonful da
sobremesa do CARBONATO do MAGNÉSIO dissolvida no vidro de água médio.
5.16EUR

Cartílago de Tiburón (500 mg. x 50)
Model : NEC2024
Manufacturer : Nature Essentials
11.78EUR

Cartílago de Tiburón (740 mg. x 100)
Model : 118
Manufacturer : Good´n Natural
37.06EUR

491/555

Cartilosan (60 Cápsulas)
Model : 7999
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:
- Sulfato de glucosamina 375 mg.
- MSM (Metilsulfonilmetano) 175 mg.
- Cola de caballo (6% Silicio) 60 mg.
- Tanacetum parthenium (0,7% parthenolides) 50 mg.
- Sulfato de condroitina 38 mg.
- Zinc 3,8 mg.
- Manganeso 0,5 mg.
- Cobre 0,5 mg.
20.80EUR

Carvão ativado plantis - suplementos nutricionais (60 cap)
Model : 080018
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: óleo vegetal, alimento do gelatin, carvão vegetal ativado, essência do anis, essência da hortelã, espesante
(glicerina), emulgente (lecitina do feijão de soja), óleo do feijão de soja hidrogenado parcialmente, cera de abelha, óleo
hidrogenado do feijão de soja.

Recomendação do consumo: de 4 a 6 cápsulas ao dia, 2 horas antes de cada alimento junto com um grande vidro de água.
9.50EUR

Chumpal (nopal suco em ampolas) - juice de frutas e vegetais (2
Model : 083011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: molhe, suco do Nopal (a planta de borracha do Opuntia indica Meyer) 35%, fructose, aroma do anis. Sem
preservativos da coloração nem.

Recomendação do consumo: bolhas 1 ao dia.
16.80EUR

492/555

Cloreto de magnésio - suplementos nutricionais (100 Tablet)
Model : 080020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: cloreto do magnésico (400 mg/comp.), estabilizador (microcrystalline celuloso), emulgente (sais),
antiapelmazante do ácido gordo dos magnésicas (dióxido de silicone).

Recomendação do consumo: de 2 a 4 tabuletas diárias.
6.52EUR

Coenzima Q10 (10 mg. x 50)
Model : 121
Manufacturer : Good´n Natural
11.82EUR

Coenzima Q10 (200 mg. x 30)
Model : 251
Manufacturer : Good´n Natural
71.92EUR

Coenzima Q10 (30 mg. x 100)
Model : NE2188
Manufacturer : Nature Essentials
36.22EUR
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Coenzima Q10 (30 mg. x 30)
Model : NEC2024
Manufacturer : Nature Essentials
12.43EUR

Coenzima Q10 (30 mg. x 60)
Model : NEC2047
Manufacturer : Nature Essentials
25.05EUR

Coenzima Q10 (50 x 100 mg.)
Model : 121
Manufacturer : Good´n Natural
12.43EUR

Coenzima Q10 (80 mg. x 60)
Model : 7884
Manufacturer : Bonusan
77.00EUR

494/555

Colon net - suplementos nutricionais (30 cáp.)
Model : 080016
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: complexo do aloés (lado do aloés, ferox do aloés), nebulizado do extrato de: Rhubarb, dente de Leon, erva-doce,
Sen, acidophyllus do lactobacilo, gluconato do magnésio, gluconato niquelar, gluconato do cobalto, tiosulfato do sódio,
excipientes c.s.

Recomendação do consumo: 1 cápsula ao dia com água abundante, preferivelmente na noite.
8.00EUR

Condroitina (200 mg. x 60)
Model : 9004
Manufacturer : Vitamin House´s
8.60EUR

Coral Calcio (500 mg. x 50)
Model : NE2117
Manufacturer : Nature Essentials
Fuente natural de Calcio y Magnesio
de origen “orgánico” - Okinawa.
Aporta más de 70 oligoelementos
destacando: potasio, fósforo, zinc,
cobre, cromo, manganeso, selenio,
hierro, sodio, etc...
Cada 4 cápsulas aportan el 92% de
calcio de la CDR.
El Calcio Coralino tiene una absorción
superior por el organismo que el calcio
de otras fuentes.
Alta biodisponibilidad.
Cada cápsula aporta más del 30% en
carbonato cálcico.
6.45EUR
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Coral Calcium Plus (1.000 mg. x 60)
Model : 243
Manufacturer : Good´n Natural
INGREDIENTES:
Vitamina C (Acido Ascórbico), Vitamina D (Colecalciferol), Calcio (Coral Calcio), Magnesio (Oxido de magnesio y Citrato de
Magnesio), Polvo de Arroz, Gelatina, Silice y Estearato Magnésico Vegetal.

MODO DE EMPLEO:
Como complemento en la dieta, tomar dos (2) cápsulas al día, preferentemente con las comidas.
10.56EUR

Darmocare Extensis (30 bolsas pequenas)
Model : 7825
Manufacturer : Bonusan
Darmocare Extensis é recomendado para adultos em cima de 50 anos velho ou mais.
Conteúdo:
3 gramas de granulado contém 4 bilhão de brotos das bactérias seguintes pelo menos em proporções iguais:
- Bifidobacterium bifidum
- Bifidobacterium lactis
- Bifdobacterium breve
- Lactobacillus casei
- Lactobacillus plantarum
42.96EUR
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Darmocare Infantis (30 sobres)
Model : 7927
Manufacturer : Bonusan
Cada sobre contiene:

2.000 millones de bacterias, como mínimo, de las cepas:
- Lactobacillus Casei Rhamnosus (GG).
- Bifidobacterias infantis.
Base natural de maltodextrina.
42.45EUR

Darmocare PRO (Extra Forte) 30 sobres
Model : 7956
Manufacturer : Bonusan
Cada sobre contiene:
- Lactobacilus acidofilus.
- Bifidobacterium bifidus.
- Lactobacilus Casei.
- Lactococcus lactis.
- Lactobacillus rhamnosus.
- Bifidobacterias longos.
Cada cepa de bacterias contiene el 20% de la cantidad total (cuatro mil millones= 4x109). FOS (Oligofructosa).
42.51EUR

497/555

Dermonyl (60 Cápsulas)
Model : 7991
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- MSM (metilsulfometano) 200 mg.
- L-Prolina 67 mg.
- L-Metionina 33 mg.
- Coenzima Q10 1,7 mg.
- Vitamina A 330 mcg.
- Carotenoides naturales 3,3 mg.
- Vitamina B5 62 mg.
- Vitamina B6 5,5 mg.
- Biotina 0,5 mg.
- Colina 67 mg.
- Inositol 67 mg.
- PABA 33 mg.
- Vitamina C como ascorbato de magnesio 67 mg.
- Vitamina E como d-alfa-tocoferolsuccinato 11 mg.
- Extracto de bambú ( 90% silicio) 10 mg.
- Magnesio como ascorbato 7,1 mg.
- Zinc como aminoquelado 1,7 mg.
- Seleniometionina 8 mcg.
29.55EUR

Dexvel (flocos levedura de cerveja) - flocos levedura de cervej
Model : 186006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: fermentação da cerveja do desamargada.

Recomendação do consumo: 1 spoonful nosey ao dia complementa uma dieta normal, em estados da deficiência de 2 a 4
spoonfuls nosey, à exceção do conselho do conselheiro dietético. É possível ser misturado com o leite, suco, sopas,
mueslis,…
3.97EUR
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Dexvel (levedura de cerveja) - levedura de cerveja (180 Tablet)
Model : 186001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: fermentação da cerveja.

Recomendação do consumo: para tomar 4 a 8 tabuletas diárias distribuídas entre as refeições.
5.63EUR

DHA (600 mg.) + LUTEINA (15 mg.) x 50
Model : NE2194
Manufacturer : Nature Essentials
14.30EUR

DHA Forte (90 Capsulas)
Model : 7855
Manufacturer : Bonusan
Óleo de peixe 500 mg. (DHA 225 mg. e EPA 90 mg.)
30.80EUR

Diastas(substituído café / leite) - suplementos nutricionais (40
Model : 080025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: leite na poeira desnatada, extrato de Malta, lactose, café solúvel decaffeinated, chicória, edulcorante (ciclamato),
saccharose do sódio, sal.

Recomendação do consumo: para dissolver 2 spoonfuls nosey (aproximadamente 15 g) em um vidro de água morno.
10.73EUR

499/555

DIG - MAX (400 mg. x 50)
Model : NEC2133
Manufacturer : Nature Essentials
Contenido medio por cápsula:
Complejo de Lactobacillus.....................400 mg.
Lactobacillus Acidophillus..........................80%.
Staphilococcus Thermophilus.....................15%
Lactobacillus Bulgaricus............................. 5%.
12.76EUR

Dilaken plus - suplementos nutricionais (90 cap)
Model : 080032
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: diastasa, bromelaína, papaína, maltodextrina, emulgente (sais), espesante do ácido gordo dos magnésicas
(hidroxipropilmetilcelulosa), colorindo (óxidos de ferro e hidróxidos).

Recomendação do consumo: 2cápsulas antes das refeições.
12.06EUR

Dinamic Calostro (350 mg. x 60)
Manufacturer : Vitamin House´s
14.89EUR

500/555

Enzima de Super Lactasa (125 mg. x 60)
Model : 208
Manufacturer : Good´n Natural
INGREDIENTES:
Enzima de Lactasa (Aspergillus Oryzae) (125 mg.), óleo de Soja, Cera de abelha, Lecitina, Gelatina, Glicerina, Glucitol, água
Purificada e Dióxido de cor de Titânio.

USO SUGERIU:
Como um suplemento dietetico, leve de um (1) para três (3) cápsulas em dia antes das comidas.
14.86EUR

Enzima do Mamão (500 mg. x 250)
Model : NE2187
Manufacturer : Nature Essentials
11.82EUR

Enzimasan (60 Cápsulas)
Model : 7948
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- SOD-GMT (Superóxido Dismutasa) 200 mg.
- Bromelaína 125 mg.
- Papaína 120 mg.
- L-Cisteina 100 mg.
- Rutina 85 mg.
- Levadura de selenio 25 mg (Se= 50 mcg).
- Citrato de zinc 8,7 mg (Zn= 2,6 mg).
63.52EUR

501/555

EPA (Omega 3 - 1000 mg. x 30)
Model : NEC2126
Manufacturer : Nature Essentials
Cada cápsula contiene:

EPA: 18%
DHA: 12%
5.70EUR

EPA (Omega 3) 500 mg. x 50
Model : NEC2029
Manufacturer : Nature Essentials
PERLAS DE 500 mg.
Contenido en Aceites Omega-3
EPA.......................18%.
DHA......................12%.
6.36EUR

Escilag - suplementos nutricionais (150 cap)
Model : 080041
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: cartilagem do tubarão (350 mgs), sulfato do condroitin (125 mgs), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa),
maltodextrina, vitamina C, antibinder (dióxido de silicone), colorindo (óxidos de ferro e hidróxidos), B6 vitamina, B1 vitamina,
vitamina D.

Recomendação do consumo: 3 cápsulas distribuídas no dia.
35.49EUR

502/555

Escilag - suplementos nutricionais (350 cap)
Model : 080042
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: cartilagem do tubarão (350 mgs), sulfato do condroitin (125 mgs), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa),
maltodextrina, vitamina C, antibinder (dióxido de silicone), colorindo (óxidos de ferro e hidróxidos), B6 vitamina, B1 vitamina,
vitamina D.

Recomendação do consumo: 3 cápsulas distribuídas no dia.
75.74EUR

Escilag (cartilagem de tubarão) - suplementos nutricionais (60 c
Model : 080043
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: cartilagem do tubarão (350 mgs), sulfato do condroitin (125 mgs), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa),
maltodextrina, vitamina C, antibinder (dióxido de silicone), colorindo (óxidos de ferro e hidróxidos), B6 vitamina, B1 vitamina,
vitamina D.

Recomendação do consumo: 3 cápsulas distribuídas no dia.
21.81EUR

Espirulina (400 mg. x 250)
Model : NE2184
Manufacturer : Nature Essentials
13.45EUR

Espray nasal (20 ml.)
Model : 360
Manufacturer : Bonusan
100 ml. contienen: 14,3 ml alcanfor, menta, eucalipto, árnica, sello de oro, esponjilla, bálsamo de Perú.
6.21EUR

503/555

Farelo de trigo (fino) - farelo de trigo (400 g)
Model : 065006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: farelo do trigo integral 100%.
1.94EUR

Fermento de cervejeiro (400 mg. x 150)
Model : NEC2021
Manufacturer : Nature Essentials
2.01EUR

Fermento de cervejeiro (400 mg. x 250)
Model : NE2063
Manufacturer : Nature Essentials
2.76EUR

Fermento de cervejeiro (400 mg. x 800)
Model : NEC2136
Manufacturer : Nature Essentials
6.07EUR

504/555

Fermento de cervejeiro + Germe de Trigo (600 mg. x 90)
Model : NEC2039
Manufacturer : Nature Essentials
Cada comprimido contiene:

Levadura de Cerveza: 360 mg.
Germen de Trigo: 150 mg.
1.82EUR

Ferrotonic (ferro e vitaminas b3, b6, b1) - preparações alimentí
Model : 122001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: glicose da passa de Corinto, água, suco, B6 vitamina, gluconato ferroso, preservativo (sódio, potássio do
benzoato do sorbato), corrector da acidez (ácido cítrico), B1 vitamina, nicotinamida, aroma.

Recomendação do consumo: 2 spoonfuls nosey antes do alimento.
8.25EUR

Flavoxan (90 Cápsulas)
Model : 7839
Manufacturer : Bonusan
Composición por 2 cápsulas: Camillia sinensis (47,5-52,5% de polifenoles, como epicatechina) 80 mg, Gingko biloba (hojas de
Gingko biloba 24/6
33.79EUR

505/555

Frutose - frutose (1000 g)
Model : 065004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: fructose 100%

Recomendado: após as refeições.
5.52EUR

Gadus (fígado de bacalhau) - suplementos nutricionais (110 caps)
Model : 080060
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: óleo do fígado de bacalhaus, alimento do gelatin, estabilizador (glicerina), vitamina E.

Recomendação do produto: 1 cápsula ao dia à exceção do conselho o conselheiro dietético.
11.90EUR

Gama-orizanol (100 mg. x 90)
Model : 8872
Manufacturer : Bonusan
27.80EUR

Gelisan plus - suplementos nutricionais (275 g)
Model : 080071
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: fructose, colágeno do fuzileiro naval, origem do hidrolizado do metilsulfonilmetano (MSM), hydrochlorate do lisina,
prolina, fosfato do dibásico do magnésio, corrector da acidez (ácido cítrico), aroma do abacaxi, antibinder (fosfato tricalcic),
vitamina C, ciclamato do sódio.

Recomendação do consumo: para misturar 10 o produto g (um spoonful nosey) em um vidro de água.
14.63EUR

506/555

Gérmen de trigo - gérmen de trigo (400 g)
Model : 065015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: germe de trigo.
2.88EUR

Germix (gérmen de trigo) - os óleos gordos (180 cap)
Model : 181001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: óleo do germe do trigo da primeira pressão no frio (300 mgs por cápsulas com os 0.22-0.3% dos tocoferoles os
naturais), alimento do gelatin, estabilizador (glicerina.

Recomendação do consumo: de 2 a 5 cápsulas distribuídas ao dia durante as refeições.
12.70EUR

Ginseng cápsulas - suplementos nutricionais (50 cap de)
Model : 090120
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: extrato por raizes de A.A. Meyer do ginseng de Panax, maltodextrina, talco, estearato, magnésio do espesante
(hidroxipropilmetilcelulosa), colorindo (óxidos de ferro e hidróxidos).

Recomendação do consumo: de 1 a 2 cápsulas diárias com um vidro de água.
0.00EUR

Glucosamina (600 mg. x 60)
Model : 9003
Manufacturer : Vitamin House´s
8.62EUR

507/555

Glutation (100 mg. x 60)
Model : 7863
Manufacturer : Bonusan
29.08EUR

Goji plantis - juice de frutas e vegetais (500 ml)
Model : 083025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
19.90EUR

Guarana (piracuru) - suplementos nutricionais (60 cap)
Model : 080135
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: guarana, maltodextrina, antibinder (talco, dióxido de silicone), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), emulgente
(sais do ácido gordo dos magnésicas), colorindo (óxidos de ferro e hidróxidos). Na cápsula vegetal.

Recomendação do consumo: para tomar 2 a 6 cápsulas à exceção do conselho do conselheiro dietético. Recomenda-se
ingerir as cápsulas na hora precedente de encontrar-se para baixo.
9.27EUR

Gyconyl (60 Tabelas)
Model : 7932
Manufacturer : Bonusan

Composição:

Contem por 2 tabuletas:

508/555

Extrato de pruriens de Mucura
(L-droga de 15%)

175 mgs

Extrato do Gymnema selvagem
(ácidos dos gimnémicos de 25%)

175 mgs

Extrato do foenum-graecum do
Trigonella (hidroxyisoleucina 4 de
2%)

150 mgs

Extrato do verum da canela (polifenoles
de 20%, coumarina de
35.98EUR

509/555

Haematonyl (60 Cápsulas)
Model : 7987
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Fumarato de hierro 50 mg.
- Ascorbato de magnesio 250 mg.
- Nicotinamida 15 mg.
- Cobre quelado 6 mg.
- Riboflavina 2 mg.
- Tiamina HCl 2 mg.
- Piridoxina HCl 2 mg.
- Pantotenato de calcio 2 mg.
- Bitatrato de colina 2 mg.
- Acido fólico 100 mcg.
- Cianocobalamina 2 mcg.
Base adicional de celulosa.
15.41EUR

Hepastol (suco de rabanete preto ecológica, ampolas) - juice de
Model : 083010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco do radish preto (Raphanus Niger) 100% que vêm da cultura ecológica.

Recomendação do consumo: para tomar 2 bolhas diárias, para pôr para estar em uninformed. É possível ser misturado com
um outro suco ou líquido ou ser tomado diretamente.
11.44EUR

510/555

Hepur eco plantis - juice de frutas e vegetais (20 )
Model : 119050
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: extrato solúvel: melisa, thistle de Mariano, dente do leão, bardana, alcachofra, rhubarb, radish preto, genciana,
aroma natural do anis.
Sem álcool, açúcar, preservativos colorindo nem.

Recomendado em: os extratos das plantas que contêm usaram-se tradicional como purifying.

Informação do produto: preparação natural com extratos das plantas que tradicional mostraram sua eficácia como purifying: o
Thistle de Mariano é usado como purifying por suas propriedades aperitive, por colagogas e por sua medida de defesa no
fígado, assim como por sua ação digestiva, do diurética e do antipirética, o dente do leão é um drenador hepato-renal
excelente e um diurético poderoso muito equilibrados por sua contribuição do potássio, o Melisa é um grande tónico,
estimulando e antiespasmódico, é usado muito em caso dos indigestiones, a raiz do Rhubarb é muito útil para a limpeza
intestinal, o Bardana têm propriedades anti-bacterianas e o antifungoso, além da apresentação/que indica propriedades,
adstringente e diuréticas dos hipoglucemiantes, a alcachofra é útil como o colagogo e o colerético além de ter um efeito do
hipolipemiante, o Radish preto é hepatoprotector e estimulação do secretion biliar (colerético) ao mesmo tempo que é um bom
regulador geral do vesicle biliar, o Genciana actua como o aperitivo e digestivo, porque pode facilitar o motilidad gastric e
estimular secretions do estômago e do fígado, o anis verde é balsâmico, diurético e pulverizador. Dispepsias ou as digestões
más são usados tradicional nos casos de.

Recomendação do consumo: uma bolha 2-3 vezes ao dia, diluído em um líquido, preferivelmente antes das refeições.

Apresentação: Caixa com as 20 bolhas de 10 ml

Recomendação do consumo: uma bolha 2-3 vezes ao dia, diluído em um líquido, preferivelmente antes das refeições.

Apresentação: Caixa com as 20 bolhas de 10 ml de
12.36EUR

511/555

Hta (hipertensão) - suplementos nutricionais (90 caps)
Model : 080074
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: o óleo macerado do hawthorn branco, macerado da folha da pressão da oliveira 1ª do óleo verde-oliva no frio,
alimento do gelatin, macerou o óleo do alho, estabilizador (glicerina).

Recomendação do consumo: 1 cápsula 3 vezes ao dia. A ação de HTA não é rápida é conseqüentemente necessário diversos
meses sua ingestão para considerar os efeitos positivos.
9.60EUR

Isoflavonas de Soja (620 mg. x 50)
Model : NE2114
Manufacturer : Nature Essentials
Cada perla de 620 mg. contiene
35 mg. de isoflavonas puras.
Esta fórmula incluye Aceite de
Onagra con un contenido en GLA
superior al 10%
Las Isoflavonas son fitoestrógenos
de origen natural (genisteína y
daidzeína).
10.79EUR

Juice de alcachofra - juice de frutas e vegetais (12 x)
Model : 083005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco da alcachofra, produto marrom do açúcar de bastão que vem da cultura ecológica.

Recomendação do consumo: Para tomar 1 ou 2 bolhas diárias. É possível ser misturado com um outro suco ou líquido ou ser
tomado diretamente. Seu uso não é recomendado durante o lactancia, desde que seu sabor forte acontece ao leite materno.
12.60EUR

512/555

Lecigras(cápsulas de lecitina) - lecitina de soja (150 cap)
Model : 191002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: 500 mgs do lecitina do feijão de soja nonmodified genetically e com o IP preservado da identidade, alimento do
gelatin, estabilizador (glicerina).

Recomendação do consumo: de 4 a 6 cápsulas diárias, à exceção do conselho do conselheiro dietético.
16.40EUR

Lecitina (1200 mg. x 90)
Model : NEC2139
Manufacturer : Nature Essentials
6.12EUR

Lecitina de Soja (1200 mg. x 50)
Model : NEC2020
Manufacturer : Nature Essentials
4.63EUR

Lecitina de Soja (500 mg. x 50)
Model : NEC2048
Manufacturer : Nature Essentials
3.69EUR

513/555

Lecitina do Soja (1200 mg. x 150)
Model : NE2179
Manufacturer : Nature Essentials
9.30EUR

Legepol (lecitina+ germe +pólen+levedura de cerveja) - suplement
Model : 065040
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: fermentação da cerveja (20%) + pólen (20%) + germe do trigo (20%) + lecitina do feijão de soja (20%) +
proteínas de leite + fructose do antibinder (fosfato tricalcic) + fructooligosacáridos + vitamina C, vitamina e, nicotinamida, cálcio
do pantotenato, B6 vitamina, B1 vitamina, B2 vitamina, vitamina a, ácido folic, biotina, vitamina D, vitamina B12.

Recomendação do consumo: 2 spoonfuls nosey em um desnaatda do vidro de leite ou em um leite do feijão de soja.
8.10EUR

Lentinan (lentinus edodes) - suplementos nutricionais (60 cap)
Model : 080076
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: o Lentinus Edodes desidratou-se (80%), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colorindo (óxidos de ferro e os
hidróxidos)

Recomendação do consumo: para tomar 3 a 4 cápsulas ao dia à exceção do conselho do conselheiro dietético.
12.94EUR

514/555

Levitron (flocos levedura de cerveja liquid) - flocos levedura
Model : 186010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: molhe, fermentação da cerveja, concentrado do limão do suco.

Recomendação do consumo: para tomar um nível (de acordo com a marca do pacote) ao dia ou diretamente ou misturado com
algum outro líquido que puder mascarar o perfume e o sabor fortes da fermentação. Um equivalente nivelado
aproximadamente a 14 ml recomenda um par de tratamentos ao ano, à exceção da indicação do conselheiro dietético.
Uma vez que abierto o pacote a manter no refrigerador. Para misturar bem antes de usar, para não agitar. Para consumir o
índice em uma semana.
14.90EUR

Linolax (sementes de linho dourado) - suplementos nutricionais (
Model : 080105
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes:
Mercado de valores de acção com 300 gramas das sementes de linho.

Recomendação do consumo:
Para tomar 3-4 teaspoons do café na infusão e sweetened com mel.
São possíveis para ser mastigado diretamente para obter uma ação do laxante ou para ser misturado no yogurt, no muesli, no
2.76EUR

515/555

Liposan (50 Cápsulas)
Model : 7964
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Aceite de onagra (omega 6) 380 mg.
- Aceite de salmón (omega 3) 260 mg.
- Aceite de borraja (omega 6) 200 mg.
- Vitamina E natural d-alfa tocoferol 15 mg.
Los aceites contienen: AEP (Acido Eicosapentaenoico), ADH (Acido Docosahexaenoico) 153 mg, AGL (Acido gama-linolénico)
80 mg. En una base natural de glicerina, gelatina vegetal y sorbitol.
16.94EUR

Liquamen(hidrolisado peixes) - suplementos nutricionais (45 caps
Model : 080065
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: autolisado de pescado salvaje, gelatina comestible, aceite de soja, estabilizador (glicerina), levadura de selenio,
emulgente (mono y diglicéridos de ácidos grasos, lecitinas), cera e abejas, vitamina E, colorante (óxidos e hidróxidos y hierro),
vitamina A palmitato.Recomendación de consumo: tomar 1-2 cápsulas al día (preferentemente en la hora de la cena). Es
conveniente seguir un tratamiento mínimo de un mes, salvo consejo del asesor dietético.
8.45EUR

Luteína (6 mg. x 50)
Model : 257
Manufacturer : Good´n Natural
18.97EUR

516/555

Lycopene (10 mg. x 50)
Model : 255
Manufacturer : Good´n Natural
22.94EUR

Maná+ameixeira+figo (laxante mild ) - preparações alimentícias,
Model : 122020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: água, saccharose, maná (15%), figo (7%), ameixa (7%), maltodextrina resistente.

Recomendação do consumo: 2 spoonfuls nosey antes das refeições (aproximadamente 10 ml) 2 vezes ao dia.
11.70EUR

Marinhas sal grosseiros - sal marinho (1000 g)
Model : 065002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: sal marinho sem refinação.
2.18EUR

Mel alecrim trimen - mel e pólen (1 kg)
Model : 151040
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.84EUR

517/555

Mel alta montanha trimen - mel e pólen (1 kg)
Model : 151010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.02EUR

Mel eucalipto trimen - mel e pólen (1 kg)
Model : 151035
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.31EUR

Mel flores de laranjeira trimen - mel e pólen (1 kg)
Model : 151015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.02EUR

Mel floresta trimen - mel e pólen (1 kg)
Model : 151020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.02EUR

Mel milflores trimen - mel e pólen (1 kg)
Model : 151080
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.26EUR

518/555

Menoflavol (isoflavonas) - suplementos nutricionais (180 cap)
Model : 080113
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: maltodextrina, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), isoflavonas, dibásico do cálcio, fosfato do gluconato do
magnésio, vitamina C, fermentação do selênio, óxido de zinco, vitamina e, antibinder (dióxido de silicone), colorindo (óxidos de
ferro e hidróxidos), B2 vitamina, B1 vitamina, vitamina a, vitamina B12.
Apresentado/indicado na cápsula vegetal.

Recomendação do consumo: 2 cápsulas ao dia, podendo distribuir em atraso em uma manhã de dois tomas e de acordo com
o conselheiro dietético.
58.40EUR

Menoflavol (isoflavonas) - suplementos nutricionais (350 cap)
Model : 080112
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: maltodextrina, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), isoflavonas, dibásico do cálcio, fosfato do gluconato do
magnésio, vitamina C, fermentação do selênio, óxido de zinco, vitamina e, antibinder (dióxido de silicone), colorindo (óxidos de
ferro e hidróxidos), B2 vitamina, B1 vitamina, vitamina a, vitamina B12.
Apresentado/indicado na cápsula vegetal.

Recomendação do consumo: 2 cápsulas ao dia, podendo distribuir em atraso em uma manhã de dois tomas e de acordo com
o conselheiro dietético.
93.22EUR

519/555

Menoflavol (isoflavonas) - suplementos nutricionais (80 cap)
Model : 080111
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: maltodextrina, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), isoflavonas, dibásico do cálcio, fosfato do gluconato do
magnésio, vitamina C, fermentação do selênio, óxido de zinco, vitamina e, antibinder (dióxido de silicone), colorindo (óxidos de
ferro e hidróxidos), B2 vitamina, B1 vitamina, vitamina a, vitamina B12.
Apresentado/indicado na cápsula vegetal.

Recomendação do consumo: 2 cápsulas ao dia, podendo distribuir em atraso em uma manhã de dois tomas e de acordo com
o conselheiro dietético.
28.99EUR

Menoflavol plus (isoflavonas) - suplementos nutricionais (30 cá
Model : 080106
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: extrato do feijão do feijão de soja, do estabilizador (microcrystalline celuloso), do espesante
(hidroxipropilmetilcelulosa), do óleo do onagra microencapsulated (GLA Min. 9%), do óleo dos peixes microencapsulated (EPA
Min. 16%, DHA Min. 10%), da vitamina e, emulgente (sais), do antibinder do ácido gordo dos magnésicas (dióxido de silicone),
colorindo (óxidos de ferro e hidróxidos), vitamina B6, colorindo (óxidos de ferro e hidróxidos).

Recomendação do consumo: cápsulas 1 ao dia.
19.57EUR

520/555

Minevit (complexo de vitaminas + minerais) - vitaminas e minerai
Model : 092014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: óleo do girassol, do alimento do gelatin, do óxido do magnésico, do dicálcico, do fosfato de estabilização
(glicerina, sorbitol), do ascorbato cálcico, do inositol, do fumarato ferroso, da cera de abelha, do lecitina do feijão de soja, do
gluconato do potássio, do óxido de zinco, do nicotinamida, da vitamina e, pantotenato cálcico, de sulfato colorindo do cúprico
(óxidos e hidróxidos de ferro), sulfato do manganês, B6 vitamina, B2 vitamina, B1 vitamina, vitamina ao palmitato, sódio,
molibdato ácido folic, iodeto de potássio, vitamina D, biotina, vitamina B12.

Recomendação do consumo: 1 cápsula ao dia. A melhor coisa é tomar a preparação junto com alimentos porque o organismo
absorverá com mais facilidade e eficiência.
13.94EUR

Minevit xarope - vitaminas e minerais (250 ml)
Model : 122015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: a água, fructose, magnésio do gluconato, fosfato tribasic do cálcio, aroma do abacaxi, ferro do gluconato, cálcio
do pantotenato, zinco do gluconato, corrector da acidez (ácido cítrico), vitamina C, preservativos (sódio, potássio do benzoato
do sorbato), inositol, nicotinamida, recebe o gluconato, a vitamina a, a vitamina e, magnésio do gluconato, as vitaminas: B6,
B2, B1, B9, H, D3, B12.

Recomendação do consumo: 4 spoonfuls nosey de MINEVIT contribuem o 100% do C.D.R de todas as vitaminas, do cálcio, o
ferro e o zinco, e, um 75% do C.D.R do magnésio, 50% dos CDR do fósforo e quantidades significativas de manganês e
recebem-no.
A melhor coisa é tomar a preparação junto com alimentos porque o organismo absorverá com mais facilidade e eficiência.
10.22EUR

MSM (1000 mg. x 120)
Model : 7938
Manufacturer : Bonusan
Metil Sulfunil Metano (Opti MSM) 1000 mg.
26.84EUR
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MSM (Methyl sulphonyl methane 1000 mg. x 60)
Model : 9002
Manufacturer : Vitamin House´s
6.54EUR

MSM Gel (80 grs.)
Model : 7838
Manufacturer : Bonusan
10.63EUR

NADH (Enada 30 x 5 mg.)
Manufacturer : Vitamin House´s
NADH (Reduced B-Nicotinamide Adenine Dinucleotide): 5 mg.
42.00EUR33.60EUR
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Natura (60 Cápsulas)
Model : 7949
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Ascorbato de magnesio 182,6 mg.
- Bioflavoniodes de limón 60 mg.
- Concentrado de piel de uva 66 mg.
- Té verde de china 66 mg.
- L-Cisteina HCl 66 mg.
- N-acetylcisteína 66 mg.
- D-alfa-Tocoferolsuccinato 60 mg.
- Extracto de remolacha 33 mg.
- Palmitato de ácido ascórbico 33 mg.
- Taurina de huevos 16 mg.
- Quercetina de bellotas 16 mg.
- Extracto de tomillo 10 mg.
- Rutina de alforfón 8 mg.
- Extracto de arándanos 8 mg.
- Extracto de vino tinto 8 mg.
- Picolinato de zinc 8 mg.
- Superoxido Dismutasa de brotes de trigo 8 mg.
- Coenzima Q10 3 mg.
- Licopeno de tomates 2 mg.
- Piridoxina HCl 3 mg.
- L-Glutation 1,6 mg.
- Picnogenol de pinos 1,6 mg.
- Lisinato de cobre 0,6 mg.
- Seleniometionina 0,6 mg.
- Acido alfa lipoico 33 mg.
22.89EUR
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Neuronil plus - suplementos nutricionais (45 cap)
Model : 080115
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: lecitina e feijão de soja (35% no fosfatidilcolina), alimento do gelatin, óleo do girassol, glutámico, ácido de
estabilização (glicerina), vitamina C, óleo do feijão de soja, fermentação do selênio, óxido de zinco, beta-carotina,
fosfatidilserina, vitamina e, colorindo (titânio 4R do ponceau, dióxido), B6 vitamina, B1 vitamina, tourada, folic ácido, vitamina
B12.

Recomendação do consumo: 2 cápsulas diárias.
12.63EUR

Neuronyl (60 Cápsulas)
Model : 7954
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Taurina 300 mg.
- L-Glutamina 200 mg.
- DL-Fenilalanina 50 mg.
- L-Triptófano 50 mg.
- L-Tirosina 50 mg.
- Proantocianidas 10 mg.
- CMP 5 mg.
- UMP 3 mg.
29.74EUR
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Niacina (Flush Free 60 Cápsulas)
Model : 7959
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Inositol hexanicotinato 500 mg (Niacina [vitamina B3] 385 mg).
- Citrato de Zinc 33,3 mg (Zinc 10 mg).
- Vitamina B6 3 mg.
En una base natural de celulosa microcristalina.
29.16EUR

Noni (400 mg. x 50)
Model : NEC2137
Manufacturer : Nature Essentials
9.81EUR

Noni ecológico - juice de frutas e vegetais (1000 ml)
Model : 083020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suco 100% do ECO do noni (citrifolia de Morinda).

Recomendação do consumo: Nós recomendamos que o suco puro está tomado (˜ nosey de 2 spoonfuls 30 ml), embora
igualmente seja possível ser misturado com outros sucos nonsweetened, se o frio é tomado seu sabor é mais agradável. A fim
obter o benefício máximo do suco, é preferível na manhã tomar o em uninformed ou meias horas antes do alimento.
37.13EUR
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Nonilan (noni) - suplementos nutricionais (40 cap)
Model : 080120
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: a fruta sem fermentar liofilizada do 10:1 do noni (citrifolia L. de Morinda) (200 mg/cap.), maltodextrina, extrai
nebulizados das secas de: harpagofito, salgueiro e ortosifon, antiapelmazante (talco, dióxido de silicone), emulgente (sais do
ácido gordo dos magnésicas).

Recomendação do consumo: para tomar entre 2 e 3 cápsulas em uninformed, com água abundante.
14.48EUR

Óleo de Germe de Trigo (500 mg. x 60)
Model : NEC2044
Manufacturer : Nature Essentials
5.56EUR

Óleo de linhaça (500 mg. x 50)
Model : NE2116
Manufacturer : Nature Essentials
Fuente natural de ácidos grasos
esenciales Omega-3, con una
riqueza mínima de ácido linoléico
del 40%.
Aporta mucílagos ácidos, proteínas,
fitosteroles, lignanos y vitamina E
natural.
5.76EUR
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Óleo De Rosa Mosqueta (50 Capsulas x 500 mg.)
Model : NE2198
Manufacturer : Nature Essentials
6.50EUR

Óleo de Salmão (1000 mg. x 120)
Model : 113
Manufacturer : Good´n Natural
Cada cápsulas contiene:

EPA (Acido Eicosapentanoico): 120 mg.
DHA (Acido Docosahexanico): 80 mg.
17.48EUR

Óleo De Semente Da Abóbora (50 Capsulas x 500 mg.)
Model : NE2195
Manufacturer : Nature Essentials
5.56EUR

Omega 3 (1000 mg. x 60)
Model : 9111
Manufacturer : Vitamin House´s
EPA (Acidos Grasos Omega 3):

Omega 3, contiene en cada cápsula:

E.P.A (Acido Eicosapentaeonoico).........180 mg.
D.H.A (Acido Docosahexaeonoico)........120 mg.
5.73EUR
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Ômega óleo 3 de Plâncton (Krill 500 mg.. x 50)
Model : 7816
Manufacturer : Bonusan
Aceite de Neptune Krill (NKOÔ) 100% puro 500 mg. En esto: Aceites Omega-3 150 mg, EPA como mínimo 75 mg, DHA como
mínimo 45 mg, Aceites Omega-6 7,5 – 12,5 mg, Aceites Omega-9 como mínimo 30 mg, Fosfolípidos 200 mg, Fosfatidilcolina
como mínimo 150 mg, Fosfatidilserina 10 – 20 mg, Astaxantina como mínimo 0,75 mg.
46.42EUR

Omega-3 (óleo de salmão) - os óleos gordos (220 cap)
Model : 181011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: óleo dos salmões 71% (500 mg/cápsula), alimento do gelatin, estabilizador (glicerina).

Recomendação do consumo: de 4 a 6 cápsulas por o dia combinou com as refeições, à exceção do conselho específico do
conselheiro dietético.
15.00EUR

Omega-3 (óleo de salmão) - os óleos gordos (450 cap)
Model : 181012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: óleo dos salmões 71% (500 mg/cápsula), alimento do gelatin, estabilizador (glicerina).

Recomendação do consumo: de 4 a 6 cápsulas por o dia combinou com as refeições, à exceção do conselho específico do
conselheiro dietético.
24.50EUR
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Omega-3 (óleo de salmão) - os óleos gordos (55 cap)
Model : 181010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: óleo dos salmões 71% (500 mg/cápsula), alimento do gelatin, estabilizador (glicerina).

Recomendação do consumo: de 4 a 6 cápsulas por o dia combinou com as refeições, à exceção do conselho específico do
conselheiro dietético.
6.30EUR

Omega-369 (salmão+borragem +olive) - os óleos gordos (100 cap)
Model : 181020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: óleo dos salmões 27.7% (205 mg/cápsulas), óleo do borraja 27.7% (205 mg/cápsula), alimento do gelatin,
estabilizador (glicerina), óleo verde-oliva 6.9% (51.5 mg/cápsula), vitamina C, cera de abelha, sulfato de zinco, niacina,
colorindo (óxidos de ferro e hidróxidos), vitamina B6.

Recomendação do consumo: 2 cápsulas ao dia, à exceção do conselho consultivo dietético.
15.14EUR

Omega-6 (onagra+borragem) - os óleos gordos (100 cap)
Model : 181015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: óleo do borraja 57% (400 cápsulas) dos mgs, óleo do onagra 14.3% (100 cápsulas), alimento dos mgs do gelatin,
estabilizador (glicerina), vitamina E.

Recomendação do consumo: 4 cápsulas ao dia, à exceção do conselho do conselheiro dietético.
18.30EUR
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Omega-6 (onagra+borragem) - os óleos gordos (220 cap)
Model : 181016
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: óleo do borraja 57% (400 cápsulas) dos mgs, óleo do onagra 14.3% (100 cápsulas), alimento dos mgs do gelatin,
estabilizador (glicerina), vitamina E.

Recomendação do consumo: 4 cápsulas ao dia, à exceção do conselho do conselheiro dietético.
35.97EUR

Omega-6 (onagra+borragem) - os óleos gordos (450 cap)
Model : 181017
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: óleo do borraja 57% (400 cápsulas) dos mgs, óleo do onagra 14.3% (100 cápsulas), alimento dos mgs do gelatin,
estabilizador (glicerina), vitamina E.

Recomendação do consumo: 4 cápsulas ao dia, à exceção do conselho do conselheiro dietético.
65.64EUR

OPC + Vitamina C (60 Cápsulas)
Model : 7971
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Ascorbato de magnesio 320 mg.
- Proantocianidinas del grupo de los Bioflavonoides (=OPC) 50 mg. Sustancias adicionales: celulosa, estearato de magnesio,
dióxido de silicio.
25.06EUR
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Optimax-90 (geléia+ginseng+taurina+vit.e) - apiregi - geléia rea
Model : 125020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Bolhas da geléia, ginseng, tourada e vitamina reais E:

Recomendação do consumo: uma bolha ao dia, a uma cápsula multivitaminic diária e a um antioxidante diário da cápsula.
49.54EUR

OSEO - MAX con Biocell (576 mg. x 60)
Model : NE2215
Manufacturer : Nature Essentials
Contenido medio por cápsula:
Sulfato de Glucosamina (2KCI)..............................200 mg.
Biocell (colágeno hidrolizado).................................100 mg.
Vitamina C (ácido ascórbico)...................................60 mg.
Manganeso (amino-quelado).....................................1 mg.
21.59EUR

Osteoflavol (isoflavonas) - suplementos nutricionais (40 cap)
Model : 080125
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Isoflavonas, dibásico do cálcio, fosfato do gluconato do magnésio, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa),
maltodextrina, vitamina C, colorindo (óxidos de ferro e hidróxidos). Cápsula vegetal.

Recomendação do consumo: 2 cápsulas ao dia, podendo distribuir em atraso em uma manhã de dois tomas e.
15.78EUR
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Osteonyl (60 Capsulas)
Model : 7967
Manufacturer : Bonusan
Fórmula completa de substâncias naturais que compõem o osso, em uma apresentação de máximo absorção; adaptado aos
ciclos fisiológicos diferentes do dia e da noite.

Eles são 2 RECIPIENTES COM 30 CÁPSULAS CADA UM.

Cápsula matutina: Orotato de calcio 350 mg, citrato de zinc 80 mg, Ascorbato d calcio (vit. C)75 mg, Orotato de magnesio 50
mg, citrato de calcio 20 mg, Fumarato de hierro 20 mg, Condroitina 16 mg, Vitaminas B6 5 mg, B1 3 mg, B2 3 mg, K 80 mcg, D
1,25 mcg, celulosa y gelatina.

Cápsula noturna: Orotato de calcio 200 mg, L-Arginina 150 mg, Ci-trato de calcio 130 mg, L-Triptófano 75 mg, Dióxido de silicio
15 mg, Vitamina E (D-alfa-Tocoferolsuccinato) 15 mg, Manganeso aminoquela-to 8 mg, Cobre aminoquelato 6 mg, borato de
sodio 6 mg, condroitina 1,76 mcg y vitamina D 1,25 mcg.
17.11EUR

Papain (papaina) - suplementos nutricionais (50 cap)
Model : 080010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: a papaia desidratou-se na poeira (94%), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), papaína, emulgente (sais),
antibinder do ácido gordo dos magnésicas (dióxido do silito), colorindo (óxidos de ferro e hidróxidos). Na cápsula vegetal.

Reconsumo da recomendação: de 1 a 3 cápsulas diárias antes do alimento.
11.15EUR

Phytomirtil (suco de blueberries) - suplementos nutricionais (25
Model : 080130
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: fructose, água, suco da uva-do-monte (10%), espesante (borracha ao guar)

Recomendação do consumo: para misturar 1 spoonful nosey no yogurt, no leite, na água, no
14.95EUR
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Phytomirtil-fort - suplementos nutricionais (40 cap)
Model : 080131
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: lecitina de soja, fruto de arándano (Vaccinium myrtillus), gelatina, glicerina, agua.Recomendación de consumo:
2-3 cápsulas diarias repartidas entre las comidas.
22.44EUR

Plantago ovata plantis - suplementos nutricionais (20 )
Model : 080138
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Ovata do Plantago, glicose, fibra do pêssego, fibra da laranja, maltodextrina, ácido cítrico, aroma da laranja,
aspartame.

Recomendação do consumo: Para derramar o índice de um envelope no vidro da água ou do suco, removê-lo até sua
dissolução prática e tomá-lo imediatamente. Para recolher a manhã em uninformed. Se fora de necessário, adicional pode ser
tomado meias horas sobre antes do alimento e do comensal. Para beber a água abundante durante o dia.
8.52EUR

Plantiscal (cálcio) - preparações alimentícias, xaropes (250 ml
Model : 122002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: A vitamina B6 é um jogo de três semelhanças do composto químico: piridoxina (PN), piridoxal (PL) e
piridoxamina (PM).
8.09EUR
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Plantislab (disgestivo) - preparações alimentícias, xaropes (2
Model : 122004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: xarope da fructose, extrato solúvel de: anis verde, tomilho, erva-doce, cauda do gato, corrector da acidez (ácido
cítrico), espesante (borracha), conservadores do xantana (sódio, potássio do benzoato do sorbato).

Recomendação do consumo:
10.32EUR

Plantismar ( colesterol ) - preparações alimentícias, xaropes (
Model : 122005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: xarope da fructose, extrato solúvel de: o dente do leão, alcachofra, rosemary, abrupto, sae do naranjo, corrector
essencial da acidez (ácido cítrico), espesante (borracha), conservadores do xantana (sódio, potássio do benzoato do sorbato),
óleos de: hortelã e erva-doce.

Recomendação do consumo:
Adultos: um spoonful nosey (6 ml) em cada o único ou diluída de água vidro do alimento, no meio.
Crianças: um spoonful do café (3 ml) em cada o único ou diluída de água vidro do alimento, no meio.
10.42EUR

Plantisox (worm) - preparações alimentícias, xaropes (250 ml)
Model : 122010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: xarope da fructose, extrato solúvel de: vidoeiro, abóbora, wormwood, alcachofra, manzanilla, corrector da acidez
(ácido cítrico), espesante (borracha), conservadores do xantana (sódio, potássio do benzoato do sorbato).

Recomendação do consumo:
Adultos: um spoonful nosey (6 ml) em cada o único ou diluída de água vidro do alimento, no meio.
Crianças: um spoonful do café (3 ml) em cada o único ou diluída de água vidro do alimento, no meio.
9.63EUR
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Plantispul (pectoral) - preparações alimentícias, xaropes (250
Model : 122006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: xarope da fructose, extrato solúvel de: malvavisco, hawthorn branco, tomilho, yolks do pinho, corrector da acidez
(ácido cítrico), conservadores (sódio, potássio do benzoato do sorbato), espesante (borracha) do xantana, óleo essencial de:
eucalipto, hortelã.

Recomendação do consumo:
ou adultos: um spoonful nosey (6 ml) em cada o único ou diluída de água vidro do alimento, no meio.
ou crianças: um spoonful do café (3 ml) em cada alimento, escolhe ou no meio diluído ao
10.51EUR

Polen de Abejas (600 mg. x 60)
Model : NEC2030
Manufacturer : Nature Essentials
3.88EUR

Polen, bolsa - mel e pólen (1 kg)
Model : 151001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
29.66EUR

Policosanol (10 mg. x 60)
Model : 7852
Manufacturer : Bonusan
Policosanol (60% octacosanol) 10 mg.
16.48EUR
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Premens onagra - os óleos gordos (220 cap)
Model : 181006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: óleo do onagra (500 mg/cápsula), alimento do gelatin, estabilizador (glicerina), vitamina E.

Recomendação do consumo: de 4 a 8 cápsulas distribuídas ao dia entre as refeições.
22.54EUR

Premens onagra - os óleos gordos (450 cap)
Model : 181008
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: óleo do onagra (500 mg/cápsula), alimento do gelatin, estabilizador (glicerina), vitamina E.

Recomendação do consumo: de 4 a 8 cápsulas distribuídas ao dia entre as refeições.
30.00EUR

Premens onagra - os óleos gordos (50 cap)
Model : 181005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: óleo do onagra (500 mg/cápsula), alimento do gelatin, estabilizador (glicerina), vitamina E.

Recomendação do consumo: de 4 a 8 cápsulas distribuídas ao dia entre as refeições.
7.30EUR
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Proantocin - suplementos nutricionais (30 caps.)
Model : 080006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: estabilizador (microcrystalline celuloso), cápsula vegetal [metil celuloso do hidroxipropil, colorindo (óxidos de ferro
e hidróxidos)], secas dos extratos de: ortosifon, uva-ursina, vermelho, antibinder da uva-do-monte do emulgente (sais do ácido
gordo dos magnésicas) (dióxido de silicone).
Cada cápsula contem 18 mgs de PAC (os proantocianidines)

Recomendação do consumo: 2 cápsulas ao dia com um grande vidro de água, preferivelmente na noite.
14.00EUR

Proantocin em ampolas - juice de frutas e vegetais (30 caps)
Model : 083028
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: estabilizador (microcrystalline celuloso), cápsula vegetal [metil celuloso do hidroxipropil, colorindo (óxidos de ferro
e hidróxidos)], secas dos extratos de: ortosifon, uva-ursina, vermelho, antibinder da uva-do-monte do emulgente (sais do ácido
gordo dos magnésicas) (dióxido de silicone).
Cada cápsula contem 18 mgs de PAC (os proantocianidines)

Recomendação do consumo: 2 cápsulas ao dia com um grande vidro de água, preferivelmente na noite.
13.80EUR
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Probiot 5000 (lactobacillus) - suplementos nutricionais (8 d)
Model : 080140
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: fructooligosacáridos, fermento glucomannan, lácticos: Streptococcus thermophilus, lactobacilo acidófilo, bifidum
de Bifidobacterium, lactobacilo bulgaricus.
Índice de fermento do active:
Streptococcus 2500 milhões thermophilus
Lactobacilo 1250 milhões acidófilos
Bifidum de Bifidobacterium 1000 milhões
Lactobacilo 250 milhões bulgaricus

Recomendação do consumo: para tomar um envelope após cada alimento. Até um máximo de três ao dia. Para derramar o
índice do envelope em um vidro de água, agitá-lo e ingeri-lo. A população infantile restringirá seu uso no jornal no máximo no
caso em que fora de necessário.
10.84EUR

Probiot i (infantil) - suplementos nutricionais (50 g)
Model : 080141
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: maltodextrina, lactis* de Bifidobacterium, rhamnosus* do lactobacilo.
* Estoque da manipulação genética submissive da origem natural.

Recomendação do consumo: 4.5 g diários (teaspoons) de 4 medidas (5 trillions de probiotic tomando), recomenda-se após os
depósitos líquidos.
5.78EUR
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Probiot l (laxante) - suplementos nutricionais (50 g)
Model : 080142
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: glicose resistente, fructooligosacáridos (efeito prebiotic), bifidum* de Bifidobacterium, paracasei* do lactobacilo,
acidophillus* do lactobacilo.
* Estoque da manipulação genética submissive da origem natural.

Recomendação do consumo: 4.5 g diários (teaspoons) de 3 medidas (5 trillions de probiotic tomando), recomenda-se
preferivelmente na manhã em uninformed.
6.29EUR

Probiot plus - suplementos nutricionais (225 g)
Model : 080143
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: o yogurt desnatou na poeira, fructose, espesante (amido modificado, óleo vegetal), aroma prebiotic da morango,
fermento lácticos, antiaglomarante (dióxido de silicone), colorindo (cochonilha vermelha A).
Com o Sreptococcus thermophilus, lactobacilo bulgaricus, paracasei do lactobacilo, lactobacilo acidófilo, bifidum de
Bifidobacterium.

Recomendação do consumo: 20 gramas (2 spoonfuls nosey em um vidro de água) especial no pequeno almoço embora possa
ser tomado a qualquer hora do dia.
10.52EUR

Propolina ( propolis) (propolis) - preparações alimentícias, x
Model : 122009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: xarope da fructose, água, estabilizador (glicerina), propolis, óleos essenciais de: eucalipto, tomilho, cajeputi,
niauli, salvia, sais minerais (sob a forma do sulfato) de: recebe, magnésio, manganês, zinco.

Recomendação do consumo: um spoonful nosey 3 vezes ao dia.
13.90EUR
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Propolina ( propolis) (propolis) - preparações alimentícias, xa
Model : 122109
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: xarope da fructose, água, estabilizador (glicerina), propolis, óleos essenciais de: eucalipto, tomilho, cajeputi,
niauli, salvia, sais minerais (sob a forma do sulfato) de: recebe, magnésio, manganês, zinco.

Recomendação do consumo: um spoonful nosey 3 vezes ao dia.
29.25EUR

Propolina doce - preparações alimentícias, xaropes (50 g)
Model : 069100
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: edulcorante rico (isomalt), própolis, salvia no cobre, magnésio, manganês e zinco, óleos essenciais do tomilho,
eucalipto, niauli e cajeputi, edulcorante (C.C. extraída neohesperidina da crosta alaranjada). Sem açúcar, coloração nem
álcool.
3.00EUR

Propolina max (propolis+ equinacea) - preparações alimentícias
Model : 071160
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes:
extraia o glicerinado do propolis, extrato do glicerinado do equinácea (Echinacea roxo de 100%. Sem preservativos da
coloração nem.

Recomendação do consumo:
Adultos: de 20 a 40 gotas diluídas em um líquido (água, suco ou leite), de 2 a 3 vezes ao dia. Crianças: de 10 a 20 gotas
diluídas em um líquido (água, suco ou leite), de 2 a 3 vezes ao dia. Recomenda-se tomar Propolina max durante o tempo de
inverno.
8.25EUR
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Propolina xarope de para crianças - preparações alimentícias, x
Model : 122025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes:
Xarope da fructose (que vêm do milho), do mel, da água, dos extratos do tomilho, da pessoa idosa e dos própolis, ácido
ascórbico, preservativo (potássio) do sorbato, óleo essencial do limão.

Recomendação do consumo:
Um spoonful de 2 a 3 vezes ao dia, pode ser tomado único ou misturado no suco ou no leite de fruta.
Crianças de 1 a 5 anos de spoonful do café, majores de 5 anos de spoonful nosey.
Para não dar crianças menores de 12 meses.
10.82EUR

Propolis (800 mg. x 60)
Model : NEC2036
Manufacturer : Nature Essentials
7.06EUR

Prostaflavol (isoflavonas) - suplementos nutricionais (40 cap)
Model : 080145
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: seque o extrato do nopal, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), isoflavonas, antibinder (talco), óxido de zinco,
emulgente (sais do ácido gordo dos magnésicas), colorindo (óxidos de ferro e hidróxidos). Cápsula vegetal.

Recomendação do consumo: 2 cápsulas ao dia.
18.64EUR
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Reishi - suplementos nutricionais (40 cap)
Model : 080150
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: extrato de Reishi (lucidum de Ganoderma) 250 mgs, maltodextrina, antibinder (talco), emulgente (sais),
espesante do ácido gordo dos magnésicas (hidroxipropilmetilcelulosa), colorindo (óxidos de ferro e hidróxidos). Cápsula
vegetal.

Recomendação do consumo: de 1 a 3 cápsulas ao dia antes das refeições.
12.81EUR

Reishi (400 mg. x 50)
Model : NEC2027
Manufacturer : Nature Essentials
12.24EUR

Ribose (100 grs.)
Model : 860
Manufacturer : Bonusan
28.64EUR

Salium - suplementos nutricionais (90 cap)
Model : 080152
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: citrato do potássio, citrato de sódio, citrato do cálcio, citrato do magnésio, citrato férrico do amónio, citrato do
manganês, emulgente (sais), espesante do ácido gordo dos magnésicas (hidroxipropilmetilcelulosa), colorindo (óxidos de ferro
e hidróxidos)

Recomendação do consumo: de 4 a 6 cápsulas ao dia antes ou durante das refeições.
17.83EUR
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Salvestrol Complex (30 Capsulas)
Model : 7892
Manufacturer : Bonusan

Composição:

Composição pela cápsula:

O sumário dos botões novos da uva
original da região de Bordéus, de
que contem:

&nbsp;

Monómero de Resveratrol e
oligómeros (stilbenes) Min.

20 mgs

De que transreveratrol Min.

5.3 mgs
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De que mín do

&#949;-viniferine.

3.3 mgs

Com além quantidades variáveis a:
piceatannol, iso-&#949;-viniferine,
ampelopsina a, miyabenol C, r-viniferine,
r2-viniferine, hopeafenol e outro
stilbenes

&nbsp;

Substâncias adicionais: celulose microcrystalline,
celulosa (HPMC), estearato do magnésio.

Os produtos de Fisiosan são feitos com as
substâncias que vêm das culturas ecológicas livres
de manipulações genéticas.&nbsp; Este produto não
contem o milho, o feijão de soja, a fermentação, o
glúten, a latose, o saccharose adicionado, o
gelatin animal, as substâncias, os preservativos,
a coloração, a aromatização nem o potenciador do
sabor sintético

&nbsp;

Descrição:
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Salvestroles é substâncias importantes de, entre
outro, as peles das uvas que a planta produz para
proteger influências externas do engodo.
Resveratrol (transporte-resveratrol) é o
representante mais conhecido este grupo e é no
centro do interesse por muito tempo por, entre
outro, o efeito positivo no coração e os vasos
sanguíneos. Neste momento muitas investigações
científicas no que diz respeito aos salvestroles
gostam do piceatonnol,

&#949;-viniferine

e o iso-&#949;-viniferine é realizado. Estas
substâncias ativam o sirtuin dos genes, os genes
que igualmente ativam na limitação da caloria.

Salvestrol complexo de Fisiosan contem um sumário
dos botões novos da uva original da região de
Bordéus. O sumário é estandardizado e contem
conseqüentemente as quantidades garantidas de
transporte-resveratrol, de

&#949;-viniferine

e de outro salvestroles (resveratrol das
substâncias do caráter, quimicamente igualmente
chamado stilbenes). Cada cápsula contem como mgs
do mínimo 20 dos salvestroles. O produto é
garantido livre de hidrocarbonetos aromáticos dos
policíclicos (HAP).

Aviso:

É possível que os
incompatibilidades com medicinas e os produtos
para a saúde existem. &nbsp;Consulta
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para ele um especialista.

Uso:

À
exceção da prescrição diferente para tomar
imediatamente 1 ou 2 cápsulas diárias durante o
alimento ou após ela. Para não exceder a dosagem
prescribed.

Além deste produto, uma dieta é
recomendada cura e balançado, e também a ingestão
de um complemento vitaminico, de uma vitamina C e
de uns ácidos grasos Omega-3.
29.88EUR

SAM-e 400 Complex (30 Cápsulas)
Model : 7951
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene 400 mg. de S-Adenosilmetionina Tosilato Disulfato, aportando 200 mg. de S-Adenosilmetionina activa.
53.98EUR

Shitake (500 mg. x 50)
Model : NEC2028
Manufacturer : Nature Essentials
11.73EUR

546/555

Silicomplex palmis bebible - vitaminas e minerais (500 ml)
Model : 192030
Manufacturer : Artesanía Agrícola
28.00EUR

Sojicina (lecitina de soja) - lecitina de soja (1000 g)
Model : 191018
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: o lecitina do feijão de soja nonmodified genetically e com o IP preservado da identidade.

Recomendação do consumo: para tomar 2 teaspoons ao dia, à exceção do conselho do conselheiro dietético.
21.88EUR

Sojicina (lecitina de soja) - lecitina de soja (150 g)
Model : 191009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: o lecitina do feijão de soja nonmodified genetically e com o IP preservado da identidade.

Recomendação do consumo: para tomar 2 teaspoons ao dia, à exceção do conselho do conselheiro dietético.
5.78EUR

Sojicina (lecitina de soja) - lecitina de soja (350 g)
Model : 191010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: o lecitina do feijão de soja nonmodified genetically e com o IP preservado da identidade.

Recomendação do consumo: para tomar 2 teaspoons ao dia, à exceção do conselho do conselheiro dietético.
11.80EUR

547/555

Sojicina (lecitina de soja) - lecitina de soja (500 g)
Model : 191011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: o lecitina do feijão de soja nonmodified genetically e com o IP preservado da identidade.

Recomendação do consumo: para tomar 2 teaspoons ao dia, à exceção do conselho do conselheiro dietético.
13.38EUR

Soriasil 150 ml.
Manufacturer : Silicium España
Cuidado jornal da pele.

Modo de emprego:
Vaporizar na pele de 3 para 4 vezes por dia.
Peles com tendência o descamación com picor e irritação.
Recentes estudos científicos mostram a ação importante do silicone na síntese do colágeno e elastina da pele e o papel
estrutural no glicosaminglicanos, o que está em uma grande capacidade de regeneração cutânea.

Use a tampa a modo de bomba para gerar pressão dentro do recipiente
Leve a cabo este movimento 3 ou 4 vezes até que o líquido a pessoa vaporiza corretamente.
16.81EUR

Stress & Anxiety Away (100 mg. L-Teanina x 60)
Model : 9300
Manufacturer : Vitamin House´s
35.80EUR30.64EUR
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Teanin - suplementos nutricionais (30 caps.)
Model : 080153
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: maltodextrina, extracto de té verde rico en L-Teanina (150 mg/càpsula), cápsula vegetal [hidroxipropil metil
celulosa, colorantes (óxidos e hidróxidos de hierro)],&nbsp; antiaglomerante (dióxido de silicio). En cápsula vegetal.Aconsejado
en: nerviosismo y dificultades para conciliar el sueño.
10.30EUR

Throat spray - suplementos nutricionais (30 ml)
Model : 080155
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: hidroalcohólicos água, extratos de: echinacea, tomilho; propolis, álcool, edulcorante: acesulfamo, hortelã. (alc.
bacia de 20%).

Recomendação do consumo: para aplicar-se na boca para a zona da garganta. Para repetir pelo menos a operação três vezes
ao dia.
7.01EUR

Tomillocapril (60 Capsulas)
Model : 7930
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:
- Ácidos crapílicos 750 mg.
- Extracto de tomillo (0,03% de timol) 200 mg.
- Calcio (como caprilato) 35 mg.
- Magnesio (como caprilato) 35 mg.
30.98EUR
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Tranquilosan (60 Cápsulas)
Model : 7985
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:
- L-Triptófano 100 mg.
- Magnesio 60 mg.
- Valeriana officinalis 70 mg.
- Humulus lupulus 10 mg.
- Vitamina B1 12 mg.
- Vitamina B2 10 mg.
- Vitamina B3 (nicotinamida) 30 mg.
- Vitamina B5 70 mg.
- Vitamina B6 16 mg.
- Vitamina B12 2 mcg.
- Ácido fólico 100 mcg.
- Vitamina C (ascorbato de magnesio) 540 mg.
- Vitamina D 5 mcg.
- Bitartrato de colina 25 mg.
Base natual: Celulosa microcristalina vegetal, estearato de magnesio, silicio coloidal.
24.21EUR

Tripfan - vitaminas e minerais (60 cáp.)
Model : 092030
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: triptófano (400 mg/cápsula), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), estabilizador (microcrystalline celuloso),
vitamina C, emulgente (sais), antibinder do ácido gordo dos magnésicas (dióxido de silicone), colorindo (óxidos de ferro e
hidróxidos), vitamina B6.

Recomendação do consumo: 2 cápsulas ao dia, uma ao meio da manhã e uma outra um tarde média.
13.13EUR
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Ultraprot - suplementos nutricionais (180 Tablet)
Model : 080160
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Alga de Spirulina, dibásico do cálcio, fosfato do antiagregante (fosfato tricalcic)

Recomendação do consumo: para tomar 4 a 6 tabuletas ao
12.90EUR

Uncap - vitaminas e minerais (45 cap)
Model : 092021
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: óleo dos salmões (230 mg/cápsula), do alimento do gelatin, do estabilizador (glicerina), do óleo do borraja (60
mg/cápsula), da vitamina C, da L-cistina, do sulfato do magnésico, do óleo do feijão de soja, do sulfato ferroso, do lecitina do
feijão de soja, do nicotinamida, da cera de abelha, da vitamina e, pantotenato cálcico, do óxido do zinco, colorindo (titânio 4R
do ponceau, dióxido), B6 vitamina, B2 vitamina, B1 vitamina, ácido folic, vitamina B12.

Recomendação do consumo: 1 cápsula diária.
18.00EUR

Venflux (vinha vermelho, blueberries, vitaminas em ampolas) - j
Model : 083013
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: molhe, suco do concentrado da uva (22.7%), fructose, suco da uva-do-monte (5%), aroma, óleo cítrico do rícino,
bioflavonoids, vitaminas: C, K, B3, B2, B1, a, B12. Sem preservativos da coloração nem.

Recomendação do consumo: as bolhas 1 ao dia, misturado com água ou o suco, ou escolhem.
15.12EUR
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Visionyl (60 Cápsulas)
Model : 7952
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Arándano negro (25% antocianosidas) 33 mg.
- Ginkgo biloba (24% ginkgoflavonglicosidas) 20 mg.
- N-Acetil-Cisteína (NAC) 27 mg.
- Bioflavonoides de limón (hesperidina 95%) 50 mg.
- Rutina 33 mg.
- Quercetina 33 mg.
- D-alfa-lipoico 8,3 mg.
- Taurina 67 mg.
- Complejo de carotenoides (Betatene™) 2,7 mg.
- Luteína 5 mg.
- Citrato de Zinc 4,7 mg.
- Cobre Quelado 0,7mg.
- Cromo (GTF) 33 mcg.
Base natural de celulosa vegetal.
47.78EUR

Vitamina b complex - vitaminas e minerais (60 cap)
Model : 092001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: óleo do feijão de soja, do alimento do gelatin, da glicose anídrica, da estabilização (glicerina), da vitamina C, do
lecitina do feijão de soja, do nicotinamida, da vitamina e, pantotenato cálcico, B6 da vitamina, B2 vitamina, vitamina B1,
colorindo (óxido de ferro), ácido folic, biotina, vitamina B12.

Recomendação do consumo: 1 cápsula ao dia
Apresentação: frasco com 60 cápsulas.
11.00EUR
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Zeaxanthin (90 tabletes)
Model : 7844
Manufacturer : Bonusan
Cada 2 tabletes contêm:
- 5 mg. de Zeaxanthin que vem de Calêndula officinalis.
- Celulose.
- Esterato de magnésio.
32.35EUR
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Nutrição infantil

Geléia de abelha de rainha + Vitaminas + Minerais (1000 mg. x 30
Model : NE2164
Manufacturer : Nature Essentials
5.05EUR

Multi Vital Junior (100 Vcaps)
Model : 7924
Manufacturer : Bonusan
Composición: Dos cápsulas contienen: Vitamina C (Ascorbato de magnesio) 125 mg, Calcio (como citrato) 50 mg, Vitamina E
(d-alfa-tocoferolsuccinato) 25 mg, Magnesio (como ascorbato/citrato) 20 mg, Complejo de bioflavonoides de limón 12,25 mg,
Vitamina B3 (nicotinamida) 10 mg, Vitamina B5 (pantotenato de calcio), 7,5 ,g, Zinc (como aminoquelado) 4 mg, Hierro (como
fumarato) 2,5 mg, Vitamina B6 (piridoxina GCI) 2 mg, Colina (como biartrato) 2 mg, Inositol 2 mg, Vitamina B2 (riboflavina) 1,7
mg, Vitamina B1 (tiamina HCI) 1,5 mg, Carotenoides naturales (Betatene) 1 mg, PABA 1mg, Manganeso (como aminoquelado)
0,5 mg, Acido fólico 200 mcg, Boro (como aminoquelado) 150 mcg, Cobre (como aminoquelado) 0,1 mg, Biotina 0,075 mcg,
Selenio (como seleniometionina) 10 mcg, Vitamina B12 (cianocobalamina) 5 mcg, Vitamina D (colecalciferol) 2,5 mcg.
17.58EUR

Multivitaminas (600 mg. x 50) Morango mastigável
Model : NE2163
Manufacturer : Nature Essentials
6.12EUR
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Vitaminas C + E + Selênio (600 mg. x 50) Laranja Mastigável
Model : NE2165
Manufacturer : Nature Essentials
6.03EUR

Xarope com geléia de abelha de Rainha + Keno + Vitaminas (250 ml
Model : NE2162
Manufacturer : Nature Essentials
12.66EUR

Xarope com geléia de abelha de Rainha + Própolis + Taurino + Vit
Model : NE2161
Manufacturer : Nature Essentials
12.66EUR
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