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TODA A FAMILIA
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CONTROLADA 
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Fitoterapia:
A saúde através das
plantas medicinais

A Fitoterapia consiste na util i -

zação de suplementos ou me-

dicamentos à base de plantas 

(cápsu las,  comprimidos,  infusões,  etc.) 

para tratar ou prevenir de forma natura l 

diversos problemas que afetam o corpo 

humano.

A Fitoterapia é,  sem dúvida alguma,  a 

me lhor abordagem para a prevenção e 

tratamento dos principais prob lemas de 

saúde quotidianos que nos afetam ao 

longo da vida.

As plantas são a me lhor esco lha  para 

proporcionar ao organismo substâncias 

necessárias para o seu equ i l íbrio vita l 

de forma natural.

Ao longo dos sécu los e em todo o 

mundo,  o homem foi adquirindo con-

hecimentos sobre as p lantas e as suas 

propriedades terapêuticas. A medicina 

tradicional  (Europe ia,  Chinesa,  Indiana, 

Sul-Americana,  Africana…) é de uma 

     alpma amu a odived azeuqir ednarg

experiência que se vem acumu lando 

desde a Antiguidade.

Atualmente,  a eficácia dos medicamen -

tos à base de plantas é reconhecida e 
comprovada cientificamente.
Os seus inegáveis benefícios para a 
saúde e a sua dimensão natural permi-
tiram que a Fitoterapia tenha se torna -
do parte da nossa vida quotidiana.
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Fitoterapia: A medicina natural
Uma medicina com séculos de existência…

Sempre se reconheceram as pro-
priedades nutricionais dos frutos, 
das raízes, das plantas e outras 
substâncias naturais, assim como 
as suas qualidades terapêuticas.

Os primeiros textos sobre plantas 

medicinais foram redigidos em es-

crita cuneiforme e gravados em pla-

cas de argila, pela Civilização Su-

méria, por volta do ano 3.000 a.C.

Durante milhares de anos, a Fitoterapia 

foi a principal fonte de remédios para 

combater inúmeras doenças. E ainda é 

4

utilizada de forma ampla e com sucesso, 

por milhões de pessoas em todo o mun-

do, para quem a medicina ocidental não 

é acessível ou preferem uma alternativa.

Nos países desenvolvidos, com o

advento da química moderna nos finais 

do século XIX e a descoberta de novos 

medicamentos que eram considerados 

milagrosos (tais como os antibióticos), 

a Fitoterapia foi relegada para segundo 

plano, e passou a ser vista como «mezi- 

nha» de qualidade incerta e/ou duvidosa.

Contudo, a desvalorização da

Fitoterapia foi breve: não tardaram a

surgir os efeitos secundários importantes,

abc 
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associados a muitos dos medicamentos sin-

téticos, abrindo caminho para que as pessoas  

voltassem a interessar-se pelas plantas.

Após os anos 70, a utilização das 

plantas para fins medicinais, re-

encontrou um sucesso incontes-

tável, que ainda hoje se mantém.

Mais do que um efeito moda, este 

sucesso traduz-se numa vontade 

profunda de retorno à Natureza e 

apoia-se sobre bases sólidas e funda-

mentadas do ponto de vista científico.

Na atualidade, os avanços na identificação 

dos ingredientes ativos, a descoberta de 

novas propriedades farmacológicas e a 

boa tolerância dos medicamentos à base 

de plantas contribuiram para tornar a Fito-

terapia uma medicina em si mesma.

Os progressos técnico-científicos dos

últimos anos, nos domínios da agronomia, 

da química vegetal e da farmacologia per-

mitiram o desenvolvimento de formas tera-

pêuticas e formulações à base de plantas 

ainda mais seguras, adaptadas e eficazes.

O século XXI é marcado pela emergência

de uma nova Fitoterapia que combina

antigas tradições, provas científicas

de eficácia, garantias de qualidade e

segurança dos produtos, bem como o

respeito pelas plantas e pela Natureza.  

abc 
das plantas  

Guia prático de plantas medicinais 

14361 Introducion ABC de las plantas pt.indd   314361 Introducion ABC de las plantas pt.indd   3 17/11/21   12:5617/11/21   12:56



5

associados a muitos dos medicamentos sin-

téticos, abrindo caminho para que as pessoas  

voltassem a interessar-se pelas plantas.

Após os anos 70, a utilização das 

plantas para fins medicinais, re-

encontrou um sucesso incontes-

tável, que ainda hoje se mantém.

Mais do que um efeito moda, este 

sucesso traduz-se numa vontade 

profunda de retorno à Natureza e 

apoia-se sobre bases sólidas e funda-

mentadas do ponto de vista científico.

Na atualidade, os avanços na identificação 

dos ingredientes ativos, a descoberta de 

novas propriedades farmacológicas e a 

boa tolerância dos medicamentos à base 

de plantas contribuiram para tornar a Fito-

terapia uma medicina em si mesma.

Os progressos técnico-científicos dos

últimos anos, nos domínios da agronomia, 

da química vegetal e da farmacologia per-

mitiram o desenvolvimento de formas tera-

pêuticas e formulações à base de plantas 

ainda mais seguras, adaptadas e eficazes.

O século XXI é marcado pela emergência

de uma nova Fitoterapia que combina

antigas tradições, provas científicas

de eficácia, garantias de qualidade e

segurança dos produtos, bem como o

respeito pelas plantas e pela Natureza.  

abc 
das plantas  

Guia prático de plantas medicinais 

14361 Introducion ABC de las plantas pt.indd   314361 Introducion ABC de las plantas pt.indd   3 17/11/21   12:5617/11/21   12:56



Fitoterapia: A medicina natural
O melhor da Natureza…

A eficácia dos tratamentos de Fitote-

rapia baseia-se, acima de tudo, na 

seleção das plantas que os compõem. 

Assim, a qualidade das plantas ou dos 

produtos derivados é igualmente essen-

cial. Esta qualidade consegue-se através 

de um rigoroso processo de seleção da 

espécie e da parte ativa da planta (raiz, 

flor, caule, folha, fruto), garantindo as 

devidas condições de cultura (exposição 

ao sol, solo, clima) e um período de col-

heita adequado.

A segurança das plantas também deve

ser controlada através de diferentes aná-

lises (pesquisa de bactérias e verificação 

da ausência de pesticidas), bem como o 

seu teor em princípios ativos. As plantas 

vendidas em farmácias tornaram-se au-

tênticos medicamentos.

O segredo das plan-
tas: ação sinérgica

Os medicamentos químicos são ge-

ralmente feitos de um só princípio 

ativo (uma só classe de moléculas). 

Por exemplo, quando tomamos Aspi-

rina®, só consumimos moléculas de 

ácido acetilsalicílico e mais nenhuma.

Nas plantas (e tomando como exemplo 

o caso da casca de salgueiro branco que 

está na base da Aspirina®), há um gran-

de número de diferentes substâncias 

que desempenham, cada qual, o seu 

papel.

Algumas substâncias têm ação analgési-

ca ou anti-inflamatória; outras facilitam 

o transporte de princípios ativos para o 

local de ação; enquanto outras confe-

rem proteção contra eventuais efeitos 

secundários. Na realidade, uma planta 

contém em si toda a complexidade da 

vida e esse todo (todas as substâncias 

naturais contidas numa planta) tem o 

nome de totum ou pó integral.

Em vez da ação singular e específica de 

um constituinte, o totum ou pó integral 

contém um conjunto de substâncias ati-

vas que atuam conjuntamente e em har-

monia.

A este modo de ação especial que im-

plica várias substâncias a funcionar em 

simultâneo designa-se ação sinérgica.

Isto significa que, quando tomados em 

conjunto, estes constituintes terão maior 

eficácia do que se forem tomados sepa-

radamente. Todos os especialistas em 

Fitoterapia reconhecem este fenóme-

no (cientificamente comprovado) como 

sendo um facto.

A sinergia existente numa só planta 

pode ser melhorada e fortalecida pela 

ação concertada de várias plantas. Esta 

arte de associar plantas é uma das práti-

cas mais antigas da Fitoterapia. 

É por esta razão que ao longo deste 

Guia vai encontrar recomendações de 

associações de plantas.
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Nesta secção analisaremos uma 

das mais recentes e importan-

tes descobertas da Fitoterapia: a re-

gulação da glicémia pelas plantas.

Esta importante descoberta fez surgir

uma nova abordagem a problemas de

saúde pública, como o excesso de 

peso, a obesidade e a diabetes.

O nosso regime alimentar desequili-

brado conduz a um consumo excessivo 

de açúcar (glicose) que traz muitas con-

sequências negativas para a nossa saúde. 

O excesso de peso, a obesidade e

especialmente a diabetes, são as doenças 

deste século. A Fitoterapia tem inúmeros 

benefícios, no combate a esta ameaça.

Não é por coincidência que se utilizam

mais de 100 mil plantas medicinais no

mundo, entre as quais algumas para

regular a glicémia e tratar a diabetes.

A glicosilação proteica é provocada pela

presença crónica e excessiva de elevada

concentração de açúcar (glicose) no

sangue, como acontece com a diabetes.

Nos diabéticos, a glicosilação afeta a

insulina (hormona proteica hipogli-

cemiante produzida pelos ilhéus de 

Langerhans do pâncreas) e a hemo-

globina (proteína que transporta o oxi-

génio aos tecidos nos glóbulos verme-

lhos), fazendo-as aderir às moléculas 

de glicose. Ficam então “glicosiladas”.

A hemoglobina glicosilada (hemoglobina 

HbA1c) já é hoje em dia utilizada como 

marcador a longo prazo da diabetes. 

O seu aumento reflete hiperglicemia 

prolongada associada a diabetes in-

corretamente controlada e permi-

te-nos monitorizar a doença reduzindo 

a probabilidade de complicações.

O mesmo se aplica à insulina que, ao aderir 

a seis moléculas de glicose, se torna anor-

mal e deixa de poder agir sobre a regulação 

e utilização da glicose pelo organismo. 

Essa insulina glicosilada anormal conduz 

ao decréscimo da atividade biológica e 

vai exacerbar o desequilíbrio glicémico 

no diabético conduzindo à glicosilação 

de todas as outras proteínas do corpo.
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LA EFICACIA  NATURAL 

A EFICÁCIA  NATURAL

8

Os Laboratórios Arkopharma possuem um 

vasto conhecimento e experiência na utili-

zação do Totum e este está totalmente em 

linha com a sua missão:

“Fazer da medicina natural a medicina do 

amanhã”, permitindo integrar a fisiologia

viva , com as suas noções de globalidade 

e de sinergia.

O que é o Totum?

O Totum é o conjunto de todos os com-

ponentes ou substâncias naturais contidas 

na planta (ou parte utilizada da planta). 

Possui uma riqueza incrível em diferentes 

compostos potencialmente ativos (caro-

tenóides, derivados fenólicos, iridóides, 

esteróis, derivados terpénicos, compostos 

nitrogenados, etc.) o que o diferencia de 

outras preparações obtidas por processos 

distintos de extração, que só retêm parte 

O TOTUM
a eficácia pela
natureza

destas substâncias ativas.

O interesse terapêutico do Totum                  

resume-se a um princípio enunciado por 

Aristóteles:

“O todo é maior que a soma de cada 
uma das partes”. 

Os conhecimentos científicos atuais permi-

tem demonstrar, que frente a uma deter-

minada patologia, devido à sua sinergia de 

ação, o Totum, tomado na sua integridade 

pode ter um efeito terapêutico mais eficaz 

que o dos seus constituintes tomados se-

paradamente. 
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A utilização do Totum, o “Arkoto-
tum integral” da Arkopharma.

 A cada ano, as equipas de investigadores

da Arkopharma selecionam minuciosa-

mente as plantas em função das proprie-

dades pretendidas, explorando milhares 

de constituintes e realizando um minucioso 

controlo de qualidade durante todas as 

etapas: seleção rigorosa das plantas, con-

trolo de qualidade das colheitas, dos mé-

todos de secagem, de contaminação e dos 

componentes.

O procedimento utilizado para a trituração, 

chamado criotrituração ( trituração a frio 

numa atmosfera de azoto líquido), respeita 

a integridade de todas as substâncias que 

compõem a planta.

Este procedimento permite preservar as

substâncias naturais da planta e obter um 

pó de granulometria ótima: o Arkototum 

integral, um pó de planta que apresenta a 

vantagem de ser uma forma galénica muito 

próxima da planta no seu estado natural.

Todo este processo tem como finalidade

transformar a planta o menos possível para 

aproveitar a integridade dos seus compos-

tos fitoquímicos naturais. 
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Cada planta é um reservatório de 
diversos ativos, mas é também um 
ser vivo e frágil.

Só é possível colher todos os benefí-

cios das plantas tomando algumas 

precauções especiais na sua utili-

zação. Para se alcançar o nível ótimo de 

quantidade e qualidade dos componentes 

ativos das plantas, estes devem ser bem 

preservados e protegidos ao longo da ca-

deia de produção. 

A melhor forma e a mais fácil para se obter 

o «totum» de uma planta é reduzi-la a pó 

através da criotrituração. A criotrituração 

é um processo moderno, único, muito 

eficiente e consiste na trituração da parte 

ativa da planta seca, a temperaturas muito 

baixas, imersa em azoto líquido. 

Quimicamente inerte e naturalmente pre-

sente no ar, o azoto líquido protege os 

componentes da planta da oxidação am-

biental, e o frio não provoca danos, ao 

contrário do aquecimento utilizado na tri-

turação convencional.

Com a criotrituração, nenhuma das subs-

tâncias frágeis (vitaminas, enzimas, subs-

tâncias voláteis e outros componentes ter-

molábeis ativos) é danificada e todas ficam 

contidas num pó fino e homogéneo: o pó 

integral ou totum, que mantém inalterados 

todos os ativos da planta. 

Um estudo realizado pelos Laboratórios   

Arkopharma analisou a eficácia dos prin-

cipais ativos da raiz da Valeriana quando 

isolados ou em associação.

Criotrituração: como preservar todos os
componentes de uma planta
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Este estudo demonstrou que o ácido va-

lerénico e a linarina isolados possuem um 

modesto efeito sedativo e um marcado 

efeito hipnótico. 

Quando estes dois compostos atuam em 

conjunto, verifica-se uma forte potenciação 

das propriedades da linarina e conse-

quentemente, alguns efeitos sedativos e 

hipnóticos mais marcados que os obtidos 

quando as duas substâncias são tomadas 

separadamente.

Estes resultados demonstram os efeitos 

sinérgicos de potenciação da conjugação 

dos componentes, ou seja de um Totum 

versus os componentes isolados (extratos  

demasiado seletivos).

Análise da sinergia por HPLC
Estudo comparativo por HPLC (cromato-

grafia líquida de alta resolução) realizada

com raízes secas de Eleuterococo e com

raízes secas criotrituradas.

Os perfis cromatográficos obtidos por cro-

matografia líquida de alta resolução (HPLC) 

refletem a composição dos produtos anali-

sados. Cada pico corresponde a um com-

posto químico.

Assim, o Totum representa um “todo” 

complexo e natural, constituído por todos 

os compostos específicos da planta, ou de 

uma parte da planta, que originam uma 

sinergia de ação, permitindo obter efeitos 

terapêuticos superiores aos obtidos com 

os mesmos compostos tomados separa-

damente.
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Como se pode constatar nestes 

gráficos, a composição da raiz do 

Eleuterococo (Eleutherococcus senti
cosus) não sofre modificações devido 

à criotrituração, dado que os perfis 

cromatográficos (HPLC - cromatografia 

líquida de alta resolução) obtidos, an-

tes e depois desta, são praticamente 

iguais.

12

Resumindo, o Arkototum Integral 

dos Laboratórios Arkopharma ga-

rante a riqueza em ativos mais próxi-

mo do estado natural da planta, uma 

ação sinérgica, profunda e duradoura 

e uma melhor tolerância.

Análise que evidencia a preservação dos componentes químicos do Eleuterococo 

após a criotrituração.

Análise por HPLC do pó de eleuterococo

Nota: Ainda que os Laboratorios Arkopharma tenham sempre como prioridade o 

Totum (Arkototum Integral), vale a pena assinalar que devido a certas exigências 

regulamentares e/ ou de qualidade, nem sempre é possível utilizá-lo. Nestes ca-

sos, a utilização de extratos (Arkototum Extrato) permite obter uma concentração 

precisa em ativos ou famílias de ativos, respondendo deste modo às exigências 

regulamentares no que diz respeito ao conteúdo em certas substâncias (ativas, con-

taminantes…) e estabilidade de certos componentes sensíveis.
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Ginseng 32
Feno-grego  29
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Guaraná 33
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Tribulus terrestris 47

SAÚDE CARDIOVASCULAR

Alho    21
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Oliveira       41

DIGESTÃO
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Funcho 30
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Canábis 23...................................................

37Líquen ......................................................

OSSOS / ARTICULAÇÕES / MÚSCULOS
Artrite  Harpagófito ou Curcuma          
Artrose Harpagófito ou Curcuma            Cavalinha  

Dor de costas Harpagófito ou Curcuma          

Dores musculares  Harpagófito  

Remineralização óssea Cavalinha 

Reumatismo, dor articular Harpagófito            

Tendinites, entorses Harpagófito + Curcuma           Cavalinha ou Ananás

Osteoporose (prevenção) Cavalinha

EXCESSO DE PESO
     Aumento do apetite

      

     Feno-grego

Diminuição do apetite

      

Konjac

 

               

Ganho de peso recente Orthosiphon

        

Regulação do peso e celulite Chá verde      Ananás

      

Regulação do peso e cansaço Chá verde      Fucus

             

                              

Regulação do peso com edema  

              

Chá verde

 

Pilosela

             

Chá verde OrthosiphonRegulação do peso com

retenção de líquidos 

                                                         

                

Chá Verde   Konjac        OrthosiphonRegulação do peso com

muito apetite

    

         

        

Regulação do peso com obstipação Chá verde                           Orthosiphon     Psílio/

Plantago

Regulação do peso Chá verde                     Pilosela        Hamamélia 

com má circulação        ou Videira

Regulação do peso (destoxificar) Chá verde                     Alcachofra

ASSOCIAÇÃO
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EXCESSO DE PESO
     Aumento do apetite

      

     Feno-grego

Diminuição do apetite

      

Konjac

 

               

Ganho de peso recente Orthosiphon

        

Regulação do peso e celulite Chá verde      Ananás

      

Regulação do peso e cansaço Chá verde      Fucus

             

                              

Regulação do peso com edema  

              

Chá verde

 

Pilosela

             

Chá verde OrthosiphonRegulação do peso com

retenção de líquidos 

                                                         

                

Chá Verde   Konjac        OrthosiphonRegulação do peso com

muito apetite

    

         

        

Regulação do peso com obstipação Chá verde                           Orthosiphon     Psílio/

Plantago

Regulação do peso Chá verde                     Pilosela        Hamamélia 

com má circulação        ou Videira

Regulação do peso (destoxificar) Chá verde                     Alcachofra

ASSOCIAÇÃO
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PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS
Aumento das defesas Equinácea

  Acerola Geleia Real

Gripes e constipações

(prevenção) Equinácea   Própolis  

Gripes e constipações

(tratamento) Equinácea Própolis Acerola

PROTEÇÃO CARDIOVASCULAR, PROBLEMAS METABÓLICOS
Aterosclerose (prevenção) Alho    Lecitina de soja 

Colesterol elevado Lecitina de Soja   Levedura de Arroz Vermelho       

Diabetes moderada Oliveira                                            

Hipertensão Alho    Oliveira

Risco cardiovascular Lecitina de soja     

Triglicéridos elevado Lecitina de soja    Ómega 3

CANSAÇO FÍSICO E INTELECTUAL
Fadiga sexual Ginseng Gengibre

Desejo sexual (líbido) Maca ou Tribulus   

Anemia, astenia Geleia Real Luzerna ou Ginseng     Acerola

Concentração intelectual Eleuterococo ou Ginkgo

Convalescença Geleia Real Spirulina

Desporto (preparação e

recuperação) Tribulus  Spirulina 

Massa muscular

(desenvolvimento) Feno-grego Spirulina

Exames Eleuterococo Geleia Real

Memória Ginkgo

Falta de apetite Feno-grego Lecitina de Soja

Fadiga intensa Guaraná  Eleuterococo       Ginseng

Fadiga Geleia Real Ginseng

Reforço Guaraná Acerola

instantâneo de energía 
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PROBLEMAS DIGESTIVOS
Aerofagia , Eructação (vulgar arroto)   Funcho Carvão Vegetal

Transtornos hepáticos       Cardo Mariano Alcachofra

Refeições pesadas      Alcachofra Boldo 

Dieta pobre em fibra      Plantago 

Desequilíbrio da flora intestinal Levedura de cerveja

Diarreia ligeira do viajante      Carvão Vegetal

Diarreia      Carvão Vegetal 

Desintoxicação      Alcachofra Dente de Leão

Digestão pesada ou difícil       Alcachofra

Dores abdominais      Melissa

Espasmos intestinais      Funcho Melissa

Obstipação crónica      Plantago 

Gases, flatulência (discinésia biliar) Ver aerofagia

Fígado preguiçoso      Alcachofra Boldo

      ou Dente de Leão

Intoxicações alimentares       Carvão Vegetal

Enjoo em viagens      Gengibre

Náuseas, vómitos      Gengibre

Parasitas intestinais (lombrigas)     Alho Óleo de Pevides de Abóbora

Protetor hepático      Cardo Mariano Alcachofra

CIRCULAÇÃO
Circulação cerebral Ginkgo ou Mirtilo

Couperose  Mirtilo Castanheiro da Índia

Hemorróidas  Castanheiro da Índia Ruscus ou Videira

Insuficiência venosa Castanheiro da Índia  Ruscus

Pernas inchadas Castanheiro da Índia  Pilosela

Pernas cansadas  Hamamélia Videira    
(muito tempo de pé)    

Varizes  Ruscus  Videira

MEMÓRIA - OUVIDOS - VISÃO
Audição (problemas de)  Ginkgo ou Mirtilo

Memória Ginkgo  Eleuterococo ou Lecitina de Soja

Deterioração cognitiva  Ginkgo
(associada à idade) 

Vertigens  Mirtilo ou Ginkgo

Problemas de visão  Mirtilo

ASSOCIAÇÃO
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BEM-ESTAR DA MULHER

Aumento da líbido  Maca ou Tribulus

Dor de cabeça (enxaqueca) Matricária 

Menopausa (problemas da)  Salva

Osteoporose (prevenção da) Cavalinha Luzerna

Menstruações irregulares ou
pouco abundantes Óleo de Onagra Salva

Síndrome pré-menstrual Óleo de Onagra

Afrontamentos Salva

Sudação excessiva Salva

PROBLEMAS NERVOSOS, INSÓNIA E STRESS
Ansiedade  Melissa ou Passiflora

Dificuldade em adormecer  Papoila Crataegus Valeriana

Desabituação de hipnóticos  Passiflora
ou ansiolíticos                  
Desabituação de tabaco   Valeriana

Stress  Rhodiola  Crataegus

          

Insónias frequentes ou insónias com   Passiflora    

despertar precoce

Nervosismo com sintomas  Melissa

gastrointestinais        

Nervosismo  Valeriana ou Crataegus Rhodiola 

  ou Melissa

Palpitações  Crataegus 

Pesadelos   Papoila 

Problemas do estado de ânimo  Melissa  

PROBLEMAS URINÁRIOS
Cálculos renais  Dente de Leão Orthosiphon

Cistites Urze Uva Usina

Incontinência urinária (por infeção) Uva Ursina

Bem-estar das vias urinárias Urze Cranberry (Arando Vermelho)

Infeções urinárias Uva ursina Cranberry

Hiperplasia Benigna da Próstata, Raiz de Urtiga Óleo de Pevides de Abóbora
adenoma prostático 

Retenção de líquidos Dente de Leão Orthosiphon
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PELE - BELEZA
Acne Bardana

Cabelo e unhas quebradiças Luzerna Cavalinha
 Levedura de cerveja Óleo de Borragem

Acneica (pele com tendência) Levedura de cerveja  

Couperose Mirtilo ou Hamamélia Castanheiro da Índia

Beleza da pele Levedura de cerveja Óleo de Onagra

Envelhecimento cutâneo Óleo de Borragem

Eczema  Óleo de Onagra Óleo de Borragem

Furúnculo Bardana 

Pele seca, desidratada Óleo de Borragem Levedura de Cerveja

Pele desvitalizada  Levedura de cerveja

Pontos negros Bardana

Transpiração excessiva Salva
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Cynara scolymus 
Parte utilizada: folhas

Alcachofra
ENFARTAMENTO, DISPEPSIA,
EXCESSOS ALIMENTARES,
DEPURATIVO

Descrição
Na realidade, esta planta já ocupa um lugar impor-
tante  nos mundos culinário e terapêutico e é uma 
variedade não espinhosa do cardo selvagem natural 
da região do Mediterrâneo. 

Planta protetora do fígado 
Na primeira metade do século XX, vários médicos 
franceses demonstraram interesse pela utilização das 
folhas da Alcachofra no tratamento das doenças he-
páticas. A ação colerética da Alcachofra (que aumenta 
a secreção da bílis) deve-se a uma substância amar-
ga e aromática, chamada cinarina. É particularmente 
útil para o tratamento da congestão ou insuficiência 
hepática (fígado preguiçoso), da icterícia e da má di-
gestão dos lípidos. Ao estimular a secreção da bílis, a 
Alcachofra também trata a obstipação. A bílis estimula 
os movimentos intestinais (movimentos peristálticos), 
facilitando a descarga da matéria fecal. As folhas de 
Alcachofra contêm ainda outros esteróis, magnésio, 
potássio, etc. que atuam em sinergia com a cinarina. 
Para beneficiar plenamente dos efeitos da planta, re-
comenda-se a utilização do pó integral.

A Alcachofra parece estimular a regeneração das cé-
lulas hepáticas quando estas são expostas a toxinas. 
Apesar de serem necessários mais estudos, a ação 
hepatoprotectora da alcachofra,  parece ser eficiente 
mesmo em casos de cirrose. Por outro lado, os estu-
dos existentes são suficientes para demonstrar que as 
folhas de Alcachofra possuem propriedades hipolipe-
miantes e hipocolesterolmiantes, sendo interessante 
a sua utilização no controlo dos níveis de colesterol e 
outras gorduras séricas.
Advertência: Tal como acontece com todas as plantas que esti-

mulam a função da vesícula biliar, a Alcachofra não é aconselha-

da em pacientes com obstrução do ducto biliar.

Associações
TRANSTORNOS HEPÁTICOS: 
Alcachofra  + Cardo mariano

Malpighia glabra
Parte utilizada: fruto

Acerola 
ANTIOXIDANTE, ESTIMULANTE DO

SISTEMA IMUNITÁRIO, TÓNICO
INSTANTÂNEO

Descrição
A Acerola cresce nas florestas secas da Amé-
rica do Sul, da América Central e da Jamaica.

Vitamina C natural
A Acerola contém oligoelementos como cálcio,
ferro, magnésio e fósforo, vitaminas A, B6 e, mais
importante ainda, a vitamina C. A Acerola tem 100
vezes mais vitamina C do que uma laranja (uma
Acerola com 4,5g contém tanta vitamina C como
meio quilo de laranjas!).  Comparando com o ácido
ascórbico cristalino de produção industrial, a vi-
tamina C da Acerola está sempre associada a 
outros cofatores, nomeadamente bioflavonoides, 
ou vitamina P, cujas propriedades, idênticas, auxi-
liam as da vitamina C, potenciando-lhe os efeitos.

Tendo as mesmas qualidades que a vitamina C, a 
Acerola é um tónico excelente. Estimula as funções 
do sistema imunitário e as defesas do organismo.
É indicada na fadiga transitória ou persistente, bem 
como para ajudar a prevenir infeções que ocorrem 
durante o período de inverno, como a gripe ou pro-
blemas otorrinolaringológicos (rinite, otite, faringi-
te, laringite, traqueíte, bronquite, etc.).
Uma vez que também facilita a absorção intestinal 
do ferro, a vitamina C tem um efeito antianémico. 
Por último, recomenda-se a Acerola como suple-
mento alimentar também para pessoas que consu-
mam poucos legumes e frutas, ou para fumadores, 
uma vez que estes apresentam maiores necessida-
des de vitamina C.

Associações
TÓNICO INSTANTÂNEO: Acerola + Guaraná
IMUNOESTIMULANTE: Acerola + Equinácea
ESTADOS GRIPAIS: Acerola + Própolis



Allium sativum
Parte utilizada: bolbo

Alho
HIPERTENSÃO MODERADA,

PREVENÇÃO DA
ARTERIOSCLEROSE, PROBLEMAS

CIRCULATÓRIOS MODERADOS

Descrição
Reconhecido pelos seus poderes curativos, desde 
os tempos antigos, o Alho era um elemento muito 
importante nos regimes alimentares dos egípcios e 
dos hebreus (Palestina).

O protetor cardiovascular
As dietas ricas em Alho reduzem a agregação
das plaquetas e aumentam significativamente a
atividade fibrinolítica. É a combinação desses dois
efeitos que confere ao Alho as suas propriedades
antitrombóticas. Contribuindo para a diminuição
dos lípidos e do colesterol, o Alho também
previne a arteriosclerose e os acidentes vasculares
associados (ataque cardíaco, hemiplegia, arterite
da perna, risco de flebite, etc.). Para além disso,
melhora a circulação sanguínea, exercendo
um efeito benéfico sobre a hipertensão.

Novos estudos científicos demonstram que o Alho 
é não só bacteriostático, mas também antifúngico, 
uma propriedade muito importante. Assim, o pó do 
bolbo do Alho é um eficaz desinfetante
intestinal. As propriedades do Alho derivam de
substâncias naturais como o enxofre, a alina e
o ajoeno que são facilmente deteriorados pelos
sucos digestivos. Desse modo, recomenda-se
a utilização do bolbo do Alho em
cápsulas gastrorresistentes, que para além de 
manterem as propriedades do alho, evitam o 
mau hálito associado ao consumo desta planta.

Associações
ARTERIOSCLEROSE: Alho + Lecitina de Soja
MÁ CIRCULAÇÃO, RISCO DE FLEBITE: Alho + Videira
HIPERTENSÃO MODERADA: Alho + Oliveira

Ananas comosus
Parte utilizada: talo e fruto

Ananás

CELULITE, GORDURA LOCALIZADA,
ENTORSES, DISTENSÕES, EDEMA

Descrição
O Ananás foi descoberto pelos Europeus, em 
1493, na segunda viagem de Colombo ao Novo 
Mundo. Cultivado um pouco por toda a Amé-
rica tropical, o Ananás parece ser originário do 
vale superior do rio Orinoco, no Brasil. Se a sua 
polpa doce agrada ao palato, o seu talo oferece 
muitas propriedades medicinais.

O anticelulítico
O talo do Ananás contém grandes quantidades 
de uma enzima proteolítica chamada bromelaí-
na, a qual possui propriedades muito interessan-
tes.  Ao decompor as proteínas, acelera a diges-
tão e facilita a sua eliminação (pode digerir até 
1.000 vezes o seu peso em proteínas).
O Ananás é uma arma eficaz no combate ao 
excesso de peso, associado à retenção de lí-
quidos e à celulite. Ao fragmentar as proteínas 
associadas ao tecido celulítico, alivia a conges-
tão tecidual, estimulando assim a mobilização e 
a eliminação dos depósitos de gordura. Com a 
sua ação anti-inflamatória, a bromelaína é igual-
mente muito utilizada para reduzir os edemas 
localizados associados à acumulação de gor-
dura, às contusões, às fraturas, às entorses, às 
distensões, às luxações, etc.

Associações 
EXCESSO DE PESO COM CELULITE: Ananás + 
Chá Verde 
ENTORSE, DISTENSÃO: Ananás + Harpagófito
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Arctium lappa
Parte utilizada: raiz

Bardana

ACNE, ECZEMA,
INFEÇÕES CUTÂNEAS

Descrição
O êxito medicinal da Bardana remonta à An-
tiguidade e manteve-se ao longo dos sécu-
los. Diz-se que o rei Henrique III de França 
curou-se da sua grave doença de pele com 
recurso a esta planta.

Pele limpa
A raiz da Bardana é rica em inulina, um hidrato 
de carbono com uma ação semelhante à peni-
cilina. Para além disso, contém polienos que 
são substâncias com propriedades antibac-
terianas e antifúngicas, úteis no tratamento 
de diversos problemas de pele, tais como o 
acne, eczema, furúnculos, abcessos e, ainda, 
a psoríase.

A sua ação é reforçada pelas propriedades pu-
rificadoras da planta relacionadas com a pre-
sença de aminoálcoois. Estes drenam todas as 
toxinas que contribuem para o aparecimento 
de borbulhas e facilitam a sua eliminação, ao 
nível hepático (ação colerética) e renal (ação 
diurética).

A Bardana também é indicada para problemas 
relacionados com a pele oleosa.

Associações
ACNE, FURÚNCULOS: Bardana + Levedura de 
Cerveja

Peumus boldus
Parte utilizada : a folha

Boldo

DIGESTÕES MAIS FÁCEIS 

Descrição 
O Boldo é um arbusto, de folhas perenes e 
flores amarelas ou brancas, que cresce nas en-
costas secas e solarengas das regiões centrais 
do Chile,  principal exportador, ainda que tam-
bém se cultive em Itália e no norte de África.

Facilita as digestões pesadas
A folha do Boldo contém um óleo essencial e 
alcaloides, entre os quais se destaca a boldi-
na. É colagogo, isto é, estimula a secreção bi-
liar favorecendo, assim, a digestão. Utiliza-se 
em afeções do fígado (é um protetor hepáti-
co) e da vesícula biliar.

É a planta ideal para facilitar as digestões 
após refeições pesadas, aumentando ainda a 
secreção de saliva.

A sua ação é reforçada pelas propriedades 
purificadoras da planta relacionadas com a 
presença de aminoálcoois. Estes drenam do 
organismo todas as toxinas que contribuem 
para o aparecimento de borbulhas e facilitam 
a sua eliminação, ao nível hepático (ação cole-
rética) e renal (ação diurética).

Advertência: Tal como acontece com todas as plantas 

que estimulam a função da vesícula biliar,o Boldo não 

é aconselhado em pacientes com obstrução do ducto 

biliar ou pedras na vesícula.

Associações
FÍGADO PREGUIÇOSO: Boldo + Alcachofra
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Cannabis sativa L. 
Parte utilizada: o óleo extraído das sementes,
obtido através da primeira pressão a frio. 

Canábis
RELAX, BEM-ESTAR  
 
Descrição
A Cannabis Sativa ou cânhamo, é uma espécie herbácea da família das Cannabaceae. É uma 
planta anual dióica, nativa das cordilheiras dos Himalaias, Ásia. Historicamente tem sido utilizada 
como medicamento, fonte alimentar e planta-mestra em várias tradições espirituais e culturais.

O óleo de sementes de cânhamo é conhecido pelo seu fornecimento equilibrado de ativos nutri-
cionais, incluindo ácidos gordos essenciais. É rico em ómega 3, 6 e 9, e tem efeitos sobre o corpo, 
em particular sobre o Sistema Nervoso Central. Fornece lípidos que serão convertidos em EPA e/
ou DHA, compostos essenciais para o bom funcionamento das células. A estes lípidos é também 
atribuído um carácter anti-inflamatório e modulador de doenças cardiovasculares.

Os botões, ou flores da planta feminina, são os que concentram a maior quantidade de com-
postos com utilidade medicinal. Os principais são os canabinóides (substâncias capazes de ativar 
vários receptores presentes no corpo e cérebro dos mamíferos), os terpenos e os flavonoides, 
produzidos naturalmente pela planta. Para além destas substâncias,  a composição das semen-
tes é também muito rica em nutrientes e a partir dela podem-se obter ácidos gordos (incluindo 
os que o nosso organismo não consegue produzir, os ácido gordos essenciais) em proporções 
ótimas. 

Um calmante natural
Devido ao grande investimento no estudo das propriedades da canábis, e e à difusão da in-
formação, o uso medicinal da Canábis desenvolveu-se consideravelmente, com muitos efeitos 
medicinais e/ou farmacológicos comprovados (anti-inflamatório, analgésico, relaxante muscular, 
protector, reparador do tecido nervoso, etc.).

Atualmente a canábis tem diferentes utilizações medicinais (dependendo de que estrutura da 
planta se utiliza), podendo ser utilizada como terapia paliativa, para reduzir ou eliminar os efeitos 
secundários dos tratamentos tradicionais, como terapia  complementar (potenciando o efeito da 
terapia tradicional) ou como terapia curativa. A aplicabilidade da canábis estende-se a uma panó-
plia de diferentes patologias como: Alzheimer, ansiedade, depressão, stress, artrite, osteoartrite, 
dor, insónia, enxaqueca, entre outras.

Associações
STRESS:  Canábis + Valeriana
NERVOSISMO: Canábis + Rhodiola  
PROBLEMAS DE SONO: Canábis + Crataegus 
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Carvão Vegetal
VENTRE LISO, DILATAÇÃO
ABDOMINAL, FLATULÊNCIA,
DOR ABDOMINAL, DIARREIA,
CÓLON IRRITÁVEL

Descrição
O Carvão Vegetal é um produto simples e ex-
tremamente eficaz. Há muito que foi  reconhe-
cido pelas suas potentes capacidades de de- 
sintoxicação do organismo. A sua capacidade 
extraordinária para a adsorção das moléculas 
orgânicas e dos gases tóxicos permite-lhe di-
versas aplicações, desde em máscaras de oxi-
génio a medicamentos para tratar distúrbios 
digestivos.

O vegetal que adsorve os gases
Quando presente, adsorve, ou fixa à sua su-
perfície, complexos indesejáveis que se en-
contram no sistema digestivo, tais como gases, 
aditivos alimentares, resíduos de pesticidas, 
fertilizantes, metais  pesados, solventes orgâni-
cos, bactérias tóxicas de peixe ou marisco, etc.

Desintoxicante universal
Para além de desintoxicar o organismo, o Car-
vão Vegetal regula as funções intestinais. Pode 
ser eficaz em casos de diarreia, gastroenterites, 
dor gástrica, azia, flatulência e infeções intesti-
nais. Ao reduzir os gases intestinais, o Carvão 
ajuda a recuperar um ventre liso e uma silhueta 
elegante. 

Advertência: Dar 2 horas de intervalo entre a toma do 

Carvão Vegetal e qualquer medicamento ou suplemento 

tomado por via oral.

Associações
DIARREIA: Carvão Vegetal + Plantago 

Silybum marianum 
Parte utilizada: fruto

Cardo Mariano
DIGESTÕES LENTAS,

INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA, CIRROSE, 
HEPATOPROTETOR

Descrição
Os seus veios brancos estão associados a uma 
lenda que remonta à Idade Média. Tentando 
esconder Jesus dos soldados de Herodes, a Vir-
gem Maria cobriu-o com as enormes folhas de 
um cardo. Com a pressa, caíram-lhe alguns pin-
gos de leite do peito para cima das folhas que 
ficaram com esses veios marcados para sempre.

Planta vital para o fígado
Foram identificadas três substâncias (silibinina, sili-
cristina, silidianina) no fruto desta planta que forma 
um complexo hepatoprotetor conhecido como sili-
marina. No caso dos danos provocados pelo álcool 
(cirrose hepática), a silimarina reconstrói as células 
danificadas e restaura-lhes as capacidades meta-
bólicas. A longo prazo, a toma diária de silimarina 
abranda o processo de cirrose.
Esta planta é também utilizada no tratamento da 
hepatite viral e para travar a hepatite crónica. Ao es-
timular o fluxo da vesícula biliar, atua igualmente so-
bre a disfunção hepática. O Cardo Mariano é muito 
útil para todos os tipos de desintoxicação hepática. 
Esse efeito é potenciado quando combinado com 
Alcachofra.

Advertência: Tal como acontece com todas as plantas que es-

timulam a função da vesícula biliar, o Cardo Mariano não deve 

ser utilizado em pacientes com obstrução do ducto biliar.

Associações
DISTÚRBIOS DO ESTÔMAGO, HEPATITE (OU 
ICTERÍCIA): Cardo Mariano + Alcachofra
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Aesculus hippocastanum
Parte utilizada: casca

Castanheiro-
-da-Índia

HEMORRÓIDAS, VARIZES,
PERNAS PESADAS

Descrição
Árvore alta dos Balcãs, o Castanheiro-da-Índia é 
atualmente cultivado por toda a Europa.

A planta das hemorróidas
As substâncias responsáveis pela atividade do 
Castanheiro da Índia encontram-se na casca e nos 
frutos. De entre eles, destaca-se um glicósido cu-
marínico: o esculósido, atua sobre o tónus veno-
so, estimulando a atividade vascular, devido à sua 
ação vitamínica P. Esta ação fortalece os capilares, 
aumentando-lhes a resistência e diminuindo-lhes a 
permeabilidade.
Devido às ações anti-inflamatória e vasoconstritora, 
os flavonoides, melhoram a circulação sanguínea e 
aliviam a dor associada às crises de hemorróidas. 
Juntos, estes ingredientes são particularmente 
úteis no tratamento dos sintomas relativos à má cir-
culação venosa (sensação de pernas pesadas e/ou 
inchadas, varizes), hemorróidas e propensão para a 
formação de hematomas.

Associações
HEMORRÓIDAS: Castanheiro-da-Índia + Ruscus

Equisetum arvense
Parte utilizada: parte aérea estéril

Cavalinha
REMINERALIZAÇÃO ÓSSEA,
REUMATISMO, ARTROSE,
CONSOLIDAÇÃO DE FRATURAS

Descrição
Vulgar em toda a Europa, a Cavalinha deve o nome 
ao seu comprido e filamentoso caule. 

A «inestimável e insubstituível» 
planta remineralizante
A Cavalinha é especialmente rica em silício que esti-
mula a síntese do colagénio nos ossos e no tecido con-
juntivo. Desta forma, contribui para a reconstituição 
da cartilagem e para o fortalecimento das fraturas, 
consolidando a formação dos calos ósseos. Melhora 
visivelmente a elasticidade dos tendões e ajuda a  
protegê-los, inclusivamente em quem pratica exercício 
regularmente. As deficiências de silício são vulgares e 
aumentam com a idade. O consumo regular de Cava-
linha proporciona todos os seus benefícios de remine-
ralização. Pelas suas propriedades diuréticas, a Cava-
linha também é tradicionalmente utilizada para ajudar 
nas funções de eliminação do organismo e combater a 
retenção de água.

Dica útil: (fonte de silício) pode ser tomada juntamente 
com uma fonte de cálcio.

Associações
ARTROSE, TENDINITE : Cavalinha +  
Harpagófito 
PERDA DE DENSIDADE ÓSSEA: Cavalinha + 
Salva (mulheres na menopausa)
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Camellia sinensis                                                                                                             
Parte utilizada: botão e duas primeiras

 folhas do ramo

Chá Verde
EXCESSO DE PESO, OBESIDADE

Descrição
Frequentemente descrito como sintoma, na verdade, 
o excesso de peso resulta de uma simples equação: as 
calorias absorvidas através dos alimentos excedem as 
calorias queimadas durante o dia. Dois dos principais in-
gredientes ativos do Chá Verde, a cafeína (um alcaloide) 
e os polifenóis, regulam esse desequilíbrio.

Em conjunto, estes ativos estimulam a produção de neu-
rotransmisores como as: catecolaminas, onde se incluem 
a adrenalina, a noradrenalina e a dopamina. A ativação 
do sistema nervoso simpático, por estes neurotransmis-
sores, desencadeia um aumento da termogénese (au-
mentando o gasto de calorias), facilitando a eliminação 
do peso em excesso. Para além das questões estéticas, o 
aumento de peso pode acarretar diferentes consequên-
cias negativas para a saúde e bem-estar geral.

O excesso de colesterol é uma das complicações mais 
observadas de quem sofre deste problema. Vários  
estudos demonstram que a toma regular de Chá Verde 
reduz significativamente os níveis de lípidos na corrente 
sanguínea, especialmente do colesterol.

Associações
EXCESSO DE PESO COM MÁ CIRCULAÇÃO: Chá 
Verde + Pilosela + Hamamélia ou Videira
EXCESSO DE PESO COM OBSTIPAÇÃO: Chá Verde
+ Orthosiphon + Plantago/Psílio
EXCESSO DE PESO, COM MUITO APETITE: Chá 
Verde + Konjac + Orthosiphon
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Vaccinium macrocarpon
Parte utilizada: fruto

Cranberry

BEM-ESTAR URINÁRIO

Descrição
O Cranberry é um arbusto com cerca de 50 cm de 
altura que pertence à mesma família do mirtilo.
O Cranberry era muito utilizado pelas tribos da 
América do Norte para melhorar a cicatrização das 
feridas, tratar intoxicações, problemas urinários e 
diarreias.

Sabe-se também, que devido ao alto teor em vi-
tamina C, os marinheiros ingeriam cranberry para 
prevenir o aparecimento de escorbuto. 

As suas propriedades benéficas para o sistema 
urinário são bem conhecidas desde meados do 
século XIX.

Alguns estudos atribuem ao Cranberry proprie-
dades antissépticas das vias urinárias, pelo que se 
recomenda especialmente em casos de infeções 
urinárias recorrentes. Nestes estudos, a atividade 
benéfica do Cranberry, encontra-se associada à 
sua capacidade de inibir a adesão bacteriana à su-
perfície da mucosa, prevenindo assim, as infeções 
urinárias.
Conseguiu-se também, isolar do Cranberry com-
postos com propriedades antibióticas interessan-
tes.

Associações
BEM-ESTAR DAS VIAS URINÁRIAS: Cranberry 
+ Urze
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Cratægus lævigata
Parte utilizada: sumidade florida

Crataegus
STRESS, PALPITAÇÕES,

ANSIEDADE, NERVOSISMO, 
INSÓNIA  NOS ADULTOS E NAS 

CRIANÇAS

Descrição
Na Grécia antiga, o Crataegus era um símbolo 
de proteção e pureza, sendo vulgarmente colo-
cado nos aposentos nupciais e nos quartos dos 
bebés, para afastar os espíritos maléficos.

O amigo do coração 
Dois dos principais ingredientes ativos, o hiperósido e 
a vitexina (flavonoides), atuam como reguladores do 
ritmo cardíaco, reduzindo as palpitações e a perceção 
exagerada dos batimentos cardíacos nas pessoas in-
quietas e com propensão para a ansiedade. Para além 
dos efeitos que exerce sobre o coração, o Crataegus 
atua mais genericamente sobre o sistema circulatório, 
ao aumentar o fluxo coronário assegurando ao mús-
culo cardíaco um maior aporte de sangue oxigenado 
(prevenindo os episódios de angina). Devido às suas 
propriedades cardiotónicas e aos seus efeitos vasodila-
tadores o Crataegus pode ser útil na arritmia cardíaca.
A sua ação hipotensora (reduz tensão arterial), permite 
atenuar os problemas associados à angina de peito. A 
sinergia dos seus diferentes ativos, apenas preservados 
no pó integral, confere ao crataegus uma eficaz ação 
sedativa central, útil em situações de nervosismo, irri-
tabilidade, ansiedade, bem como em perturbações 
do sono.

Associações
STRESS: Crataegus + Rhodiola
INSÓNIA AO INÍCIO DA NOITE: Crataegus + 
Valeriana
TENSÃO NERVOSA E STRESS NOS ADULTOS : 
Crataegus + Rhodiola
FADIGA NERVOSA: Crataegus + Ginseng

Curcuma longa
Parte utilizada: rizoma

Curcuma
FLEXIBILIDADE E BEM-ESTAR 
ARTICULAR

Descrição
A Curcuma é uma planta de origem Asiática, 
muito conhecida desde a antiguidade pelas 
suas múltiplas propriedades, tanto medicinais, 
cosméticas e alimentares. As suas propriedades 
terapêuticas já se encontravam descritas num 
herbário Assírio do ano 600 a.C.

Atividade anti-inflamatória 
A Curcuma é atualmente objecto de inúmeros estudos 
científicos que visam explorar as suas múltiplas pro-
priedades no campo da saúde.

O seu principal ativo, a curcumina, é um dos principais 
responsáveis pela sua atividade biológica. De entre as 
suas múltiplas utilizações podemos destacar a sua ati-
vidade anti-inflamatória e o seu papel na manutenção 
da flexibilidade e do bem-estar articular.

A Curcuma possui também uma importante ação an-
tioxidante que protege o nosso organismo frente aos 
efeitos nocivos dos radicais livres.

Por outro lado, a Curcuma contribui, também, para o 
bom funcionamento do fígado e vesícula biliar. Adi-
cionalmente, facilita a digestão e favorece a saúde 
gastrointestinal, ajudando a prevenir possíveis pertur-
bações gástricas.

Associações
ARTROSE: Curcuma + Cavalinha
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Taraxacum oficinale
Parte utilizada: raiz

Dente-de-Leão
DEPURATIVO, PREVENÇÃO DE
CÁLCULOS BILIARES E RENAIS

Descrição
Do francês «dent-de-lion», esta planta é conhecida 
por Dente-de-Leão por causa das extremidades 
denteadas das suas folhas.

Um potente depurativo 
O Dente-de-Leão é particularmente apreciado pela 
sua ação diurética, segura e sem efeitos indesejáveis. 
Permite limpar todo o organismo, eliminando as toxi-
nas acumuladas.

O Dente-de-Leão atua também ao nível digestivo, 
aumentando o fluxo de bílis e estimulando o fígado 
preguiçoso.

As propriedades de «limpeza» global do Dente-de-
Leão contribuem para prevenir cálculos biliares e re-
nais. 

Advertência: À semelhança de qualquer outra planta que esti-

mule a vesícula biliar, o Dente-de-Leão não é aconselhado em 

pacientes com obstrução das vias biliares.

Dica útil: é benéfica a toma de Dente-de-Leão nas tran-
sições sazonais e depois de excessos alimentares, por 
facilitar a eliminação de toxinas.

Associações
CÁLCULOS RENAIS: Dente-de-Leão + Orthosi-
phon 
DESINTOXICAÇÃO: Dente-de-Leão + Alcachofra
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Eleutherococcus senticosus
Parte utilizada: raiz

Eleuterococo
ASTENIA, CANSAÇO, DEBILIDADE

Descrição
O Eleuterococo, é uma planta da mesma família 
do Ginseng. Proveniente da zona da Sibéria é 
muitas vezes chamado de “ginseng siberiano”.

A planta dos desportistas
A sua raiz contém eleuterósidos, aos quais são 
atribuídas propriedades “adaptogénicas”, ou 
seja, capacidade de restabelecer estados fisio-
lógicos alterados por condições patológicas. 
Permite aumentar a velocidade, a qualidade e a 
capacidade para realizar esforço físico.

Favorece igualmente a resistência do organismo 
ao esforço, facilitando rapidamente a sua recupe-
ração. Para além do seu efeito “adaptogénico”, 
o Eleuterococo estimula o sistema nervoso (au-
mentando a concentração) e tem propriedades 
imunoestimulantes. Provoca um aumento da 
quantidade de linfócitos e aumenta o consumo 
de oxigénio durante o exercício físico. O reforço 
da resistência do organismo é constante e sus-
tentado no tempo, inclusivamente após a  
interrupção da toma.

Associações
EXAMES: Eleuterococo+ Geleia Real
DESPORTO (PREPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO): 
Eleuterococo + Spirulina
FADIGA: Guaraná + Eleuterococo
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Equinacea purpurea
Parte utilizada: raiz

Equinácea
IMUNOESTIMULANTE, PREVENÇÃO 

DE GRIPES E CONSTIPAÇÕES

Descrição
A sua raiz é desenterrada na Primavera, após quatro 
anos de cultivo.

Contém inúmeros ingredientes ativos com proprie-
dades imunoestimulantes. 

O imunoestimulante natural
Dos vários constituintes da raiz de Equinácea, 
distinguem-se os polissacáridos (que protegem 
as células dos ataques virais) e as alcamidas (com 
propriedades antibacterianas e antifúngicas). Estas 
substâncias contribuem especificamente para o au-
mento dos níveis de leucócitos (glóbulos brancos) 
e para a síntese do interferão — molécula essencial 
para a imunidade. 

A maioria dos estudos científicos centram-se sobre-
tudo nos efeitos da Equinácea na prevenção de es-
tados gripais e das doenças respiratórias crónicas. 
A análise dos resultados de 5 estudos científicos 
diferentes, sustentam a sua atividade imunomodu-
ladora. Após a análise destes estudos, verificou-se 
também que a Equinácea não apresenta efeitos 
secundários nem toxicidade para o organismo. A 
Equinácea pode ser tomada em intervalos de tem-
po de 1 a 3 meses antes do início do inverno, para 
reforçar a proteção contra infeções de repetição. 
Para além disso, pode ser utilizada para fins profi-
láticos, quando o organismo se encontra em con-
dições de stress e o sistema imunitário se encontra 
fragilizado.

Associações
IMUNOESTIMULANTE: Equinácea + Acerola
PREVENÇÃO DE PROBLEMAS OTORRINOLA-
RINGOLÓGICOS, E INFEÇÕES RECORRENTES: 
Equinácea + Própolis 
HERPES (PREVENÇÃO DAS RECAÍDAS)
Equinácea + Própolis

Trigonella foenum-graecum
Parte utilizada: semente

Feno-grego
ESTIMULA O APETITE

Descrição
O Feno-grego, pertencente à família do trevo, é 
uma planta amplamente cultivada na Índia e na 
China, onde é utilizada como condimento pelo 
seu aroma característico.

Abre o apetite
As suas sementes de cor intensa são ricas em pro-
teínas (30%), lípidos e sapogeninas que estimulam 
o apetite.

Esta propriedade faz com que o Feno Grego seja 
recomendado para ganhar peso. Ao regular as se-
creções pancreáticas, especialmente da insulina, 
pode também ser utilizado no excesso de peso 
originado por distúrbios metabólicos. 

Devido a esta ação reguladora dos níveis de insuli-
na, está igualmente aconselhado nos casos de dia-
betes não insulinodependente (tipo 2). Um estudo 
realizado nos anos 90 por uma equipa de investi-
gadores franceses isolou o aminoácido responsá-
vel por esta atividade hipoglicemiante. Por último, 
estimula o aumento da massa e volume muscular, 
sendo por isso, uma planta muito apreciada pelos 
culturistas.

Associações
MÚSCULOS (DESENVOLVIMENTO):  
Feno-Grego + Spirulina
FALTA DE APETITE: Feno-Grego + Geleia Real



Fucus vesiculosus
Parte utilizada: talo

Fucus

REGULAÇÃO DO PESO,
DIMINUIÇÃO DO APETITE

Descrição
O Fucus é uma alga de cor castanha, abundan-
te nas costas rochosas dos mares temperados e 
frios do hemisfério norte. Estas algas são con-
centradas em sais minerais, oligoelementos, 
vitaminas e iodo.

Diminuição do apetite
O Fucus é rico em oligoelementos (cobre, crómio, 
zinco, selénio, ferro, manganês, iodo), assim como 
em vitaminas (C,B1,B2,B6,B12), ajudando a suprir 
as necessidades essenciais do organismo duran-
te as dietas de controlo de peso. Para além disso, 
devido ao seu conteúdo em mucilagens, provoca 
uma diminuição do apetite, sendo um poderoso 
aliado a ter em conta na perda de peso. O seu 
conteúdo em iodo estimula fundamentalmente a 
tiróide, atuando sobre o  incremento 
generalizado da atividade metabólica.

Em último lugar, a presença de fibras vegetais   
melhora o trânsito intestinal que está frequente-
mente alterado durante as dietas de controlo de 
peso, provocando um ligeiro efeito laxante. 

Conselho: para uma máxima eficácia, associar 
sempre a ingestão de um alimento (uma fruta, um 
pedaço de pão…) à toma de fucus.

Associações
REGULAÇÃO DO PESO E CANSAÇO: Fucus 
+ Guaraná
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Foeniculum vulgare
Parte utilizada: fruto

Funcho
FLATULÊNCIA, INCHAÇO

Descrição
O Funcho é uma planta aromática originária da 
bacia do Mediterrâneo e que hoje em dia é cul-
tivada tanto na Europa como na Ásia e na Amé-
rica. Na antiguidade era utilizado pelas suas 
propriedades revitalizantes e antiparasitárias.

O fruto com propriedades
carminativas
Os frutos do Funcho, que têm um aroma caracte-
rístico devido ao seu conteúdo em óleo essencial           
(anetol 50%), são os responsáveis pelas suas pro-
priedades medicinais. Para além da sua capacidade 
de estimular a digestão, o Funcho ajuda a acalmar 
os espasmos e as dores abdominais (gastrite, coli-
te). Adicionalmente, devido às propriedades des-
critas anteriormente, o Funcho evita a formação de 
gases intestinais, bloqueando os processos de fer-
mentação dos alimentos durante a digestão, pelo 
que se revela igualmente interessante em caso de 
digestões pesadas, inchaço e flatulência. 

Associações
AEROFAGIA ( GASES, FLATULÊNCIA): Funcho +
Carvão vegetal
ESPASMOS INTESTINAIS: Funcho + Melissa
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Geleia Real
FADIGA, CONVALESCENÇA,

DESEQUILÍBRIO GENERALIZADO

Descrição
Há muito tempo que o crescimento extremamen-
te rápido das larvas da Abelha Rainha e a sua ex-
cepcional longevidade despertaram a curiosidade 
de quem as observava. O segredo é uma geleia 
com um brilho perlado de que se alimenta exclu-
sivamente a rainha, durante toda a sua vida. Essa 
substância segregada pelas abelhas obreiras cha-
ma-se Geleia Real, ou «leite das abelhas».

Propriedades estimulantes 
e revigorantes
Os investigadores descobriram na geleia real um 
concentrado nutritivo e energético, impossível de 
reproduzir a partir de outros produtos naturais ou 
sintéticos. Muito rico em vitaminas do complexo 
B (especialmente B3, B5, ácido fólico e biotina), 
contém não só minerais e oligoelementos (ferro, 
cobre, potássio e fósforo), como também aminoá-
cidos e ácidos gordos essenciais.

A Geleia Real aumenta a energia, reaviva a ativida-
de em geral, estimula as defesas naturais e reforça 
a resistência do organismo à fadiga, ao stress e às 
condições extremas, como o frio. Em virtude das 
suas propriedades, a Geleia Real, pode ser con-
sumida por adultos, crianças e idosos, tanto para 
combater a fadiga (física e mental) e as dificulda-
des de concentração, como para acelerar a conva-
lescença. A Geleia Real é muito eficaz em sinergia 
com o Ginseng ou a Acerola, em tratamentos com 
a duração de um mês. 

Associações
DECRÉSCIMO ENERGÉTICO, ESTIMULAÇÃO 
DAS DEFESAS: Geleia Real + Acerola
FADIGA FÍSICA: Geleia Real + Ginseng
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Zingiber officinale
Parte utilizada: rizoma

Gengibre
DIGESTÕES DIFÍCEIS, ENJOOS
DOS TRANSPORTES, ENJOO DA
GRAVIDEZ

Descrição
O Gengibre é originário da Índia. Conta-se que 
por detrás do empenho dos europeus para 
descobrir o famoso caminho marítimo para a 
Índia, estava a conquista desta especiaria, que 
era uma das mais apreciadas na Idade Média.

O tónico estomacal
A utilização contemporânea do Gengibre remonta ao 
princípio dos anos 80, quando um cientista descobriu, 
por acaso, que o Gengibre diminuía as náuseas. Após 
esta descoberta seguiram-se uma série de estudos 
que permitiram demonstrar a eficácia indiscutível des-
ta planta para prevenir o enjoo em viagens e tratar os 
transtornos digestivos (devido às suas propriedades 
colagogas e coleréticas).

Na medicina tradicional árabe utiliza-se para estimular 
a líbido, o que fez com que ganhasse uma grande po-
pularidade. O seu conteúdo em gingerol está também 
associado à fertilidade, por provocar um aumento no 
volume de esperma e melhorar a mobilidade dos es-
permatozóides.

Quer se trate de fadiga sexual ou de uma redução pas-
sageira da energia, o Gengibre exerce uma atividade 
estimulante e revitalizante que é reforçada quando é 
associado ao ginseng. 

Associações
FADIGA SEXUAL: Gengibre + Ginseng
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Ginkgo biloba
Parte utilizada: folhas

Ginkgo
PROBLEMAS DE CIRCULAÇÃO

CEREBRAL (PERDA DE MEMÓRIA),
ENVELHECIMENTO CEREBRAL

Descrição
A Ginkgo biloba é um árvore sagrada do Extre-
mo Oriente.
É uma árvore de vitalidade extraordinário, sen-
do dos poucos organismos que sobreviveram ao 
lançamento da bomba atómica em Hiroshima.

Um cérebro com melhor irrigação 
Os principais ativos das folhas de Ginkgo são os 
flavonoide, os ácidos orgânicos e sobretudo as 
lactonas específicas da Ginkgo, os ginkgólidos e 
os bilobálidos. A sinergia entre os vários ativos 
parece ser a causa da potente ação da Ginkgo.

A Ginkgo revelou-se particularmente eficaz no tra-
tamento de problemas circulatórios. Os princípios 
ativos da planta dilatam as artérias, veias e capila-
res. Para além disso, melhoram a microcirculação e 
a viscosidade do sangue, prevenindo a formação 
de coágulos.

São vários os estudos que demonstraram que a 
Ginkgo exerce um efeito significativo na memória 
e na capacidade de aprendizagem, por melhorar a 
circulação sanguínea no cérebro e, consequente-
mente, o aporte de oxigénio e nutrientes. A Ginkgo 
é especialmente indicada no tratamento dos pro-
blemas de memória e nas alterações das funções 
cognitivas associadas ao envelhecimento.

Associações
PROBLEMAS DE MEMÓRIA: Ginkgo + Lecitina 
de Soja

Panax ginseng
Parte utilizada: raiz

Ginseng
FADIGA, STRESS, RECUPERAÇÃO,
ESTIMULANTE FÍSICO E
 INTELECTUAL

Descrição
Os chineses prezam a raiz de Ginseng pelas 
suas propriedades revigorantes e afrodisía-
cas. Tradicionalmente reservada para o im-
perador e senhores feudais, o Ginseng tem 
uma história que remonta à Antiguidade.

A planta milenar da energia
A planta do Ginseng deve ter pelo menos seis 
anos para que se lhe possa colher a raiz. O nome 
«flor da vida» reflete os benefícios da planta que 
se devem à presença de ginsenósidos. O Ginseng 
tem uma ação revigorante global sobre o orga-
nismo. Estimula o sistema imunitário e melhora 
o desempenho físico e intelectual, independen-
temente da idade. Melhora os processos de me-
morização e os reflexos. Aumenta a resistência 
do organismo ao esforço, reduzindo a sensação 
de fadiga, a dor muscular e a taxa de ácido lático 
no sangue e aumentando a absorção de oxigé-
nio nos músculos.

A raiz do Ginseng atua ainda sobre as glândulas 
adrenais, provocando um efeito estimulante nos 
órgãos sexuais.

Associações
AFRODISÍACO: Ginseng + Maca
FADIGA FÍSICA: Ginseng + Geleia Real
FADIGA EMOCIONAL: Ginseng + Crataegus
FADIGA PERSISTENTE: Ginseng + Acerola
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Paullinia cupana 
Parte utilizada: 

semente 

Guaraná
OBESIDADE, SOBRECARGA

PONDERAL, BAIXA DE TÓNUS 

Descrição
Há muito que os índios Guaraní do Uruguai e do 
Paraguai utilizam este arbusto da Amazónia pelas 
suas propriedades estimulantes e fortificantes.

O tónico da perda de peso
As propriedades do Guaraná devem-se, particu-
larmente, a uma percentagem elevada de cafeína 
que varia entre 3% e 5%. Facilmente ultrapassando 
os valores presentes no café e no chá, conhecidas 
como sendo das fontes naturais mais ricas em 
cafeína.  A cafeína acelera a queima de gordura, 
aumenta o metabolismo basal das células e con-
tribui para a eliminação da gordura armazenada. 
Para além disso, estimula a libertação de catecola-
minas, como a adrenalina, que ajuda o organismo 
gorduras a gordura com maior rapidez.

Alguns estudos comparam o Guaraná à cafeína 
pura, porém, identificam outros ingredientes ati-
vos que lhe conferem benefícios para além dos da 
cafeína tais como:  ajudar no bom funcionamento 
digestivo, estimular o rendimento físico e intelec-
tual e na melhoria da moral (ação antidepressiva). 

As propriedades estimulantes do Guaraná são es-
pecialmente potentes no combate à fadiga física 
e mental frequentemente associadas às dietas de 
perda de peso. Em doses controladas o guaraná 
estimula o organismo, restaurando a vitalidade e o 
bem-estar, afetar o ritmo cardíaco.

Associações 
EXCESSO DE PESO, OBESIDADE: Guaraná + 
Orthosiphon
REFORÇO INSTANTÂNEO DE ENERGIA: 
Guaraná + Acerola
FADIGA CRÓNICA: Guaraná + Geleia Real
FADIGA: Guaraná + Eleuterococo

Hamamelis virginiana
Parte utilizada: folha

Hamamélia
PERNAS PESADAS

Descrição
Originária do Canadá e da zona este dos Estados 
Unidos, a Hamamélia é atualmente cultivada na 
Europa. Devido à sua semelhança com a avelã e 
aos poderes mágicos que os feiticeiros índios lhe 
atribuíam, também é conhecida como a “avelã da 
bruxa”.

O alívio das pernas pesadas
As folhas de Hamamélia contêm taninos e 
flavonoides, que são princípios ativos muito 
interessantes no tratamento dos distúrbios cir-
culatórios. Os taninos exercem uma ação veno-
tónica que facilita a contração dos vasos, das 
veias e capilares, favorecendo o fluxo sanguí-
neo. Por sua vez, os flavonoides exercem uma 
ação vitamínica P, que se traduz num aumento 
da resistência das pequenas veias e capilares e 
na diminuição da permeabilidade capilar res-
ponsável pelo edema e inflamação. Estas duas 
substâncias também conferem propriedades 
antioxidantes importantes, que protegem a 
parede das veias e dos capilares. A Hamamélia 
também se tem revelado muito útil em caso de 
menstruação intensa, devido às suas proprieda-
des hemostáticas.

Associações
CONTROLO DE PESO COM MÁ CIRCULAÇÃO: 
Hamamélia + Chá Verde + Pilosela
PERNAS CANSADAS (MUITO TEMPO DE PÉ): 
Hamamélia + Videira



Harpagophytum procumbens
Parte utilizada: raizes secundárias

Harpagófito
DORES ARTICULARES, 

REUMATISMO, ARTROSE,
ARTRITE, TENDINITE, ENTORSES

Descrição
O Harpagófito, é conhecido pelas suas flores cor 
de malva, que produzem frutos característicos em 
gancho que lhe valem o nome de “garra do diabo”.

Ação benéfica sobre as   
articulações
As raízes do Harpagófito são ricas em glucoiridóides e 
procúmbido que têm inegáveis propriedades         
anti-inflamatórias e analgésicas (contra a dor).

Hoje em dia, os benefícios do Harpagófito no trata-
mento da dor articular, dos reumatismos, da artrose, da 
artrite (joelho, anca, coluna vertebral) e das tendinites  
são universalmente reconhecidos. 

Alguns estudos conduzidos ao longo de vários meses 
em pacientes artrósicos demonstraram que esta planta 
melhora significativamente o conforto do paciente. A 
mobilidade e a flexibilidade articular aumentam drasti-
camente sem quaisquer efeitos secundários adversos, 
em particular sobre o estômago.

Esta planta é muito utilizada por atletas, devido aos 
bons resultados que apresenta nas tendinites e dores 
articulares induzidas pelo esforço.

Associações
ARTROSE, TENDINITE: Harpagófito + Cavalinha
ENTORSES, DISTENSÕES: Harpagófito + Ananás
DOR ARTICULAR: Harpagófito + Curcuma
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 Amorphophallus konjac
Parte utilizada: glucomanano,
o ingrediente ativo da raiz

Konjac
Glucomanano

INIBIDOR DO APETITE, FORTE SA-
CIANTE, PERDA DE PESO 

Descrição
O Konjac é uma planta asiática, tradicionalmente 
cultivada na China e no Japão.

O forte inibidor de apetite
O glucomanano, substância com propriedades 
surpreendentes, é extraído deste tubérculo. O 
glucomanano pode absorver mais de 100 vezes o 
seu volume em água. No estômago, forma um gel 
volumoso de grande viscosidade. Este gel não é 
assimilável pelo organismo e por esta razão não 
tem qualquer valor calórico.

Sem calorias, este gel vegetal atua como inibidor 
natural do apetite , induzindo uma sensação ime-
diata de saciedade. , que por consequência reduz 
a quantidade de alimentos ingeridos. O gel visco-
so do Konjac também reduz a absorção intestinal 
dos glícidos e lípidos. Para além disso, favorece o 
trânsito intestinal e evita a obstipação, uma das 
consequências mais vulgares das dietas de ema-
grecimento.

Advertência: Distanciar por 2 horas a toma de Konjac da de 

qualquer medicamento por via oral.

Associações
EXCESSO DE PESO COM MUITO APETITE: 
Konjac + Chá verde + Orthosiphon
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NOVIDADE

VITAMINA D3
Para uma imunidade reforçada* 

Líquen altamente concentrado 
2000 UI** de Vitamina D3 extraída do líquen

 *A vitamina D3 , contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário, bem como para a manutenção dos ossos e da 
função muscular. Em doses elevadas, contribui para a absorção de cálcio e fósforo. 

**Unidades Internacionais

Planta de origem 
CONTROLADA 

O G M

40

Altamente 
CONCENTRADA 

SEM corantes ou 
aditivos quimicos.

O G M

40

Embalagem 
RECICLÁVEL 

O G M

40

40 ANOS DE 
SABER-FAZER ÚNICO 

ARKOCÁPSULAS   VITAMINA D3 VEGETAL

14706 Display arkocapsulas Vitamina D3 pt.indd   114706 Display arkocapsulas Vitamina D3 pt.indd   1 31/3/22   9:5931/3/22   9:59



Glycine max
Parte utilizada: sementes

Lecitina de Soja

EXCESSO DE COLESTEROL,
PREVENÇÃO DA ATEROSCLEROSE,

CANSAÇO CEREBRAL

Descrição
Natural da China, a soja chegou à Europa no 
início do século XVIII. Rica em lípidos, proteínas 
e lecitina, esta planta é um dos melhores suple-
mentos nutricionais existentes e uma fonte ali-
mentar nutricionalmente completa.

Boa Saúde Cardiovascular
O principal constituinte da Lecitina de Soja é a 
fosfatidilcolina. É um constituinte essencial do 
sistema nervoso e do cérebro.

A Lecitina de Soja tem a capacidade de se fixar 
de forma seletiva ao colesterol acumulado na  
corrente sanguínea e especialmente à sua fração 
nociva (LDL), favorecendo a sua eliminação e pre-
servando a flexibilidade das paredes dos vasos 
sanguíneos.

Embora se encontre em vários produtos ali-
mentares, a  Lecitina de Soja apresenta pouca 
resistência ao processamento industrial dos ali-
mentos. O seu consumo em cápsulas garante 
uma melhor conservação dos seus principais in-
gredientes ativos e maior eficácia. 

Associações
ATEROSCLEROSE: Lecitina de Soja + Alho
EXCESSO DE COLESTEROL, TRIGLICÉRIDOS: 
Lecitina de Soja + Ómega 3
PERDA DE MEMÓRIA: Lecitina de Soja +  
Ginkgo (a partir dos 40 anos)
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Monascus purpureus

Levedura de arroz 
vemelho
COLESTEROL

Descrição
Esta levedura desenvolve-se no arroz, cereal que 
é parte importante da alimentação, da saúde e 
da cultura oriental, especialmente na China. A 
sua utilização foi pela primeira vez documenta-
da na dinastia Tang, 800 anos a.C. O seu fabrico 
está detalhadamente descrito na antiga farmaco-
peia Chinesa, publicada durante a dinastia Ming 
(1368-1644). 

Diminuição dos níveis de Colesterol
Na composição da levedura de arroz vermelho 
destacam-se os princípios ativos conhecidos como 
as monacolinas. A mais importante é a monacolina 
K, que inibe a ação da enzima HMG-CoA redutase 
(responsável pela formação do colesterol), e reduz 
a produção de apolipoproteina VLDL (enzima res-
ponsável pelo transporte dos triglicéridos no san-
gue), contribuindo para a manutenção dos níveis 
adequados de colesterol (LDL) no sangue.
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Cladonia rangiferina L 
Parte utilizada: extrato de liquen

Líquen 
(vitamina D3)
DEFESAS

Descrição
O líquen é uma das fontes mais ricas de vitami-
na D,as renas a acumulam esta vitamina no seu 
tecido muscular. Deste modo,os habitantes das 
regiões setentrionais obtém as quantidades de 
vitamina D que necessitam com a ingestão des-
ta carne.

Reforço das Defesas
A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel essen-
cial para o organismo. Numerosos estudos ex-
perimentais demostraram que é um importante 
modulador da imunidade inata e adaptativa. A 
vitamina D pode estimular respostas imunitárias 
inatas e promover a proliferação de linfócitos, 
o que conduz a uma maior produção de anti-
corpos, bem como a inibição da produção de 
citocinas pró-inflamatórias, ajudando assim a 
eliminar bactérias e vírus. A vitamina D apresen-
ta-se em duas formas, sendo a forma mais bio-
disponível a D3, portanto, a mais eficaz.

Associações
AUMENTO DAS DEFESAS: Líquen + Equinácea
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Saccharomyces 
cerevisiae

                                          
 Levedura de Cerveja

RESTAURADOR DA FLORA
INTESTINAL, PELE SECA, UNHAS 

QUEBRADIÇAS
E CABELO DANIFICADO,

IMUNOESTIMULANTE

Descrição
A Levedura de Cerveja ou Saccharomyces cerevi-
siae, para além de ser utilizada como suplemento 
alimentar, é também utilizada na produção do pão 
e cerveja.

Reconstituição da flora intestinal
A Saccharomyces cerevisae tem sido alvo de mui-
tos estudos clínicos, comprovando a eficácia desta 
levedura na redução da frequência da diarreia e na 
prevenção da diarreia induzida por antibióticos.
Vários estudos científicos demonstram que a uti-
lização regular da Levedura de Cerveja, ao longo 
de vários meses, reduz notoriamente a ocorrência 
de colite e da colopatia funcional ou síndrome do 
colón irritável (dilatação abdominal, dor de estô-
mago crónica, problemas crónicos dos movimen-
tos intestinais, etc.).

Beleza da pele em profundidade
O efeito é particularmente pronunciado na pele
seca e fatigada, nas unhas quebradiças e no cabe-
lo sem vida ou com as pontas espigadas.
Devido às suas propriedades antibacterianas 
(anti-estafilococos), a Levedura de Cerveja está 
também recomendada como adjuvante no trata-
mento da pele com tendência acneica.

Associações
DIARREIA MODERADA: L. de Cerveja + Carvão Vegetal
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Tanacetum parthenium
Parte utilizada: sumidade florida

Matricária
ENXAQUECA, DOR DE CABEÇA
LATEJANTE

Descrição
Vulgarmente encontrada nos Balcãs, a Matricária
foi trazida para a Europa, chegando primeiro à 
Grã-Bretanha e, depois, a França.

Prevenção da enxaqueca
As sumidades floridas da Matricária são ricas em 
partenólidos, ativos que lhe conferem proprieda-
des no alívio das enxaquecas.

Atualmente conhece-se o mecanismo de ação que 
desencadeia a enxaqueca. Após um fator catalítico 
(stress, emoções fortes, consumo de determinados 
alimentos, ciclo menstrual, etc.), há uma libertação 
massiva de serotonina que induz contrações e dila-
tações nas artérias cerebrais, provocando a dor da 
enxaqueca. 
Ao travar a produção da serotonina, os partenóli-
dos previnem eficazmente os episódios de enxa-
queca. 

Um tratamento de 3 meses ajuda a reduzir e aliviar 
significativamente a frequência e a intensidade das 
enxaquecas.
Deste modo, a Matricária é uma solução natural-
mente eficaz para a prevenção e alívio aos primei-
ros sintomas de enxaqueca.

Lepidium meyenii
Parte utilizada: raiz

Maca
LÍBIDO DIMINUÍDA, QUEBRA NO

DESEMPENHO FÍSICO
E INTELECTUAL

Descrição
A Maca é uma planta que cresce nas cordilheiras 
dos Andes, entre os 3.500 e os 4.500 metros de 
altura. Os povos indígenas Pumpush e Yaros utili-
zavam a a raíz da Maca para estimular o organismo 
e combater a fome. O imperador dos Incas dava-a 
aos soldados, antes das expedições e das batalhas, 
para lhes aumentar a força e a coragem.

Tónico natural sem cafeína ou  
ginsenósidos
Vários estudos científicos comprovam os efeitos 
benéficos desta planta no aumento da resistência 
e força física, bem como na melhoria da líbido e 
da fertilidade feminina e masculina. Sem cafeína, 
e sem ginsenósidos (os naturais do Ginseng), a 
Maca é a planta tónica ideal para as pessoas que 
não toleram cafeína, guaraná, ginseng ou chá ver-
de.

Associações
AFRODISÍACO: Maca + Ginseng
FADIGA: Maca + Geleia Real
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Vaccinium myrtillus
Parte utilizada: fruto

Mirtilo
MICROCIRCULAÇÃO 

Descrição
Este arbusto do bosque das regiões  
montanhosas, caracteriza-se pelas suas bagas 
negro azuladas, muito ricas em antocianósidos 
e taninos.

Couperose, acuidade visual
Os antocianósidos contribuem para melhorar a 
saúde dos capilares e a elasticidade das veias face 
aos danos oxidativos provocados pelos radicais 
livres. 

Devido à sua ação benéfica sobre a microcirculação 
o mirtilo contribui para atenuar a couperose, que 
é caracterizada pela formação de pequenas varizes 
ou veias varicosas em diferentes partes do rosto, 
nomeadamente em torno do nariz e nas boche-
chas.
O Mirtilo está também indicado em casos de he-
meralopia (dificuldade de visão por falta de acomo-
dação do olho à diminuição de intensidade lumino-
sa) e de qualquer outro transtorno das artérias dos 
olhos. O Mirtilo favorece ainda a recuperação dos 
olhos após uma intensa jornada de trabalho.

Associações
COUPEROSE: Mirtilo + Castanheiro da Índia
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Melissa officinalis
Parte utilizada: folha

 Melissa
STRESS,

DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS
 

Descrição
Originária da Ásia Ocidental, foi introduzida na 
Europa durante a Idade Média. É amplamente 
cultivada em jardins pela sua beleza e aroma 
agradável.

Relaxante digestivo
A Melissa tem uma ação sedativa e benéfica sobre o 
sistema nervoso central, ajudando em problemas de 
ansiedade e de sono. É também útil no tratamento 
sintomático dos distúrbios gastrointestinais, tais como 
flatulência, inchaço abdominal, espasmos intestinais e 
digestivos, colites e cãibras do estômago.

Associações
ANSIEDADE: Melissa + Crataegus ou Rhodiola
ESPASMOS INTESTINAIS: Melissa + Funcho
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Oenothera biennis
Parte utilizada: óleo

extraído das sementes

 Óleo de Onagra
SÍNDROME PRÉ-MENSTRUAL
(IRRITABILIDADE, TENSÃO
MAMÁRIA)

Descrição
Natural da América do Norte, a Onagra é uma
planta robusta e encantadora, com enormes
flores amarelas que abrem ao fim da tarde.

Bem-estar da mulher 
O óleo de Onagra é rico em ácidos gordos essen-
ciais (AGE) e é uma fonte natural de ácido linolei-
co e ácido gama-linolénico (ómega-6), ,gorduras 
as quais conferem ações benéficas a este óleo. O 
ácido gama-linolénico é um precursor direto das 
prostaglandinas E1 e contraria os efeitos da pro-
lactina: em níveis elevados, esta proteína pode 
provocar problemas relacionados com o síndrome 
pré-menstrual, entre os quais, tensão mamária, 
dilatação abdominal (devido a retenção de água), 
enxaquecas e distúrbios do humor (ansiedade, irri-
tabilidade, insónia e depressão).

O ácido linoleico ajuda a manter a elasticidade e a 
hidratação da pele (fluidez membranar). Para além 
disso, reforça ainda a ação do ácido gama-linoléni-
co, atuando positivamente sobre os distúrbios do 
humor. 

Não restam dúvidas quanto à utilidade do Óleo de 
Onagra no tratamento da síndrome pré-menstrual 
e é de grande interesse para todas as mulheres que 
sofrem regularmente desse problema.

Associações
MENSTRUAÇÕES IRREGULARES OU ESCAS-
SAS: Óleo de Onagra + Salva

Borago oficinalis
Parte utilizada: óleo extraído

das sementes pela primeira pressão a frio 

Óleo de Borragem

Descrição
O óleo de borragem é extraído das sementes 
desta planta, sendo sobretudo valorizado devi-
do às suas propriedades dermatológicas.

Bem-estar da pele 
O óleo de borragem é rico em ácidos gordos es-
senciais (AGE), tais como os ácidos gama-linolénico 
e o linoleico. Estes AGE são precursores dos fosfolí-
pidos que compõem as membranas celulares. 

Administrado por via oral, o óleo de borragem hi-
drata a pele e combate eficazmente a desidratação 
responsável pelo envelhecimento precoce.

O Óleo de Borragem é tradicionalmente utilizado 
para prevenir as rugas e devolver elasticidade e 
tónus à pele. 

Também pode ser muito eficaz no combate às es-
trias. A sua riqueza em ácido gama-linolénico (um 
ácido gordo essencial ómega-6) permite que o 
Óleo de Borragem modele a resposta imunitária da 
pele aos agressores e a doenças cutâneas, como a 
psoríase.

Associações
PELE SECA: Óleo de Borragem + Levedura de 
Cerveja
UNHAS FRACAS E QUEBRADIÇAS: Óleo de Bo-
rragem + Luzerna
ECZEMA: Óleo de Borragem (pode ser aplicado
diretamente no eczema)
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Olea europæa
Parte utilizada: folhas

Oliveira
HIPERTENSÃO ARTERIAL,
DOENÇAS CARDIOVASCULARES,
DIABETES NÃO INSULINODEPEN-
DENTE

Descrição
Algumas espécies chegam a ter mais de 2.000 anos. 
Símbolo da paz, a Oliveira é considerada uma árvo-
re sagrada desde a Antiguidade.

Controlo da tensão arterial
A ação hipotensiva das folhas de Oliveira é atribuí-
da a uma substância única, o oleuropeósido (um 
iridóide) que possui efeitos vasodilatadores.
A Oliveira ao ajudar a controlar a tensão arterial, 
não só protege contra o desenvolvimento de ate-
rosclerose e doenças coronárias, como também 
ajuda a resolver outros distúrbios associados à hi-
pertensão arterial como as: cefaleias, vertigens e 
zumbidos nos ouvidos.

A Oliveira tem ainda um efeito hipoglicémico e 
hipocolesterolémico (reduz os níveis do colesterol 
LDL e aumenta os níveis do colesterol HDL). 
Desta forma, pode ser utilizada como complemen-
to do tratamento da diabetes em pessoas não
dependentes de insulina (diabetes tipo 2). 

De entre outros efeitos da Oliveira, destacam-se as 
propriedades antioxidantes, antibacterianas e anti-
fúngicas, bem como as propriedades
anti-inflamatórias.

Associações
COLESTEROL E HIPERTENSÃO: Oliveira
+ Ómega 3
HIPERTENSÃO MODERADA: Oliveira + Alho
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Cucurbita pepo
Parte utilizada: óleo das sementes

Óleo de Pevides
de Abóbora

PREVENÇÃO OU TRATAMENTO
DE HIPERTROFIA BENIGNA DA

PRÓSTATA

Descrição
A abóbora foi um dos primeiros legumes trazidos 
das Américas. Há muito tempo que as suas pevi-
des são utilizadas na medicina popular pelas suas 
propriedades vermífugas (desinfetantes). Foram 
recentemente descobertas, as propriedades des-
congestionantes do óleo extraído das pevides da 
abóbora, que são importantes no tratamento de 
casos de adenoma da próstata.

Conforto urinário e problemas da 
próstata
O Óleo de Pevides de Abóbora é muito rico (qua-
se 50%) em ácido linoleico, um ácido gordo que o 
organismo não consegue sintetizar (ácido gordo 
essencial). Para além disso, contém cucurbitina 
(vermífuga), oligoelementos (zinco, etc.), vitaminas 
(B, C, E, etc.) e fitosteróis. Estas moléculas inibem a 
inflamação e o crescimento do tecido prostático (hi-
pertrofia benigna da próstata), fonte de problemas 
na micção, no jato urinário e na urgência em urinar.

Associações
PROSTATITE: Óleo de Pevides de Abóbora + Raiz 
de urtiga



Orthosiphon stamineus
Parte utilizada: folhas

Orthosiphon
DRENANTE, DIURÉTICO

Descrição
O Orthosiphon é utilizado há vários séculos na Índia 
e na Indonésia para o tratamento dos problemas 
renais. Em finais do século passado, os ocidentais 
começaram a reparar nesta exótica planta medici-
nal e descobriram o seu espantoso poder drenante 
e desintoxicante do organismo.
Natural da Ásia tropical (Malásia), o Orthosiphon
é também conhecido por Chá de Java.

Drenante e adelgaçante
As folhas do Orthosiphon são ricas em flavonoi-
des, polifenóis, óleos essenciais e também, po-
tássio, as suas potentes propriedades diuréticas 
advêm destes ativos que aumentam a excreção 
renal da água, eliminando os cloretos, a ureia ou 
o ácido úrico.

Deste modo, o Orthosiphon é indicado para o tra-
tamento de problemas metabólicos, urológicos e 
relacionados com o ácido úrico. É um poderoso 
drenante e depurativo, combate eficazmente os 
cálculos renais e previne recaídas de nefrite.

O Orthosiphon também é conhecido pelas suas 
propriedades hipoglicemiantes, antioxidantes e 
anti-inflamatórias.

Num programa de emagrecimento equilibrado, 
complementa a dieta, facilita as funções de elimi-
nação do organismo, e auxilia  na perda de peso.

Associações
EXCESSO DE PESO COM APETITE NORMAL: 
Orthosiphon + Chá Verde
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Papaver rhoeas
Parte utilizada: Pétala

 Papoila
RELAXAMENTO, AUXILIA NO 
SONO

 

Descrição
A Papoila é uma planta muito comum na Europa, 
norte de África e Ásia ocidental. A sua cor vermel-
ha deve-se à sua riqueza em antocianósidos, utili-
zados na produção de tisanas.

Recuperar o sono
Os alcaloides presentes nas pétalas da Papoila têm 
uma ação interessante nas alterações do sono. O 
seu efeito sedativo contribui para controlar o ner-
vosismo excessivo, a ansiedade e a irritabilidade, 
ajudando assim a recuperar a calma e a serenidade. 

Os alcaloides também têm propriedades antitússi-
cas, que são reforçadas com a presença de mucila-
gens muito suavizantes. Portanto, também é utiliza-
da para acalmar a tosse e as irritações da garganta.

Associações
PESADELOS: Papoila + Passiflora
DIFICULDADE EM ADORMECER: Papoila + 
Crataegus
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Hieracium pilosella
Parte utilizada: planta inteira

Pilosela
RETENÇÃO DE LÍQUIDOS

Descrição
A Pilosela, assim denominada devido aos inúmeros 
pêlos que cobrem as folhas, abunda em jardins e em 
prados altos. 

Eliminar o excesso de líquidos
A Pilosela contém flavonoides que favorecem a 
eliminação renal de água (efeito diurético) e os sais 
minerais retidos nos tecidos. Este efeito de elimi-
nação dos cloretos é especialmente interessante 
como complemento dos regimes alimentares com 
restrição de sal, assim como no caso de edema dos 
membros inferiores e como complemento do trata-
mento fitoterapêutico da hipertensão.

É útil para facilitar todo o conjunto de funções de eli-
minação do organismo e reduzir o excesso de peso 
associado a uma excessiva retenção de líquidos.

Associações
CONTROLO DE PESO COM EDEMA: Pilosela + 
Chá-verde
CONTROLO DE PESO COM MÁ CIRCULAÇÃO: 
Pilosela + Chá-verde + Hamamélia
PERNAS PESADAS: Pilosela + Castanheiro-da-Ín-
dia

Passiflora incarnata
Parte utilizada: parte aérea

Passiflora

INSÓNIA, NERVOSISMO, STRESS,
DESMAME DE ANSIOLÍTICOS 

Descrição
A Passiflora é originária do México, tendo sido 
amplamente utilizada pelos Aztecas devido às 
suas propriedades sedativas. Foram os jesuítas 
espanhóis que a trouxeram para França, dan-
do-lhe o nome «flor da paixão».

Para noites mais tranquilas
A parte aérea da Passiflora é rica em flavonoides e alca-
loides que atuam favoravelmente sobre os distúrbios 
do sono. Esta planta ajuda na ansiedade, nervosismo, 
angústia e tensão acumuladas, ajudando a induzir sua-
vemente o sono.

A Passiflora devolve progressivamente o sono repara-
dor e de qualidade , diminuindo também os desperta-
res noturnos. Para além disso, é um tratamento eficaz 
para os espasmos nervosos. 

O desmame de um fármaco hipnótico é conseguido 
pela sua redução gradual e pela sua substituição pro-
gressiva pela Passiflora, que pode ser associada ao 
Crataegus para aumentar a eficácia da substituição.

Associações
DESMAME DE HIPNÓTICOS: Passiflora + 
Crataegus



Própolis
PREVENÇÃO DE

PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS,
IMUNOESTIMULANTE, HERPES

Descrição
Esta substância resinosa é utilizada como antissép-
tico há mais de 2.300 anos. As abelhas estão na 
sua base: quando ainda não há néctar, nem pólen, 
recolhem a resina da casca das árvores e usam-na 
para forrar as paredes interiores da colmeia. Esta 
resina é utilizada para proteger a colmeia de bac-
térias, fungos e outros intrusos.

Antisséptico respiratório
Existente em pequenas quantidades no mel, o Pró-
polis é oneroso e difícil de recolher. As proprieda-
des dos seus flavonoides já foram alvo de inúmeras 
publicações. Os flavonoides ajudam o nosso orga-
nismo a combater diversas infeções (bacterianas, 
fúngicas e virais).

Sem ação tóxica, o Própolis é um potente antibió-
tico natural, ao qual os microrganismos não des-
envolvem resistências, não provocando os efeitos 
secundários dos habituais fármacos de 1ª linha. 

Todas estas propriedades antissépticas são utiliza-
das para combater de forma eficaz as infeções do 
sistema respiratório (gripes, constipações, bronqui-
te, faringite, anginas e rinite) e, mais genericamen-
te, para estimular as defesas do corpo. 

Associações
IMUNOESTIMULANTE: Própolis + Equinácea
HERPES (PREVENÇÃO DA RECAÍDA): Própolis 
+ Equinácea
CONSTIPAÇÃO, RINITE: Própolis

Plantago ovata
Parte utilizada: tegumento
da semente

Plantago
REGULADOR DO TRÂNSITO
INTESTINAL, OBSTIPAÇÃO
CRÓNICA, INIBIDOR DO APETITE

Descrição
O Psílio ou Plantago, nome pelo qual também é 
conhecido, é uma planta herbácea oriental, oriun-
da da Índia e do Paquistão.

Efeito fibra
A parte utilizada é a cobertura da semente (o tegu-
mento) que é rico em mucilagem que, quando em 
contacto com a água, forma no estômago um gel 
não assimilável pelo organismo. Capaz de absorver 
mais de 60 vezes o seu volume em água, o Plan-
tago aumenta substancialmente o bolo fecal, esti-
mulando de forma natural o peristaltismo intestinal 
(movimentos intestinais). Não irritante, o Plantago 
facilita a passagem da matéria sólida nos intestinos 
e protege a mucosa digestiva, em caso de colite. 
Este “efeito fibra” é particularmente apreciado na 
obstipação crónica.

Dotado de uma grande viscosidade, este gel é 
também um inibidor natural do apetite. O seu efei-
to é intensificado pelo facto de reduzir a absorção 
dos alimentos a nível intestinal principalmente dos 
lípidos e dos glícidos. Deste modo, reduz-se o 
aporte calórico das refeições, bem como os picos 
de glicémia responsáveis pelo armazenamento das 
calorias. A combinação destas 2 ações - laxante e 
inibidor do apetite - tornam o Plantago um aliado 
na perda de peso. Existe também evidência na re-
dução dos lípidos e colesterol. 

O Plantago deve ser tomado com bastante água.

Associações
EXCESSO DE PESO COM OBSTIPAÇÃO: Planta-
go + Chá Verde + Orthosiphon
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 Rhodiola rosea
Parte utilizada: rizoma

Rhodiola
TENSÃO NERVOSA, 
ANSIEDADE, PERDA DE TÓNUS

Descrição
Mais vulgarmente conhecida como «raiz dourada», 
a Rhodiola abunda nos vastos campos abertos do 
norte da Europa e nas regiões montanhosas da Eu-
ropa e da Ásia. É uma planta perene com um enor-
me rizoma aromático.

Calma emocional 
A Rhodiola tem propriedades adaptogénicas, o que 
significa que permite que o organismo se adapte mais 
facilmente às situações de grande stress emocional.

Os resultados dos estudos realizados demonstram que 
a toma da Rhodiola ajuda as pessoas a ter um melhor 
desempenho cognitivo, apesar do stress e da fadiga. 
Um outro estudo conduzido em estudantes demons-
tra uma clara melhoria em termos de bem-estar, boa 
forma física e coordenação, bem como um decréscimo 
da fadiga.

A Rhodiola ajuda-o a recuperar a sua calma interior 
e a eliminar o stress: é a planta à qual se recorre nos 
períodos de maior stress e ansiedade (como por ex.: 
entrevistas de emprego, reuniões importantes, viagens 
de avião e preparação para os exames). 

Associações 
NERVOSISMO E STRESS NOS ADULTOS: 
Rhodiola + Crataegus 
ANSIEDADE: Rhodiola + Passiflora

Urtica dioica L.
Parte utilizada: a raiz

Raiz de Urtiga
BEM-ESTAR URINÁRIO, HIPERTRO-
FIA BENIGNA DA PRÓSTATA

Descrição
A Urtiga é uma planta abundante em toda a Euro-
pa e América do Norte. Abunda em solos argilosos 
ricos em matéria orgânica e foi desde sempre uma 
das plantas medicinais mais apreciadas. Nume-
rosos estudos demonstraram que a sua raiz reduz 
os sintomas associados à hipertrofia benigna da 
próstata.

Problemas da próstata
A hipertrofia da próstata, um problema que afeta 
aproximadamente um em cada quatro homens a 
partir dos 50 anos, deve-se ao aumento progressi-
vo da próstata, uma glândula que rodeia a uretra. A 
hipertrofia acaba por obstruir a uretra, impedindo a 
simples ação de urinar.

Devido à presença do Beta-sitosterol, a Raiz de Ur-
tiga alivia a dificuldade na micção e o desconforto 
do trato urinário em pessoas com hipertrofia benig-
na da próstata.

Associações
PROBLEMAS DA PRÓSTATA: Raiz de Urtiga + 
Óleo de Pevides de Abóbora
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Salvia officinalis
Parte utilizada: folhas

 Salva
DIGESTÃO DIFÍCIL, PROBLEMAS
ASSOCIADOS À MENOPAUSA,
MENSTRUAÇÕES IRREGULARES,
TRANSPIRAÇÃO EXCESSIVA 

Descrição
A Salva (do latim, Salvare, «Salvar») era uma plan-
ta sagrada na Grécia e na Roma antigas, onde a 
utilizavam como medicamento. Mais tarde, na 
Idade Média, a Salva era considerada a cura para 
tudo: ainda tem essa reputação nas zonas rurais, 
tal como ilustra um velho ditado: «não precisa de 
médico quem tem Salva no jardim.»

A planta das más digestões
A Salva é rica em flavonoides e tem uma ação coleré-
tica (aumenta a secreção da bílis), antiespasmódica 
e relaxante sobre os músculos do estômago e dos 
intestinos. Estas propriedades conferem-lhe eleva-
da eficácia no tratamento de problemas digestivos 
(dilatação abdominal e fermentação intestinal, es-
pasmos gástricos e intestinais, eructação, digestão 
lenta e difícil).

Devido à sua riqueza em fitoestrogénios, é uma 
planta ideal para as mulheres, pois alivia os proble-
mas femininos, em todas as fases da vida. Em caso 
de menstruações irregulares, escassas ou dolorosas, 
regula a menstruação. Na menopausa, reduz o des-
conforto associado, em particular, os afrontamentos.

A Comissão Europeia e a ESCOP reconheceram a 
toma oral da Salva no tratamento da transpiração 
excessiva. Nos anos 30 do século XX, foram conduzi-
dos vários estudos que comprovam as propriedades 
antisudoríparas da Salva.

Associações
MENSTRUAÇÕES IRREGULARES OU ESCAS-
SAS: Salva + Óleo de Onagra

Ruscus aculeatus
Parte utilizada: o rizoma

Ruscus
PERNAS PESADAS, HEMORRÓIDAS

 

Descrição
Este arbusto vivaz e perene é muito comum na 

Europa central e meridional, sudoeste asiático e no 
norte de África. 

Leveza nas pernas
O Ruscus é utilizado há muito tempo como diuré-
tico, embora estudos mais recentes demonstrem 
que também exerce uma ação venotónica através 
de um mecanismo alfra-adrenérgico. As suas sapo-
ninas esteróides são vasoconstritoras, anti-inflama-
tórias e antiedematosas, fazendo desta planta uma 
boa opção no tratamento das hemorróidas e das 
pernas cansadas. O rutósido, por sua vez, possui 
uma atividade vitamínica P que melhora a resistên-
cia dos capilares.
Devido a todas estas propriedades, melhora o 
funcionamento venolinfático e alivia os distúrbios 
venosos dos membros inferiores.

Associações
HEMORRÓIDAS: Ruscus + Castanheiro-da-Índia
INSUFICIÊNCIA VENOSA: Ruscus + Castanhei-
ro-da-Índia 
VARIZES: Ruscus + Videira
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Tribulus terrestris
Parte utilizada: fruto,

rebentos e folhas

Tribulus 
BEM-ESTAR DA VIDA ÍNTIMA 

Descrição
O Tribulus é uma planta que cresce naturalmente 
no sul e no este da Europa, Ásia e África. Existe uma 
longa tradição da sua utilização tanto na medicina 
chinesa como na ayurvédica proveniente da Índia, 
onde se utiliza como tónico e afrodisíaco. Na Euro-
pa, a sua utilização para o aumento da potência se-
xual surgiu nos anos 70, concretamente na Bulgária.

Promove o desejo e a performance 
sexual
As propriedades do Tribulus estão fundamentalmen-
te relacionadas com o aumento do desejo e a me- 
lhoria da atividade sexual, quer nos homens quer nas 
mulheres. Estudos realizados com mulheres em idade 
fértil evidenciaram que a toma do Tribulus produz 
uma melhoria do desejo sexual.

Também lhe atribuem propriedades benéficas na dis-
função erétil e para o aumento da testosterona. 

Estudos recentes registaram uma relação entre a 
toma de Tribulus e o relaxamento dos corpos caver-
nosos do pénis, assim como do aumento da líbido e 
da atividade sexual. 

Em algumas ocasiões têm-se comparado as suas pro-
priedades tónicas com as do ginseng, no entanto, os 
mecanismos de ação destas plantas são diferentes.

Associações
EXERCICIO FÍSICO: Tribulus + Spirulina

47

abc 
das plantas  

Spirulina maxima 

Spirulina
APORTE DE PROTEÍNAS,

DESENVOLVIMENTO DE MASSA
MUSCULAR

Descrição
Esta cianobactéria, conhecida por “arco-íris” de-
vido aos seus pigmentos, vive nas águas quentes 
do lago Chad, onde a sua colheita constitui uma 
tradição local. Também presente no lago mexicano 
Texcoco, os aztecas colhiam-na para a sua posterior 
utilização como alimento.

Fonte de proteínas 
A Spirulina constitui uma importante fonte de 
proteínas, vitaminas e minerais. Alguns estudos 
demonstraram a riqueza da Spirulina em proteínas 
(55%), em ferro e betacaroteno.
Salienta-se também a sua enorme riqueza em ami-
noácidos e vitaminas (concretamente do grupo 
B), sais minerais, oligoelementos, ácidos gordos         
essenciais, pelo que em muitas situações é utilizada 
nos casos de fadiga e astenia.

A sua riqueza em proteínas permite diminuir a sen-
sação de fome e suportar o esforço físico, o que 
explica a sua utilização em preparados desportivos. 
As proteínas contribuem também para manter e 
aumentar a massa muscular. 

As vitaminas, ácidos gordos essenciais e minerais 
atenuam as carências de dietas desequilibradas, 
aportando energia e vitalidade. A Spirulina é re-
comendada em dietas pobres em proteínas para 
regulação do peso.

Associações
CONVALESCENÇA: Spirulina + Geleia Real



Erica cinerea
Parte utilizada: flor

 Urze
CISTITE,

INFLAMAÇÃO DA PRÓSTATA
E DO SISTEMA URINÁRIO

Descrição
A Urze é um pequeno arbusto denso com folhas 
finas, que cresce nas escarpas à beira-mar, nas 
charnecas e nos bosques.

Anti-inflamatório do trato urinário
Colhidas no início do seu desenvolvimento, estas flores 
têm especial interesse para a Fitoterapia por auxiliarem 
no tratamento de infeções renais.
Os flavonoides e os taninos têm ações anti-inflamató-
rias que atuam especificamente nas paredes da bexiga 
e que contribuem para o alívio da dor aguda associada 
à cistite.

Esta ação é exercida também na próstata e comple-
menta os efeitos do Óleo de Pevides de Abóbora no 
tratamento do aumento de volume da próstata.

A Urze é também um diurético com propriedades par-
ticularmente interessantes na eliminação das toxinas 
nas infeções do sistema urinário.
No caso de cistite, a urze é geralmente combinada 
com a Uva Ursina, um poderoso antiséptico , poten-
ciando os seus benefícios e ajudando a prevenir reci-
divas.

Associações
CISTITE (CRISE): Urze + Uva Ursina
PROSTATITE: Urze + Raiz de Urtiga
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Arctostaphylos uva-ursi
Parte utilizada: folhas

Uva Ursina
CISTITE, INFEÇÕES URINÁRIAS
AGUDAS E CRÓNICAS

Descrição
Este pequeno arbusto com caules compridos, 
forma pequenas moitas que encontramos nas 
florestas e nos terrenos rochosos das regiões                 
montanhosas do hemisfério norte. O seu nome 
em latim significa «uva do urso» e refere-se ao fruto 
feculento que faz crescer água na boca aos ursos.
Mas o grande valor terapêutico desta planta          
encontra-se nas suas pequenas e brilhantes folhas 
persistentes.

Anti-séptico urinário
As folhas são ricas em arbutósido que é metaboli-
zado e excretado na urina. Esta substância tem pro-
priedades antibacterianas que combatem a Esche-
richia coli — o agente patogénico responsável pela 
maioria das infeções do sistema urinário (cistite).

A Uva Ursina é uma fonte, igualmente importante, 
de taninos cujas propriedades anti-inflamatórias e 
diuréticas fazem aumentar o volume da urina e a 
excreção renal da ureia. Os efeitos da Uva Ursina 
são melhorados quando combinados com a Urze, 
que permite tratar eficazmente infeções da bexiga 
e prevenir recaídas (quando incluída num programa 
de tratamento de 2 meses).

Associações
CISTITE (CRISE): Urze + Uva Ursina
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Valeriana oficinalis
Parte utilizada: raiz

Valeriana
INSÓNIA, ANSIEDADE

Descrição
A Valeriana é uma planta alta e majestosa, com 
uma folhagem elegante, que cresce nas regiões 
húmidas de clima temperado da Europa e dos 
Estados Unidos. Quando seca, a sua raiz exala um 
distinto odor desagradável para os seres huma-
nos, mas que atrai os gatos e deixa-os frenéticos, 
daí o seu nome comum de “erva dos gatos”.

A planta das mil e uma noites
Em Fitoterapia, utiliza-se a raiz que contém inúmeros 
constituintes. É rica em óleo essencial, ácido valerénico 
e outros ingredientes ativos como os valepotriatos. A 
ação conjugada destes ingredientes produz efeitos se-
dativos e relaxantes. Reduz o nervosismo e a agitação 
associados ao stress e permite melhorar o humor e a 
concentração.

A Valeriana favorece o relaxamento e melhora a qua-
lidade do sono, com uma eficácia comparável à dos 
fármacos convencionais, mas sem o risco de depen-
dência. Esta planta tem ainda propriedades anti-es-
pasmódicas, sendo muito útil nas manifestações di-
gestivas  associadas a situações de stress (cólicas, dor 
de barriga,...). 

Associações
INSÓNIA: Valeriana + Passiflora
DEIXAR DE FUMAR:  Valeriana + Passiflora
FADIGA COM DIFICULDADE EM DORMIR:
Valeriana + Ginseng 

Vitis vinifera
Parte utilizada: folhas

Videira
PERNAS PESADAS, VARIZES,
HEMORRÓIDAS, HEMATOMAS

Descrição
A Vitis vinifera é uma trepadeira da família das 
vitáceas, com tronco retorcido, ramos flexíveis, 
folhas grandes e cujo fruto é a uva. Originária da 
Eurásia, a videira é cultivada em todas as regiões 
de clima temperado.

Planta da boa circulação
Os efeitos benéficos das folhas de Videira ad-
vêm de várias substâncias que proporcionam 
uma proteção aos vasos sanguíneos. Os anto-
cianósidos têm uma importante ação vitamínica 
P, que combate a insuficiência venosa e a fragi-
lidade capilar cutânea (aumentando a força dos 
vasos sanguíneos e reduzindo-lhes a permeabi-
lidade).

Para além disso, os taninos contribuem para a 
contração das células musculares dos vasos san-
guíneos, ajudando assim o sangue acumulado 
nos membros inferiores a regressar ao coração.

Os proantocianidóis contidos nas folhas da Vi-
deira combatem os radicais livres e estabilizam 
o colagénio nas membranas dos vasos sanguí-
neos.

Vários testes clínicos provam a eficácia da Videi-
ra no tratamento da insuficiência venosa crónica.
Uma vez que estimula as veias, a Videira é indi-
cada no alívio das pernas pesadas, das varizes, 
da rosácea e da fragilidade capilar, podendo 
igualmente aliviar as hemorróidas.

Associações
INSUFICIÊNCIA VENOSA, VARIZES: Videira + 
Ruscus
PERNAS PESADAS E INCHADAS: Videira + 
Hamamélia
PERNAS PESADAS E DORIDAS: Videira + Ruscus
HEMORRÓIDAS: Videira + Castanheiro-da-Índia



Uma prática diária
Segue-se um resumo das plantas que lhe apresentámos nas páginas anteriores

Este guia foi elaborado para ajudar a entender melhor a fitoterapia, isto é, as propriedades preventivas e curativas 
das plantas medicinais. A informação que vai encontrar provém de literatura científica e não tem qualquer respon-
sabilidade do editor.

É da responsabilidade do utilizador verificar as precauções, advertências ou contraindicações dos produtos utiliza-
dos. Não substitui a consulta nem a prescrição médica.
Certifique-se que segue as informações contidas na embalagem e , em caso de dúvida, procure aconselhamento 
médico ou farmacêutico.
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ELIMINE TOXINAS, 
QUEIME GORDURAS 
E REGULE O SEU PESO.

Peça conselho ao seu farmacêutico

ARKOCÁPSULAS® 

ARKOCÁPSULAS CANNABIS SATIVA
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O MELHOR DA CANÁBIS 
NAS SUAS ARKOCÁPSULAS

ADEQUADO PARA 
TODA A FAMÍLIA 

Planta de origem 
CONTROLADA 

O G M

40

Altamente 
CONCENTRADA 

SEM corantes ou 
aditivos quimicos.

O G M

40

Embalagem 
RECICLÁVEL 

O G M

40

40 ANOS DE 
SABER-FAZER ÚNICO 

NOVIDADE

1
cápsula
/ dia
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  O PODER DA  NATUREZA

Descubra

os ativos
100%
naturais
das plantas

Suplementos
alimentares 

PARA SABER MAIS
www.arkopharma.pt

abc
das plantas

Descubra as 
plantas que
combinam consigo 

CONSULTE SEMPRE O SEU FARMACÊUTICO,
O ESPECIALISTA PROFISSIONAL EM PLANTAS MEDICINAISARKOPHARMA, A INTELIGÊNCIA DA NATUREZA AO SERVIÇO DA SUA SAÚDE
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