Manipulação - Fitoterápicos
Principio Ativo

Ação

Abacateiro

Diurético, colagogo e expectorante

Agar Agar

Laxante, espessante e demulcente

Alcachofra

Estimulante das funções Hepáticas

Alcatrão Vegetal

Na terapêutica, recomenda-se externamente como anti-séptico, antiparasitário e
em várias doenças de pele (sarna, eczemas, psoríase, etc.), hoje, porém,
substituído por novos medicamentos; internamente, de uso perigoso, devido à
toxicidade e causticidade que possui, todavia preconizaram-no na desinfecção das
vias pulmonares e urinárias.

Alfafa pó
Amido

Excipiente

Asiaticoside

Anticelulítico

Bidens Pilosa (Picão preto)

Febrífugo depurativo

Boldo

Colerético

Boswellia Serrata

Reumatismo, artrite reumatóide, osteoartrite, miosite, fibrosite e colite ulcerativa

Camomila

Antiespasmódica, carminativa e calmante suave

Cana do Brejo

Sudorífica; diurética; na sífilis; pedras na bexiga; inflamações dos rins; falta de
regras; combate a arteriosclerose

Cápsulas de Óleo de
Linhaça

Age reidratando o intestino, bom para diverticulite, alcalinizante, refrescante

Cápsulas de Óleo de Peixe

É um alimento funcional que além de ajudar a regular a fluidez do sangue, ajuda a
regular o nível de triglicerídeos no organismo

Cápsulas de Óleo de
Prímula

Alterações emocionais, tais como: agressividade, irritabilidade, tensão nervosa e
ansiedade; no tratamento das carências de ácidos graxos essenciais,
especialmente de ácido gamalinolênico; na tensão pré-menstrual; nas mastalgias
e alterações funcionais benignas da mama; como coadjuvante no climatério; nos
casos de eczema atópico e psoríase; como complemento nutricional na gestação
e lactação; na hiperatividade infantil decorrente de carência de gamalinolênico; na
recuperação do tecido hepático danificado pelo uso abusivo de álcool; auxiliar na
prevenção de problemas coronários e na esclerose múltipla

Caralluma fimbriata

Supressão do Apetite

Carqueja

Diurético, regulador do aparelho digestivo

Carvão Ativado

Antidiarréico e adsorventes gastrointestinais

Cascara Sagrada

Laxante natural de ação suave

Caseolamina

Adjuvante no tratamento da obesidade

Castanha da Índia

Fortalece as paredes dos vasos capilares

Catuaba

Tônico geral do organismo

Cavalinha

Diurético

Centella Asiática

Anticelulítico

Chá Branco

Antioxidante, diurético, vasodilatador e controlador da pressão arterial, estimula a

queima calórica, aumenta a imunidade corporal, diminui os níveis de LDL.
Chá de Bugre

Antiulcerogênica, tratamento da obesidade, diurética, depurativa e anti-reumática

Chá Verde

O consumo regular de Chá verde está diretamente relacionado com a redução do
risco de doenças cardíacas, diminuindo os níveis de colesterol LDL. Também atua
diminuindo o risco de câncer, pois previne os danos ao DNA.
Por conter teofilina que reduz a motilidade gastrointestinal, pode ser usado no
tratamento de diarréia. Pode ainda ser utilizado no auxilio de uma dieta saudável.

Chapéu de Couro

Diurético

Chitosan

Antiobesidade, hipocolesterinêmico e antilipêmicos

Cimicifuga

Regulador hormonal durante climatério, hipotensora e antiinflamatória

Citrus Aurantium

Emagrecedor termogênico, favorece a lipólise

Clorella

Tratamento de fraturas, osteoporose, prevenção de anemia, antiúlcera e
suplemento alimentar

Crataegus oxycantha

Ação sedativa SNC, hipotensora e tônica cardíaca

Dong Quai

Usado no tratamento da redução dos sintomas da menopausa e desordens
menstruais

Espinheira Santa

Tem ação antiulcerosa, cicatrizante, antifltulenta, levemente diurética e laxativa
suave.

Espirulina

Suplemento nutricional em regimes para obesidades, alcoolismo, fadiga, carência
de vitaminas e minerais e durante a convalescença de processos patológicos ou
cirúrgicos

Extrato Glic. Algas Marinhas Hidratante
Extrato Glic. Aloe Vera

Hidratante, antiinflamatório e antiirritante

Extrato Glic. Arnica

Adstringente e cicatrizante

Extrato Glic. Bardana

Usado nas doenças da pele, devido a presença de um principio antibiótico
eficiente sobre bactérias Gram positivas, sendo muito ativo sobre a acne, ação
fungicida, sendo muito utilizado como anticaspa, seborréia. Utilizado também em
ulcerações, picada de inseto e queda de cabelo

Extrato Glic. Calêndula

Anti-séptico, antiinflamatório, epitelizante e tônico

Extrato Glic. Camomila

Antiinflamatório, antiirritante, epitelizante e tônico

Extrato Glic. Castanha Índia Antiinflamatório, anti-hemorrágico, adstringente, tônico circulatório e vasoconstritor
Extrato Glic. Centella
Asiática

Vasodilatador, vasoconstritor, estimulante do tecido conjuntivo e da circulação
cutânea

Extrato Glic. Erva Doce

Ação refrescante, desodorizante, suavizante, calmante, anti-séptica, antimicótica,
confere odor agradável.

Extrato Glic. Ginkobiloba

Tratamento profilático do envelhecimento celular e tratamento estético pela sua
ação protetora contra radicais livres e pela inibição da destruição do colágeno

Extrato Glic. Green Tea

Antioxidante, age como anticaspa, ajuda a reduzir a sudorese; devido à atividade
calmante, clareia, protege e firma a pele; confere à pele tonificação e suavidade,
com ação antienvelhecimento, adstringente e antiinflamatória

Extrato Glic. Guaraná

Anticelulítico

Extrato Glic. Hamamelis

Adstringente, tônico, descongestionante, refrescante e sedativo

Extrato Glic. Jaborandi

Tônico capilar e antialopecia

Faseolamina

Adjuvante no tratamento da obesidade

Fibras de Crustáceos

Aglutinador natural da gordura

Fucus

Tratamento de distúrbios da tiróide, agente mineralizante e aumento do transito
intestinal

Garcinia

Redutor natural do apetite e controle da obesidade

Ginkobiloba

Anti-radicais livres, estimulante da circulação sanguínea, diminui a hiperagregação
plaquetária, diminuição das desordens da memória e casos de vertigens

Ginseng siberiano

Usado como auxiliar no tratamento de distúrbios circulatórios, stress, astenia e
como estimulante geral do organismo

Glucomannan

Anorético, fibra dietética para tratamento de obesidade

Goma Guar

Espessante e usado no tratamento da diabete mellitus

Guaraná

Tônico geral do organismo, combate sonolência, fadiga e insuficiência física e
mental

Gymena silvestre

Adstringente, estomáquico, tônico e refrescante. Também tem propriedades
hipoglicêmicas

Hamamelis

Adstringente, hemostático, sedativo e vasoconstritor

Hibiscus

Digestivo, laxante suave, diurético

Huperzine

Desordens da memória

Hypericum perforatum

Calmante, antiirritante, antidepressivo, antidiarréico, antiinflamatório e sedativo

Isoflavona

Fitoestrógenos para tratamento sintomático da menopausa e prevenção da perda
óssea, doença cardíaca e dislipidemia

Kawa Kawa

Calmante natural indicado em casos de estresse melhorando a qualidade do sono

Levedo de Cerveja

É uma fonte rica de vitaminas do grupo B. Ela tem sido usada para a prevenção e
tratamento da deficiência de vitamina B. Levedura de cerveja é um ingrediente de
algumas preparações de tratamento de hemorróidas, e algumas preparações
destinadas à restaurar a flora gastrointestinal.Muito utilizado por pessoas de
intensa atividade física e mental, é indispensável na reposição de sais minerais e
vitaminas, sendo também consumido como complemento alimentar em regimes
de emagrecimento. Produto rico em proteínas, vitaminas do complexo B (B1, B2,
B5, B6), niacina, ácido fólico, ferro, manganês e fósforo, além de ser uma fonte de
vitamina B12

Licopene

Antioxidante

Licorice / Glicirriza Glabra

Indicada em casos de asma, infecções do trato respiratório, como expectorante e
antitussivo e para tratar de dores abdominais e das úlceras pépticas. Prescrita nos
tempos de Hipócrates para prevenir a sede, é a única substância doce
reconhecida por essa ação específica

Maca

Energético, afrodisíaco, auxiliar no tratamento da anemia, fertilidade, perda de
memória e fadiga crônica

Mahuang

Tratamento da asma, congestão nasal e rinite alérgica

Marapuama

Estimulante do sistema nervoso e muscular, tratamento de depressão, astenias e
esgotamento

Melissa

Calmante

Mulungu

Insônia, histeria, hipnótico, sedativo

Passiflora

Sedativo e analgésico

Pfafia paniculata

Usado como auxiliar no tratamento de distúrbios circulatórios, stress, astenia e
como estimulante geral do organismo

Psylium

Lavante

Red Clover

Reposição hormonal pós-menopausa

Sene

Laxativo

Silimarina

Hepatoprotetor

Tintura de Arnica

Analgésico tópico, antiflebíticos, antitrombóticos e antivaricosos tópicos

Tintura de Benjoin

Analgésico tópico, antimicótico tópico, cáustico, condiloma acuminato, escaras e
úlceras

Tintura de Cantaridas

Usada no tratamento de alopecias

Tintura de Tayuya

Depurativo e antiinflamatório, limpa e desintoxica o sangue e o organismo

Tireóide pó

Hormônios tireoidianos

Tribulus terrestris

Diurético, analgésico, antiespasmódico, hipertensão e estimulante da libido

Unha de Gato

Estimulante do sistema imunológico, é usado como adjuvante no tratamento de
doenças auto-imunes e virais

Uva Ursi

Anti-séptico e diurético

Valeriana

Sedativo e calmante

Vitex agnus castus

Usado no tratamento da TPM, melhora dos sintomas da menopausa

Yam Mexicano

Contém diosgenina, um fitoestrógenos precursor de estrógenos e progesterona,
usado no tratamento de dismenorréias, tensão pré-menstrual, menopausa,
adjuvante nos problemas reumáticos e antiespasmódico

Zedoária

Tratamento de gastrite, úlcera, má digestão, gases, hipercolesterolemia e
bronquite

