
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Sumário 
 

Imunidade ............................................................ 4 
 

Esporte ................................................................. 7 
 

Gastrointestinal ................................................... 14 
 

Osteoarticular ...................................................... 20 
1. Saúde dos Ossos ..................................................... 20 

2. Articulação ............................................................. 22 

Metabolismo ....................................................... 27 
1. Gerenciamento de Peso ......................................... 27 

2. Controle Glicêmico ................................................. 32 

3. Saúde Masculina .................................................... 33 

4. Saúde Feminina ...................................................... 34 

5. Saúde Cardiovascular ............................................. 38 

6. Longevidade ........................................................... 38 

Neurologia ........................................................... 41 
1. Saúde do Sono........................................................ 41 

2. Gerenciamento do Estresse ................................... 41 

3. Saúde Cognitiva ...................................................... 43 

 

Skin Care ............................................................. 45 
1. Regeneração da Pele .............................................. 45 

2. Clareadores ............................................................ 49 

3. Anti-aging ............................................................... 54 

4. Fotoenvelhecimento .............................................. 57 

5. Hidratação .............................................................. 59 

Veterinário .......................................................... 63 
1. Formulações Orais .................................................. 63 

Índice de Ativos ................................................... 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Imunidade 
 
Proteção Imunológica 
 
Indicação: Reforço imunológico para pacientes 
imunodebilitados, em tratamentos supressores como 
quimioterapias, crianças e idosos, infecções virais, fúngicas e 
bacterianas ou de repetição. 
 

Produto Dosagem 

Imuno TF 100mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia. 
 
Composto Pró-Imunidade 
 
Indicação: Equilíbrio da microbiota e fortalecimento 
imunológico. 
 

Produto Dosagem 

EpiCor™ 500mg 

Imuno TF 100mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia. 
 

 
 
Composto Imunoestimulante 
 
Indicação: Reforço imunológico e prevenção contra 
infecções. 
 

Produto Dosagem 

Imuno TF 50mg 

Exselen® 50mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia. 
 
Solução Oral para Imunidade (Flaconetes) 
 
Indicação: Reforço imunológico e prevenção contra 
infecções. 
 

Produto Dosagem 

Imuno TF 20mg 

Flavorizante qs 

Veículo* qsp 5 mL 

*Xarope de xilitol ou sorbitol 
 
Posologia: Tomar um flaconete, duas a três vezes ao dia. 
 
 



 
 

Gotas Sublinguais para Imunidade (5mg/gota) 
 
Indicação: Reforço imunológico e prevenção contra 
infecções. 
 

Produto Dosagem 

Imuno TF 1g 

Veículo hidroglicérico* qsp 5 mL 

*Glicerina farmacêutica 50% + Solução fisiológica (NaCl 0,9%) 50%. 

 
Posologia: 
Adultos: 2 gotas sob a língua três vezes ao dia após as 
principais refeições. 
Crianças: 1 ou 2 gotas sob a língua duas vezes ao dia após as 
principais refeições. 
 
Obs: Não é necessário adicionar conservantes em 
formulações com glicerina > 20%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filme Orodispersível para Imunidade 
 
Indicação: Reforço imunológico e prevenção contra 
infecções. 
 

Produto Dosagem 

Imuno TF 20 – 50mg 

Excipiente qsp 1 filme 

Posologia: Dissolver 1 filme sobre a língua, uma ou duas 
vezes ao dia. 
 
Obs: para melhor resultado farmacotécnico da formulação, 
até 30mg devem ser feitos em filme 3 x 3cm, e até 50mg em 
filme 3 x 6cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Esporte 
 
Proteção Articular 
 
Indicação: Protege o desgaste articular em atletas e melhora 
o desempenho na atividade física. 
 

Produto Dosagem 

UC-II® 40mg 

Whey Protein Chocolate 22,5g 

 
Posologia: Tomar um sachê em 250ml de água uma vez ao 
dia, meia hora antes da atividade física.  
 
Shake para Recuperação e Manutenção da Saúde Intestinal 
de Atletas 
 
Indicação: Manutenção da saúde da microbiota e da 
imunidade de atletas de alto rendimento. 
 

Produto Dosagem 

EpiCor™ 500mg 

Base Shake Baunilha 22,5g 

 
Posologia: Tomar um sachê em 250ml de água, logo após a 
atividade física.  
 
 

 
 
Boost para Desempenho e Aumento de Massa Muscular 
 
Indicação: Recuperação muscular e manutenção da 
imunidade de atletas de alto rendimento. 
 

Produto Dosagem 

KSM-66® 300mg 

L-Arginina 250mg 

L-Ornitina 100mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia, meia hora 
antes da atividade física. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Potencializador do Desempenho Físico e Recuperador  
Articular 
 
Indicação: Recuperação e melhora do desempenho de 
atletas, associado à proteção articular. 
 

Produto Dosagem 

UC-II®  40mg 

Fast-R 900mg 

L-Arginina 400mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia, logo após a 
atividade física. 
 
Facilitador do Ganho de Massa 
 
Indicação: Melhora da irrigação sanguínea para os músculos 
e hipertrofia muscular. 
 

Produto Dosagem 

ForceO2 750mg 

Mucuna pruriens 400mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma dose, uma vez ao dia, 30 a 60 minutos 
antes da atividade física.  

Ganho de Massa Muscular com Ação Completa  
 
Indicação: Melhora da irrigação sanguínea para os músculos, 
hipertrofia e aumento da resistência à fadiga. 
 

Produto Dosagem 

ForceO2 750mg 

L-alanina 500mg 

Long jack 400mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma dose, uma vez ao dia, 30 a 60 minutos 
antes da atividade física.  
 
Ganho de Massa Muscular Plus 
 
Indicação: Equilíbrio da microbiota intestinal para melhor 
absorção de nutrientes e aumento de massa muscular. 
 

Produto Dosagem 

BIOintestil® 600mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 
 
 
 
 



 
 

Melhora do Desempenho Físico e Mental 
 
Indicação: Aumento da energia e disposição sem causar 
irritação ou nervosismo. Melhora do desempenho muscular. 
 

Produto Dosagem 

KSM-66®  250mg 

Theacrine 50mg 

Feno Grego 150mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia. 
 
Pré-treino Emagrecedor 
 
Indicação: Melhora da quebra de gordura, mais disposição e 
redução da fadiga. 
 

Produto Dosagem 

Sinetrol® 450mg 

L-Citrulina–DL-malato 500mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma dose, uma vez ao dia, 30 a 60 minutos 
antes da atividade física.  
 
 

Pré-treino com Potente Ação Lipolítica 
 
Indicação: Melhora da quebra de gordura, mais disposição e 
redução da fadiga. 
 

Produto Dosagem 

Sinetrol® 450mg 

L-carnitina 1000mg 

Nostrabase® Eferv. Laranja 2g 

 
Posologia: Tomar uma dose, uma vez ao dia, 30 a 60 minutos 
antes da atividade física.  
 
Pré-treino Energia Plus 
 
Indicação: Mais disposição para o treino 
 

Produto Dosagem 

Sinetrol® 900mg 

D-Ribose 5g 

Nostrabase® Eferv. Laranja 5g 

 
Posologia: Tomar uma dose, uma vez ao dia, 30 minutos 
antes da atividade física.  
 
 
 
 



 
 

Pré-treino Energético 
 
Indicação: Aumento da disposição e concentração para 
treinar, acompanhado de melhora cardiorrespiratória. 
 

Produto Dosagem 

TermUp 100mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

+ 

Produto Dosagem 

KSM-66® 500mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma dose de cada formulação, uma vez ao 
dia, 30 a 60 minutos antes da atividade física.  
 
Prevenção do Overtraining 
 
Indicação: Modulação dos níveis de cortisol e potente ação 
antioxidante. 
 

Produto Dosagem  

Relora® 250mg 

Oxxynea® 800mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 

Pós-treino Recuperador 
 
Indicação: Rápida recuperação muscular, reabastecimento 
de reservas antioxidantes, aumento da força muscular. 
 

Produto Dosagem 

Fast-R 900mg 

Base shake qsp 1 sachê 

 
Posologia: Tomar uma dose, uma vez ao dia, 
preferencialmente após a atividade física. 
 
Pós-treino Regenerador Muscular 
 
Indicação: Síntese muscular, rápida recuperação, 
reabastecimento das reservas antioxidante. 
 

Produto Dosagem 

Fast-R 900mg 

Whey Protein Concentrado 
qsp 

30g 

 
Posologia: Tomar uma dose, uma vez ao dia, após a atividade 
física. 
 
 
 
 



 
 

Proteção Muscular e Prevemção do Overtraining 
 
Indicação: Modulação dos níveis de cortisol, prevenção e 
reparação de danos musculares. 
 

Produto Dosagem 

Relora® 250mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

+ 

Produto Dosagem 

Fast-R 900mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula de Relora® uma vez ao dia, e 
uma cápsula de Fast-R uma vez ao dia, após o treino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energia e Disposição 
 
Indicação: Melhora da capacidade de explosão, treinos de 
alta intensidade, energia e disposição prolongada, melhora 
da irrigação sanguínea e potente antioxidante. 
 

Produto Dosagem 

TermUp 100mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

+ 

Produto Dosagem 

Xplose 1000mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula de cada formulação ao dia, 1h 
antes do treino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Proteção e Recuperação Pós-treino 
 
Indicação: Melhora da imunidade, rápida recuperação 
muscular e reabastecimento das reservas antioxidantes. 
 

Produto Dosagem 

Fast-R 900mg 

Glutamina 5g 

Nostrabase® Eferv. Laranja 6g 

 
Posologia: Tomar uma dose, uma vez ao dia, após a atividade 
física. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Combo Força e Massa 
 
Indicação: Aumento da força muscular e hipertrofia, com 
aumento de energia e concentração durante o treino. 
 

Produto Dosagem 

ForceO2 750mg 

Theacrine 50mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula 1h antes do treino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gastrointestinal 
 
Estimulante Digestivo 
 
Indicação: Prevenção de estufamento causado pelos gases, 
desconfortos abdominais e dores. Auxilia na digestão e 
mantém a saúde do intestino. 
 

Produto Dosagem 

BIOintestil® 300mg 

Boldo Ext. Seco 250mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

  
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia. 
 
Digestão Eficaz 
 
Indicação: Má digestão (sintomas como azia, queimação, 
gases, distensão abdominal). Auxilia na digestão por duas 
vias: hepática e intestinal. 
 

Produto Dosagem 

BIOintestil® 300mg 

Alcachofra Ext Seco 300mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

  
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia. 

 
 
 
Bem-estar da Saúde Digestiva e Equilíbrio Emocional 
 
Indicação: Promove sensação de relaxamento com ação 
ansiolítica e antidepressiva e promove o alívio dos 
desconfortos gastrointestinais. 
 

Produto Dosagem 

BIOintestil® 300mg 

Relora® 250mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

  
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia. 
 
Tratamento da Síndrome do Intestino Irritável 
 
Indicação: Alívio dos sintomas da síndrome do intestino 
irritável e equilíbrio da flora intestinal. 
 

Produto Dosagem 

BIOintestil® 600mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula três vezes ao dia antes das 
principais refeições no período de 4 a 6 semanas.  
 



 
 

 
Equilíbrio da Flora Intestinal 
 
Indicação: Tratamento da disbiose com eliminação dos 
sintomas como inchaço, flatulência, náuseas, enjoos e 
constipação intestinal. 
 

Produto Dosagem 

BIOintestil® 600mg 

EpiCor™ 500mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 
 
Controle da Disbiose 
 
Indicação: Recuperação e manutenção da microbiota 
intestinal saudável. 
 

Produto Dosagem 

BIOintestil® 300mg 

InSea2® 250mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia. 
 
 
 

 
Equilíbrio da Microbiota e do Metabolismo 
 
Indicação: Manutenção da microbiota intestinal saudável. 
 

Produto Dosagem 

BIOintestil® 300mg 

Lactobacillus gasseri 1bi UFC 

Lactobacillus paracasei 1bi UFC 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar 1 cápsula duas vezes ao dia. 
 
Saúde Digestiva e Equilíbrio Emocional 
 
Indicação: Dispepsia associada ao estresse, gastrite e úlcera. 
 

Produto Dosagem 

Relora® 250mg 

StomaZinc 75mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar 1 cápsula duas vezes ao dia. 
 
 
 
 



 
 

 
Xarope Funcional para Disbiose 
 
Indicação: Recuperação e manutenção da microbiota 
intestinal saudável, controle da disbiose e de doenças 
gastrointestinais. Ideal para pacientes com dificuldade para 
engolir cápsulas. 
 

Produto Concentração 

BIOintestil® 3% 

Glicerina 
(emoliente) 

5% 

PEG 40  
hydrogenated castor oil 
(emulsificante) 

3 – 5% 

Taumatina 
(edulcorante) 

0,012% 

CMC*  
(Doador de viscosidade) 

10% 

Aroma limão ou laranja 0,5% 

Benzoato de sódio 
(conservante) 

0,1% 

Sorbato de potássio 
(conservante) 

0,2% 

Água purificada qs 

Lecitina de soja 
(emulsificante) 

0,5% 

Sorbitol 70%  QSP 100% 

*(média viscosidade) dispersão aquosa a 1,5% 

 

 
Procedimento de preparo: 
1. Triturar o BIOintestil® com a lecitina em um gral com 
pistilo, e adicionar aos poucos a glicerina e o PEG 40, 
triturando até formar uma pasta fina. 
2. Adicionar o gel de CMC, homogeneizando bem. 
3. Em um recipiente à parte, dissolver o aroma e os 
conservantes (benzoato de sódio e sorbato de potássio) em 
qs de água purificada. Verter a solução para o passo anterior. 
4. Ajustar para o volume final com Sorbitol 70%. 
5. Envasar em frasco de vidro ou PET âmbar. 
 
Posologia: A formulação oferece BIOintestil® na dosagem de 
30mg/mL. Ingerir 10mL, 2x ao dia ou ajustar conforme o 
paciente. 
 
Saúde Gastrointestinal 
 
Indicação: Manutenção da saúde gastrointestinal para casos 
de disbiose, gastrite e úlcera. 
 

Produto Dosagem 

BIOintestil® 300mg 

StomaZinc 75mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar 1 cápsula duas vezes ao dia. 
 



 
 

 
Saúde Gastrointestinal e Mental 
 
Indicação: Manutenção da saúde gastrointestinal para casos 
de disbiose, gastrite e úlcera, com alívio do estresse e da 
ansiedade. 

Produto Dosagem 

BIOintestil® 300mg 

StomaZinc 75mg 

Relora® 250mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar 1 cápsula duas vezes ao dia. 
 
Proteção Gástrica 
 
Indicação: Controle de sintomas como azia e dores no 
estômago, e melhora da digestão. 
 

Produto Dosagem  

StomaZinc 75mg 

Gengibre extrato seco 150mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar 1 cápsula duas vezes ao dia. 
 
 

 
Manutenção do Funcionamento Intestinal 
 
Indicação: Melhora dos sintomas de disbiose, aumento do 
consumo de fibras nutritivas para a microbiota e equilíbrio 
intestinal. 
 

Produto Dosagem 

BIOintestil® 600mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

+ 
Produto Dosagem 

Fibersol® 5g 

 
Posologia: Tomar uma cápsula de BIOintestil® após o 
almoço, e diluir o conteúdo do sachê de Fibersol® em um 
copo de 250mL de água ou suco natural de sua preferência, e 
tomar no café da manhã. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Trio Pró-digestão 
 
Indicação: Proteção da parede gástrica, equilíbrio da 
microbiota e controle da disbiose, com consequente 
fortalecimento imunológico. 
 

Produto Dosagem 

Imuno TF 50mg 

BIOintestil® 300mg 

StomaZinc 75mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

  
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Osteoarticular 
 

1. Saúde dos Ossos 
 
Composto para Fortalecimento Esquelético 
 
Indicação: Manutenção das funções da cartilagem, e 
melhora da absorção de cálcio nos ossos. 
 

Produto Dosagem 

UC-II® 40mg 

Veg-D 10mg 

Vitamina K2 – MK7 50mcg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

+ 
Produto Dosagem 

BioSil™ 520mg 

Posologia: Tomar uma cápsula de cada formulação uma vez 
ao dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Osteoporose Plus 
 
Indicação: Manutenção da estrutura e da força óssea. 
 

Produto Dosagem 

UC-II® 40mg 

Risedronato de sódio 5mg 

Veg-D 10mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

+ 

Produto Dosagem 

BioSil™ 520mg 

 
Posologia: Tomar uma cápsula de cada formulação uma vez 
ao dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Saúde Óssea e Proteção Contra Osteoporose 
 
Indicação: Manutenção da estrutura e flexibilidade dos 
ossos, prevenindo contra fraturas e promovendo o aumento 
das redes de colágeno presente na massa óssea. 
 

Produto Dosagem 

BioSil™ 520mg 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 
 
Cálcio Plus 
 
Indicação: Tratamento e prevenção da osteoporose. 
 

Produto Dosagem 

Veg-D 10mg 

Carbonato de Cálcio 1000mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 
 
 
 
 
 
 
 

Solução Total para Osteoporose 
 
Indicação: Tratamento e prevenção da osteoporose com 
fortalecimento ósseo, e aumento da densidade mineral 
óssea. 
 

Produto Dosagem 

Veg-D 10mg 

Carbonato de Cálcio 1000mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

+ 

Produto Dosagem 

BioSil™ 520mg 

 
Posologia: Tomar uma cápsula de cada formulação uma vez 
ao dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Proteção Óssea Articular 
 
Indicação: Manutenção da saúde óssea e articular, e 
prevenção de doenças relacionadas. 
 

Produto Dosagem 

Condrobio 600mg 

Veg-D 10mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia. 
 

2. Articulação 
 
Anti-inflamatório Natural para Articulações 
 
Indicação: Alívio das dores e dos sintomas da inflamação em 
pacientes artríticos ou com lesões articulares. 
 

Produto Dosagem 

Move™ 100mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia. 
 
 
 

Redutor da Degradação da Cartilagem e da Inflamação 
Articular 
 
Indicação: Diminuição da degradação da cartilagem e 
melhora da dor em pacientes com artropatias relatadas ou 
praticantes de atividades físicas. 
 

Produto Dosagem 

UC-II® 40mg 

Move™ 100mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia. 
 
Tripla Proteção para as Articulações 
 
Indicação: Manutenção das articulações saudáveis e 
prevenção de artropatias. 
 

Produto Dosagem 

UC-II® 40mg 

Magnésio Quelado 50mg 

Vitamina C 50mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia. 
 



 
 

Associação para Recuperação da Cartilagem 
 
Indicação: Controle da degradação da cartilagem e 
manutenção da saúde articular. 
 

Produto Dosagem 

UC-II® 40mg 

Peptan® 10g 

Base Shake Baunilha 22,5g 

 
Posologia: Tomar um sachê, uma vez ao dia. Diluir o 
conteúdo do sachê em 250 ml de água. 
 
Composto Multifatorial para Osteoartrite 
 
Indicação: Auxilia no controle da Osteoartrite, atingindo 
várias vias de ação. Promove de maneira natural a 
diminuição da degradação da cartilagem e controle da 
inflamação. 
 

Produto Dosagem 

UC-II® 40mg 

Move™ 100mg 

Veg-D 10mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia. 

Anti-inflamatório Articular Natural Plus  
 
Indicação: Atividade anti-inflamatória potencializada para 
pacientes com problemas articulares. 
 

Produto Dosagem 

Move™ 100mg 

Curcumin C3 Complex® 300mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia. 
 
 
Recuperador Articular e Fortalecimento de Tecidos  
 
Indicação: Restauração do colágeno das articulações e 
demais tecidos do corpo (pele, cabelos e unhas). 
 

Produto Dosagem 

BioSil™ 520mg 

 
Posologia: Tomar uma cápsula uma vez ao dia. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Saúde Óssea e Articular 
 
Indicação: Manutenção das funções da cartilagem, 
prevenção de inflamações, e correta utilização de cálcio pelo 
organismo, fortalecendo os ossos. 
 

Produto Dosagem 

Move™ 50mg 

Glucosamina  500mg 

Vitamina K2 – MK7 50mcg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia. 
 
Anti-inflamatório Super 
 
Indicação: Ação anti-inflamatória potencializada, reduzindo 
dores articulares e prevenindo o desgaste e doenças 
reumáticas. 
 

Produto Dosagem 

Move™ 50mg 

Mangoselect® 300mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia. 
 

Articulação Blindada 
 
Indicação: Diminuição da degradação da cartilagem e ação 
anti-inflamatória potencializada, reduzindo dores articulares 
e prevenindo o desgaste. 
 

Produto Dosagem 

UC-II® 40mg 

Move™ 100mg 

Mangoselect® 300mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 
 
Proteção Antioxidante para as Articulações 
 
Indicação: Redução das dores articulares e do ataque 
oxidativo aos tecidos como cartilagens e tendões. 
 

Produto Dosagem 

Curcumin C3 Complex® 300mg 

Bioperine® 15mg 

Mangoselect® 300mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia. 
 



 
 

Condro Repair 
 
Indicação: Prevenção e tratamento da artrite/artrose, com 
alívio da dor. 
 

Produto Dosagem 

Condrobio 300mg 

Mangoselect® 300mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia. 
 
Anti-inflamatório Master 
 
Indicação: Controle total da inflamação e dos sintomas de 
doenças articulares. Melhora da mobilidade e flexibilidade. 
 

Produto Dosagem 

Acujoint™ 250mg 

Mangoselect® 300mg 

Move™ 50mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia. 
 
 
 

Antioxidante Protetor das Articulações 
 
Indicação: Controle da inflamação e das dores articulares, 
proteção antioxidante. 
 

Produto Dosagem 

Acujoint™ 250mg 

Oxxynea® 400mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Metabolismo 
 

1. Gerenciamento de Peso 
 
Equilíbrio Metabólico 
 
Indicação: Gerenciamento de peso e controle da ansiedade e 
da compulsão alimentar. 
 

Produto Dosagem 

Relora® 250mg 

Citrimax® 500mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia, 1 hora 
antes das principais refeições. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Combo para Afinar 
 
Indicação: Redução das medidas da cintura e do quadril. 
Diminui a fome e a absorção de carboidratos.  
 

Produto Dosagem 

Lowat® 300mg 

InSea2® 250mg 

Meratrim® 250mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia, 30 minutos 
antes das principais refeições. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Combo para Secar 
 
Indicação: Redução da gordura corporal e da fome e potente 
bloqueio na absorção de carboidratos e açúcares. 
 

Produto Dosagem 

Lowat® 450mg 

InSea2® 250mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia, 30 minutos 
antes das principais refeições. 
 
Combo para Trincar 
 
Indicação: Promove a queima da gordura corporal, inibe a 
absorção de carboidratos e reduz a vontade de comer doces. 
 

Produto Dosagem 

Lowat® 300mg 

InSea2® 250mg 

Citrimax® 500mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia, 30 minutos 
antes das principais refeições. 
 

Combo para Turbinar 
 
Indicação: Diminui a fome, a absorção de carboidratos, a 
vontade de comer doces e promove a redução de medidas e 
a queima de gordura corporal. 
 

Produto Dosagem 

Lowat® 300mg 

InSea2® 250mg 

Citrimax® 250mg 

Meratrim® 250mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia, 30 minutos 
antes das principais refeições. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Supressor do Apetite 
 
Indicação: Promove o aumento da saciedade e melhora o 
funcionamento intestinal. 
 

Produto Dosagem 

Citrimax® 500mg 

Glucomannan 250mg 

Espirulina 250mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula três vezes ao dia, de 30 a 60 
minutos antes das principais refeições. 
 
Bloqueador da Fome 
 
Indicação: Regulador dos hormônios grelina e leptina. 
Aumenta a saciedade de maneira rápida e eficaz. 
 

Produto Dosagem 

Citrimax® 500mg 

Lowat® 300mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

  
Posologia: Tomar uma cápsula três vezes ao dia antes das 
principais refeições. 
 

Controle da Ingestão Calórica 
 
Indicação: Controle da fome e redução da ingestão calórica. 
 

Produto Dosagem 

Citrimax® 500mg 

Slendesta™ 300mg 

Bse Shake Chocolate  22,5g 

 
Posologia: Diluir o conteúdo do sachê em 250ml de água e 
tomar 1 hora antes do almoço e jantar. 
 
Potente Redutor de Medidas 
 
Indicação: Redução de medidas da cintura e do quadril e 
diminuição do peso corporal. 
 

Produto Dosagem 

Meratrim® 400mg 

Lowat® 300mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

  
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia antes das 
principais refeições. 
 
 
 
 



 
 

Potente Redutor de Gordura Corporal 
 
Indicação: Redução de medidas da cintura e do quadril e da 
gordura corporal. 
 

Produto Dosagem 

Meratrim® 400mg 

Citrimax® 500mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

  
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia antes das 
principais refeições. 
 
Lipolítico Power 
 
Indicação: Elimina gordura localizada, principalmente 
abdominal e reduz medidas da cintura e quadril. 
 

Produto Dosagem 

Meratrim® 400mg 

Sinetrol® 450mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia antes das 
principais refeições. 
 
 
 

Estimulante Metabólico 
  
Indicação: Redução de peso, aumento da queima de gordura 
e redução da compulsão alimentar. 
 

Produto Dosagem 

Citrimax® 500mg 

Gymnema Sylvestre 150mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

  
Posologia: Tomar uma cápsula três vezes ao dia, 1h antes 
das principais refeições. 
 
Potente Emagrecedor 
 
Indicação: Diminui a absorção de carboidratos, aumenta a 
saciedade e diminui a produção de gordura. 
 

Produto Dosagem 

Citrimax® 500mg 

InSea2® 250mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia 1 hora 
antes do almoço e jantar. 
 
 
 



 
 

Slim Drink 
 
Indicação: Aumento da saciedade e do bem estar e bloqueio 
parcial da produção de novas células de gordura. 
 

Produto Dosagem 

Citrimax® 500mg 

Base Refresco Laranja  2,5g 

 
Posologia: Diluir o conteúdo do sachê em 250ml de água e 
tomar 1 hora antes do almoço e jantar. 
 
Saciedade Plus 
 
Indicação: Aumento da saciedade através do maior consumo 
de fibras e regulação do apetite. 
 

Produto Dosagem 

Fibersol® 2,5g 

Citrimax® 500mg 

Base Refresco Laranja qsp 2,5g 

  
Posologia: Diluir o conteúdo do sachê em 250ml de água e 
tomar 1 hora antes do almoço e jantar. 
 
 
 
 

Refeição Livre sem Danos 
 
Indicação: Redução da absorção de carboidratos para as 
refeições fora da dieta. 
 

Produto Dosagem 

InSea2® 500mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

  
Posologia: Tomar uma cápsula 30 minutos antes da refeição 
livre. 
 
Controle da Fome e Equilíbrio Intestinal 
 
Indicação: Aumento da saciedade através do maior consumo 
de fibras, controle do apetite e regulação intestinal. 
 

Produto Dosagem 

Fibersol® 2,5g 

Citrimax® 500mg 

Lowat® 450mg 

Base Refresco Laranja qsp 2,5g 

 
Posologia: Diluir o conteúdo do sachê em 250ml de água e 
tomar 1 hora antes do almoço e jantar. 
 
 



 
 

2. Controle Glicêmico 
 
Acelerador do Metabolismo de Açúcares 
 
Indicação: Diminui a digestão de carboidratos, a vontade de 
ingerir alimentos calóricos como doces e aumenta a 
saciedade. 
 

Produto Dosagem 

Citrimax® 500mg 

Gymnema Silvestre 250mg 

InSea2® 100mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar 1 cápsula 1 hora antes do café da manhã, 
almoço e jantar. 
 
Inibidor da Absorção de Carboidratos 
 
Indicação: Controle dos níveis de insulina e gerenciamento 
de peso. 
 

Produto Dosagem 

InSea2® 250mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

  
Posologia: Tomar uma cápsula antes do almoço e jantar. 
 

Prevenção do Diabetes 
 
Indicação: Controle dos níveis de insulina e gerenciamento 
de peso. 
 

Produto Dosagem 

InSea2® 250mg 

Picolinato de Cromo 50mcg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

  
Posologia: Tomar uma cápsula antes do almoço e jantar. 
 
Equilíbrio Glicêmico 
 
Indicação: Controle dos níveis de insulina e da absorção de 
açúcares da dieta. 
 

Produto Dosagem 

InSea2® 250mg 

Glicoberry 60mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

  
Posologia: Tomar uma cápsula antes do almoço e jantar. 
 
 
 
 
 



 
 

Digestão Completa e Controle Glicêmico 
 
Indicação: Controle da absorção de carboidratos, reduzindo 
a resistência insulínica e promovendo digestão adequada dos 
alimentos. 
 

Produto Dosagem 

InSea2® 60mg 

BIOintestil® 300mg 

StomaZinc 75mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

  
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia. 
 
Composto para Equilíbrio Glicêmico 
 
Indicação: Controle da absorção de carboidratos, reduzindo 
a resistência insulínica e promovendo digestão adequada dos 
alimentos. 
 

Produto Dosagem 

InSea2® 250mg 

Fibersol® 2,5g 

Base Shake Chocolate  qsp 22,5g 

  
Posologia: Tomar 1 envelope batido com 250mL de água no 
café da manhã. 

3. Saúde Masculina 
 
Saúde da Próstata 
 
Indicação: Aumenta a função do sistema reprodutivo, a 
produção e qualidade do esperma e mantém níveis 
saudáveis de testosterona. 
 

Produto Dosagem 

KSM-66® 225mg 

Exselen® 15mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula três vezes ao dia. 
 
Estimulante da Função Sexual Masculina 
 
Indicação: Aumenta a testosterona, regula outros hormônios 
reprodutivos e melhora a qualidade do sêmen. 
 

Produto Dosagem 

KSM-66® 225mg 

Feno Grego 150mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula três vezes ao dia. 
 
 



 
 

Saúde Geral do Homem 
 
Indicação: Fortalecimento dos fios de cabelo e diminuição da 
queda. Suporta o sistema reprodutor e melhorar a qualidade 
do sêmen. 
 

Produto Dosagem 

Zinco quelato 60mg 

Exselen® 50mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

+ 
Produto Dosagem 

BioSil™ 520mg 

 
Posologia: Tomar uma cápsula de cada formulação ao dia. 
 
Shot Detox Diário 
 
Indicação: Eliminação de substâncias tóxicas. Garante uma 
boa saúde cardiovascular e previne o envelhecimento 
precoce. 
 

Produto Dosagem 

Oxxynea® 800mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 

4. Saúde Feminina 
 
Controle da Compulsão Alimentar 
 
Indicação: Aumenta o bem estar e diminui a compulsão 
alimentar. 
 

Produto Dosagem 

Relora® 250mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula três vezes ao dia. 
 
Aumento da Função Sexual em Mulheres 1 
 
Indicação: Aumento da excitação, libido e orgasmo em 
mulheres.  
 

Produto Dosagem 

KSM-66® 300mg 

Feno Grego  150mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia. 
 
 
 
 



 
 

Aumento da Função Sexual em Mulheres 2 
 
Indicação: Aumento da libido em mulheres. 
 

Produto Dosagem 

KSM-66® 225mg 

Tribullus terrestris 500mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

  
Posologia: Tomar uma cápsula três vezes ao dia. 
 
Controle da Candidíase 
 
Indicação: Fortalecimento imunológico e equilíbrio da 
microbiota intestinal para prevenção de doenças recorrentes 
como a candidíase. 
 

Produto Dosagem 

BIOintestil® 600mg 

EpiCor™ 500mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 
 
 
 
 
 

Prevenção do Fotoenvelhecimento e Cuidados com Cabelos 
e Unhas 
 
Indicação: Prevenção e controle do envelhecimento, 
fotoprotetor e iluminador da pele e fortalecimento de unhas 
e cabelos. 
 

Produto Dosagem 

Exselen® 50mg 

Opextan® 160mg 

Zinco quelato 60mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

+ 
Produto Dosagem 

BioSil™ 520mg 

 
Posologia: Tomar uma cápsula de cada formulação ao dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Prevenção da Infecção Urinária de Repetição 
 
Indicação: Equilíbrio da microbiota intestinal e inibição da 
adesão de bactérias no trato urinário para prevenção de 
infecções recorrentes. 
 

Produto Dosagem 

BIOintestil® 300mg 

Cranberry 400mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar duas doses ao dia. 
 
Shot Detox Diário 
 
Indicação: Eliminação de substâncias tóxicas. Garante uma 
boa saúde cardiovascular e previne o envelhecimento 
precoce. 
 

Produto Dosagem 

Oxxynea® 800mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 
 
 
 
 

Complexo Antioxidante 
 
Indicação: Prevenção contra o estresse oxidativo e 
envelhecimento precoce. 
 

Produto Dosagem 

Oxxynea® 400mg 

Resveratrol  25mg 

Bioperine® 15mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia. 
 
Complexo Imunizante 
 
Indicação: Prevenção contra infecções de repetição como 
candidíase e herpes, causadas pela baixa imunidade. 
 

Produto Dosagem 

Imuno TF 50mg 

Lactobacillus reuteri 108 UFC 

Lactobacillus helveticus 109 UFC 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia. 
 
 



 
 

Bem-estar Feminino 
 
Indicação: Melhora dos sintomas do climatério, como 
agitação, insônia e irritabilidade, e ainda promove o bem-
estar. 
 

Produto Dosagem 

Pinetonina® 50% 

Soro fisiológico  50% 

+ 
Produto Dosagem 

Dong Quai 200mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Borrifar 1 jato de Pinetonina® em cada narina de 
1 a 2x ao dia (embalagem de spray nasal); tomar 1 cápsula de 
Dong Quai duas vezes ao dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equilíbrio da TPM 
 
Indicação: Melhora dos sintomas da TPM como alterações 
de humor, ansiedade e compulsão alimentar. 
 

Produto Dosagem 

Pinetonina® 50% 

Soro fisiológico  50% 

+ 
Produto Dosagem 

Relora® 250mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Borrifar 1 jato de Pinetonina® em cada narina de 
1 a 2x ao dia (embalagem de spray nasal); tomar 1 cápsula de 
Relora® duas vezes ao dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Saúde Cardiovascular 
 
Controle Total da Pressão Arterial 
 
Indicação: Prevenção e tratamento da pré e hipertensão. 
Controle da pressão arterial. 
 

Produto Dosagem 

Cardifull 150mg 

Oxxynea® 400mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia. 
 
Controle Total da Pressão Arterial 
 
Indicação: Manutenção dos níveis saudáveis de colesterol e 
ação detoxificante. 
 

Produto Dosagem 

Fibersol® 2,5g 

Oxxynea® 400mg 

Base Shake Chocolate qsp 22,5g 

 
Posologia: Diluir um sachê em 250mL de água, e tomar no 
café da manhã. 
 

6. Longevidade 
 
Anti-gripe Revitalizante  
 
Indicação: Indicado para fortalecimento do sistema 
imunológico e prevenção de doenças oportunistas. 
 

Produto Dosagem 

EpiCor™ 500mg 

Exselen® 50mg 

Zinco quelato 60mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 
 
Composto Pró-longevidade 
 
Indicação: Aumento da resistência imunológica, prevenção 
de doenças oportunistas, ação antioxidante e 
rejuvenescedora. 
 

Produto Dosagem 

EpiCor™ 500mg 

Exselen® 50mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 



 
 

Cápsula Anti-aging 
 
Indicação: Prevenção do envelhecimento precoce, minimiza 
o aparecimento de linhas e rugas de expressão e melhora 
hidratação e a estrutura da pele e dos cabelos. 
 

Produto Dosagem 

Exselen® 50 mg 

Zinco quelato 60 mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

+ 
Produto Dosagem 

BioSil™ 520mg 

 
Posologia: Tomar uma cápsula de cada formulação ao dia. 
 
Prevenção do Dano Oxidativo 
 
Indicação: Prevenção e controle do envelhecimento. 
 

Produto Dosagem 

Exselen® 50mg 

Opextan® 160mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia:  Tomar uma cápsula ao dia. 
 

Agente Redox 
 
Indicação: Prevenção dos danos causados pelos radicais 
livres. Antioxidante. 
 

Produto Dosagem 

Exselen® 50mg 

Betacaroteno 100mg 

Vitamina E 100mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 
 
Suplementação de Vitamina D 
 
Indicação: Suplementação de vitamina D para indivíduos 
com insuficiência de vitamina D. Especialmente indicado para 
pessoas vegetarianas, veganas ou com intolerância à lactose. 
 

Produto Dosagem 

Veg-D 10mg* 

Strip oral 1 filme 

*Equivalente a 400UI de vitamina D 

 
Posologia: Colocar 1 filme sob a língua uma vez ao dia. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Neurologia 
 

1. Saúde do Sono 
 
Indutor do Sono 
 
Indicação: Promove uma boa qualidade de sono. 
 

Produto Dosagem 

LACTIUM™ 150mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula à noite. 
 
Controle do Nervosismo e Melhora do Sono 
 
Indicação: Perturbações do sono, nervosismo e falta de 
motivação. 
 

Produto Dosagem 

Lactium™ 150mg 

RELORA® 250mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula à noite. 
 
 

 
 
 
Bem-estar do Sono 
 
Indicação: Melhora a qualidade do sono, promovendo uma 
noite tranquila e relaxante. 

Produto Concentração 

Pinetonina® 50% 

Soro fisiológico  50% 

 
Posologia: Borrifar 1 jato em cada narina de 1 a 2x ao dia. 
*Embalagem de spray nasal. 
 

2. Gerenciamento do Estresse 
 
Controle Total do Estresse 
 
Indicação: Indicado para inquietação e tensão. Eficaz nos 
sintomas causados pelo estresse, principalmente a insônia. 
 

Produto Dosagem 

RELORA® 250mg 

Passiflora Ext. Seco 100mg 

Valeriana Ext. Seco 100mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia. 



 
 

Modulador da Ansiedade 
 
Indicação: Indicado para o controle da ansiedade. 
 

Produto Dosagem 

RELORA® 250mg 

L-Theanine 250mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia. 
 
Fortalecimento Imunológico e Gerenciamento do Estresse 
 
Indicação: Aumento da imunidade e prevenção de doenças 
oportunistas associadas ao estresse. 
 

Produto Dosagem 

RELORA® 250mg 

EpiCor™ 250mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia. 
 
 
 
 
 
 

Fique Zen 
 
Indicação: Promove o bem estar, o relaxamento e o 
equilíbrio do corpo e da mente. 
 

Produto Concentração 

Pinetonina® 30% 

Soro fisiológico  70% 

Posologia: Borrifar 1 jato em cada narina de 1 a 2x ao dia. 
*Embalagem de spray nasal. 
 
Tranquilidade Dia e Noite 
 
Indicação: Promove uma boa noite de sono e sensação de 
relaxamento e equilíbrio durante o dia. 
 

Produto Concentração 

Pinetonina® 30% 

Soro fisiológico  70% 

+ 
Produto Dosagem 

LACTIUM™ 150mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula de Lactium™ a noite e borrifar 
1 jato em cada narina de Pinetonina® de 1 a 2x ao dia. 
 



 
 

Relax Total 
 
Indicação: Controle dos sintomas do estresse como agitação, 
ansiedade, compulsão alimentar e distúrbios do sono. 
 

Produto Dosagem 

RELORA® 250mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

+ 
Produto Dosagem  

Pinetonina® 30% 

Soro fisiológico  70% 

 
Posologia: Tomar duas cápsulas de Relora® ao dia e borrifar 
1 jato de Pinetonina® em cada narina de 1 a 2x ao dia. 
 
Modulador da Depressão 
 
Indicação: Indicado para o controle da depressão. 
 

Produto Dosagem  

RELORA® 250mg 

BIOintestil® 300mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia. 
 

3. Saúde Cognitiva 
 
Tônico Cerebral e Físico 
 
Indicação: Aumento do desempenho físico na realização de 
atividades físicas e da atividade intelectual. Promove foco, 
concentração e disposição. 
 

Produto Dosagem 

Oxxynea® 400mg 

KSM-66® 300mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Skin Care 
 

1. Regeneração da Pele 
 
Cicatrizante para Feridas 
 
Indicação: Pacientes com ferida aberta, sem necrose e 
infecção. 
  

Produto Concentração 

EPIfactor® 1mL 
Base gel não iônico qsp 100% 

 
Farmacotécnica: 
1. Incorporar o conteúdo da ampola no veículo, 
homogeneizar lenta e manualmente. 

 
Observações: 
Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não 
recomendamos o uso de fragrâncias. 
pH de estabilidade 5,5 a 7,0. 
Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 
dias. 
Modo de uso: Passar na área afetada 1x ao dia ou a critério 
médico. Não é necessário encobrir a ferida.   
Sugestão de embalagem: Frasco pump air-less, sem contato 
com o ar e ambiente externo.  
Armazenamento: Armazenar sob refrigeração.  
 

 
 
Cicatrizante Pós-cirúrgico 
 
Indicação: Pacientes pós-cirúrgicos, a fim de obter uma 
ótima cicatrização sem necrose e infecção. 
 

Produto Concentração 

EPIfactor® 1mL 
Base creme cold cream qsp 100% 

 
Farmacotécnica: 
1. Incorporar o conteúdo da ampola no veículo, 
homogeneizar lenta e manualmente. 

 
Observações: 
Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não 
recomendamos o uso de fragrâncias. 
pH de estabilidade 5,5 a 7,0. 
Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 
dias. 
Modo de uso: Passar na área afetada 1x ao dia ou a critério 
médico. Não é necessário encobrir a ferida.   
Sugestão de embalagem: Frasco pump air-less, sem contato 
com o ar e ambiente externo.  
Armazenamento: Armazenar sob refrigeração.  
 
 
 



 
 

Cicatrizante de Feridas Contaminadas 
 
Indicação: Tratamento de cicatrização de feridas 
contaminadas. 
  

Produto Concentração 

EPIfactor® 1mL 
Gentamicina Sulfato  0,1% 
Ác. Hialurônico  1,0% 
Base gel não iônico qsp 100% 

 
Farmacotécnica: 
1. Incorporar o conteúdo da ampola no veículo, 
homogeneizar lenta e manualmente. 
2. Pesar os demais ingredientes, incorporar e homogeneizar 
na base. 

 
Observações: 
Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não 
recomendamos o uso de fragrâncias. 
pH de estabilidade 5,5 a 7,0. 
Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 
dias. 
Modo de uso: Passar na área afetada 1x ao dia ou a critério 
médico. Não é necessário encobrir a ferida.   
Sugestão de embalagem: Frasco pump air-less, sem contato 
com o ar e ambiente externo.  
Armazenamento: Armazenar sob refrigeração.  
 

Prevenção de Quelóide 
 
Indicação: Prevenção do aparecimento de queloide. 
 

Produto Concentração 

EPIfactor® 1mL 
PDMS 1000 10% 
Óleo de rosa mosqueta 5% 
Base creme cold cream qsp 100% 

 
Farmacotécnica: 
1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base. 

 
Observações: 
O uso de fragrâncias não é indicado. 
pH de estabilidade 5,5 a 7,0. 
Modo de uso: Passar na área afetada 1x ao dia ou a critério 
médico. Não é necessário encobrir a ferida.   
Sugestão de embalagem: Frasco pump air-less, sem contato 
com o ar e ambiente externo.  
Armazenamento: Armazenar sob refrigeração.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cicatrizante para Feridas de Difícil Aplicação 
 
Indicação: Pacientes com ferida aberta, sem necrose e 
infecção, com dificuldade de aplicação por contato. 
  

Produto Concentração 

EPIfactor® 1mL 
Vit. E óleo 1% 
Vit. A óleo 1% 
Óleo de girassol 10% 
Óleo de semente de uva qsp 100% 

 
Farmacotécnica: 
1. Incorporar o conteúdo da ampola no veículo, 
homogeneizar lenta e manualmente. 

 
Observações: 
Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não 
recomendamos o uso de fragrâncias. 
pH de estabilidade 5,5 a 7,0. 
Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 
dias. 
Modo de uso: Passar na área afetada 1x ao dia ou a critério 
médico. Não é necessário encobrir a ferida.   
Sugestão de embalagem: Frasco spray, sem contato com o 
ar e ambiente externo.  
Armazenamento: Armazenar sob refrigeração.  
 
 

Pós-procedimento Confort 
 
Indicação: Melhora da cicatrização, eritema pós-
procedimento e potencializador dos resultados. 
  

Produto Concentração 

EPIfactor® 1mL 
Tospearl 3000 A 10% 

SF 1202 17% 
Silsoft gel qsp 100% 

 
Farmacotécnica: 
1. Pesar os silicones e homogeneizar. 
2. Incorporar o conteúdo da ampola, homogeneizar. 

 
Observações: 
Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não 
recomendamos o uso de fragrâncias. 
pH de estabilidade 5,5 a 7,0. 
Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 
dias. 
Modo de uso: Passar na face 1x ao dia. 
Sugestão de embalagem: Frasco pump air-less, sem contato 
com o ar e ambiente externo.  
Armazenamento: Armazenar sob refrigeração.  
 
 
 
 



 
 

Cicatrizante Pós-procedimento 
 
Indicação: Pacientes que tenham passado por procedimento 
dermatológico, melhorando a cicatrização, eritema pós-
procedimento e potencializando os resultados. 
  

Produto Concentração 

EPIfactor® 1mL 
Starnew 1,6% 

D-Pantenol 0,5% 
Ext. Glicol. Camomila 5% 
Base sérum qsp 5g 

 
Farmacotécnica: 
1. Pesar os componentes da fórmula e homogeneizar. 
2. Incorporar o conteúdo da ampola, homogeneizar. 
3. Envasar em sachê, pois é uma formulação de dose única. 

 
Observações: 
Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não 
recomendamos o uso de fragrâncias. 
pH de estabilidade 5,5 a 7,0. 
Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 
dias. 
Modo de uso: Passar na face imediatamente após 
procedimento e home care 1x ao dia. 
Sugestão de embalagem: Sachê metálico, fechado, sem 
contato com o ar ambiente externo.  
Armazenamento: Armazenar sob refrigeração.  

Máscara Drug Delivery 
 
Indicação: Indicada para aplicação imediata após 
procedimentos dermatológicos. Auxilia na rápida e 
confortável recuperação, potencializando resultados. 
  

Produto Concentração 

EPIfactor® 1mL 
Base sérum qsp 5g 

 
Farmacotécnica: 
1. Pesar a base. 
2. Incorporar o ativo e homogeneizar suavemente. 
3. Envasar em sachê, pois é uma formulação de dose única. 

 
Observações: 
Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não 
recomendamos o uso de fragrâncias. 
pH de estabilidade 5,5 a 7,0. 
Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 
dias. 
Modo de uso: Passar na face imediatamente após 
procedimento e home care 1x ao dia. 
Sugestão de embalagem: Sachê metálico, fechado, sem 
contato com o ar ambiente externo.  
Armazenamento: Armazenar sob refrigeração.  
 
 
 



 
 

Máscara Drug Delivery Plus 
 
Indicação: Indicada para aplicação imediata após 
procedimentos dermatológicos. Auxilia na rápida e 
confortável recuperação, potencializando resultados. 
  

Produto Concentração 

EPIfactor® 1mL 
Starnew 1,6% 
Ácido hialurônico 1% 
E. Glicólico de algas 5% 
Base sérum qsp 5g 

 
Farmacotécnica: 
1. Pesar os ingredientes da formulação e homogeneizar. 
2. Incorporar o ativo e homogeneizar suavemente. 
3. Envasar em sachê, pois é uma formulação de dose única. 

 
Observações: 
Devido ao fato da pele estar sensibilizada, não 
recomendamos o uso de fragrâncias. 
pH de estabilidade 5,5 a 7,0. 
Após manipulada, a formulação possui uma validade de 60 
dias. 
Modo de uso: Passar na face imediatamente após 
procedimento e home care 1x ao dia. 
Sugestão de embalagem: Sachê metálico, fechado, sem 
contato com o ar ambiente externo.  
Armazenamento: Armazenar sob refrigeração.  

2. Clareadores 
 
Ilumine Hidrat Skin 
 
Indicação: Promove de maneira eficaz a hidratação e o 
clareamento da pele promovendo efeito iluminador e 
homogêneo. 
 

Produto Concentração 

Melavoid™ 3% 
Nano Lightening C® 5% 
Citrolumine 8™ 1% 
Hydrat In 72h® 1,5% 
Fragrância chá verde  0,3% 
Base creme oil free qsp 100% 

 
Farmacotécnica: 
1. Adicionar os outros ativos, incorporar na base e 
homogeneizar.  
2. Adicionar a fragrância e homogeneizar.  
 
Observações:  
O uso de fragrâncias é opcional.  
pH de estabilidade 4,0 a 8,0.  
A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta 
coloração e odor característicos. 
 
 



 
 

Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela 
manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica. 
*Melavoid™ e Citrolumine 8™ são clareadores seguros para 
utilização durante o dia. 
**Para garantir os resultados de qualquer tratamento 
clareador, é imprescindível o uso diário do filtro solar. 
 
Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao 
abrigo de luz e calor.  
 
Potente Clareador com Toque Seco 
 
Indicação: Prevenção e redução de manchas. 
  

Produto Concentração 

Melavoid™ 3% 
Nano Lightening C®  5% 
SilSoft 1202 (silicone volátil) 0,5% 
Fragrância chá verde  0,3% 
Base creme oil free qsp 100% 

 
Farmacotécnica: 
1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.  
2. Adicionar o SilSoft 1202 e homogeneizar na base.  
3. Adicionar a fragrância q.s. 
 

Observações:  
O uso de fragrâncias é opcional. 
pH de estabilidade 4,6 a 9. 
A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta 
coloração e odor característicos. 
 
Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela 
manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica. 
*Melavoid™ é um clareador seguro para utilização durante o 
dia. 
**Para garantir os resultados de qualquer tratamento 
clareador, é imprescindível o uso diário do filtro solar. 
 
Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao 
abrigo de luz e calor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ultra Clareador Iluminador 
 
Indicação: Indicada para prevenção e redução de manchas, 
promovendo uma pele com tonalidade uniforme e 
iluminada.   
 

Produto Concentração 

Melavoid™ 3% 
Nano Lightening C® 5% 
Citrolumine 8™ 1% 
Fragrância Nívea  0,3% 
Base creme oil free qsp 100% 

 
Farmacotécnica:  
1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.   
2. Adicionar a fragrância q.s. 
 
Observações:  
O uso de fragrâncias é opcional. 
pH de estabilidade 4,6 a 9. 
A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta 
coloração e odor característicos. 
 
Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela 
manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica. 
*Melavoid™ e Citrolumine 8™ são clareadores seguros para 
utilização durante o dia. 
**Para garantir os resultados de qualquer tratamento 
clareador, é imprescindível o uso diário do filtro solar. 

 
Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao 
abrigo de luz e calor.  
 
Ilumistar: Potente Clareador Anti-aging 
 
Indicação: Clareamento de manchas e restauração celular, 
uniformização do tom da pele e tratamentos anti-aging. 
 

Produto Concentração 

Starnew 1,6% 
Ilumiscan 1% 
Fragrância Flor de Cerejeira 0,3% 
Base sérum qsp 100% 

 
Farmacotécnica:  
1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.   
2. Adicionar a fragrância q.s. 
 
Observações:  
O uso de fragrâncias é opcional. 
pH de estabilidade 4,6 a 9. 
 
Modo de uso: Aplicar diariamente, uma ou duas vezes ao 
dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação 
médica. 



 
 

*Ilumiscan é um clareador seguro para utilização durante o 
dia. 
**Para garantir os resultados de qualquer tratamento 
clareador, é imprescindível o uso diário do filtro solar. 
Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao 
abrigo de luz e calor.  
 
Iluminador Ultratecnológico 
 
Indicação: Clareamento seletivo de manchas, 
homogeneização da tonalidade da pele. 
 

Produto Concentração 

Ilumiscan 1% 
Nano Lightening C® 5% 
Melavoid ™ 3% 
Hydrat In 72h® 1,5% 
Fragrância chá verde  0,3% 
Base creme oil free qsp 100% 

 
Farmacotécnica:  
1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.   
2. Adicionar a fragrância q.s. 
 
 
 

Observações:  
O uso de fragrâncias é opcional. 
pH de estabilidade 4,6 a 9. 
 
Modo de uso: Aplicar diariamente, uma ou duas vezes ao 
dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação 
médica. 
*Ilumiscan e Melavoid™ são clareadores seguros para 
utilização durante o dia. 
**Para garantir os resultados de qualquer tratamento 
clareador, é imprescindível o uso diário do filtro solar. 
 
Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao 
abrigo de luz e calor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Complexo Iluminador 
 
Indicação: Clareamento seletivo de manchas, 
homogeneização da tonalidade da pele. 
 

Produto Concentração 

Ilumiscan 1% 
Ácido Alfa Lipóico 1% 
Citrolumine 8™ 1% 
SilSoft 1202 (silicone volátil) 0,5% 
Fragr. Melão e Orquídea  0,3% 
Base creme oil free qsp 100% 

 
Farmacotécnica:  
1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.   
2. Adicionar a fragrância q.s. 
 
Observações: 
O uso de fragrâncias é opcional. 
pH de estabilidade 4,6 a 9. 
 
Modo de uso: Aplicar diariamente, uma ou duas vezes ao 
dia, pela manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação 
médica. 
*Ilumiscan e Melavoid™ são clareadores seguros para 
utilização durante o dia. 
**Para garantir os resultados de qualquer tratamento 
clareador, é imprescindível o uso diário do filtro solar. 

Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao 
abrigo de luz e calor.  
 
Clareador Oral 
 
Indicação: Indicado para prevenção e redução de manchas 
causadas pela radiação UV.  
 

Produto Dosagem 

Opextan® 400mg 
Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Anti-aging 
 
Light & Lifting 
 
Indicação: Indicado para homogeneizar tonalidade da pele e 
combater a flacidez cutânea. 
  

Produto Concentração 

Nano Lightening C® 5% 
Opextan® 1,5% 
Base sérum qsp 100% 

 
Farmacotécnica: 
1. Pesar os ativos, aguardar alguns minutos para o Opextan® 
hidratar, caso necessário adicionar qs de água. 
2. Incorporar os ativos na base, homogeneizar. 
 
Observações: 
O uso de fragrâncias é opcional. 
pH de estabilidade 3,0 a 7,0. 
A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta 
coloração e odor característicos. 
 
Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela 
manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica. 
 
Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao 
abrigo de luz e calor.  
 
Sérum Contra o Fotoenvelhecimento 
  
Indicação: Capaz de combater os sinais do crono e 
fotoenvelhecimento, restabelecendo a comunicação celular 
e protegendo a pele dos fatores aceleradores do 
envelhecimento. 
 

Produto Concentração 

Opextan® 1% 
Nano Lightening C® 5% 
Melavoid™ 3% 
Base sérum qsp 100% 

 
Farmacotécnica: 
1. Pesar o Opextan® e solubilizar em quantidade suficiente 
de água.  
2. Incorporar e homogeneizar na base. 
3. Adicionar os demais ativos e homogeneizar na base.  
 
Observações: 
O uso de fragrâncias é opcional. 
pH de estabilidade 4,0 a 7,0. 
A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta 
coloração e odor característicos. 
 



 
 

Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela 
manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica. 
 
Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao 
abrigo de luz e calor.  
 
Hidratação e Regeneração Iluminadora 
 
Indicação: Combate os sinais do fotoenvelhecimento e evita 
a perda da hidratação. 
 

Produto Concentração 

Ilumiscan 1% 
Starnew 1,6% 
Ácido hialurônico 1% 
Nano Lightening C® 5% 
Ácido Ferúlico 0,5% 
Fragrância chá verde 0,3% 
Base creme não iônico qsp 100% 

 
Farmacotécnica:  
1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.   
2. Adicionar a fragrância q.s. 
 
 
 

Observações:  
O uso de fragrâncias é opcional. 
pH de estabilidade 4,6 a 9. 
A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta 
coloração e odor característicos. 
 
Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela 
manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica. 
 
Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hidratação Restauradora 
 
Indicação: Combate os sinais do fotoenvelhecimento e evita 
a perda de hidratação. 
 

Produto Concentração 

Starnew 1,6% 
Nano Lightening C® 5% 
Hydrat In 72h® 1,5% 
Caviar Hidrossolúvel 1% 
Fragrância Flor de Cerejeira 0,3% 
Base sérum qsp 100% 

 
Farmacotécnica:  
1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.   
2. Adicionar a fragrância q.s. 
 
Observações:  
O uso de fragrâncias é opcional. 
pH de estabilidade 4,6 a 9. 
A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta 
coloração e odor característicos. 
 
Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela 
manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica. 
 
Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 

Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente. 
 
Lifting Anti-aging 
 
Indicação: Efeito lifting imediato enquanto combate os sinais 
do fotoenvelhecimento e evita a perda de hidratação. 
 

Produto Concentração 

Hydrat-In 72H® 1,5% 
Óleo de rosa mosqueta 2% 
Starnew 1,6% 
Tens’UP 5% 
Fragrância Flor de Cerejeira 0,3% 
Base creme cold cream qsp 100% 

 
Farmacotécnica:  
1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.   
2. Adicionar a fragrância q.s. 
 
Observações:  
O uso de fragrâncias é opcional. 
pH de estabilidade 4,6 a 9. 
A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta 
coloração e odor característicos. 
 
Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela 
manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica. 
 



 
 

Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente.  
 
Cápsula da Beleza 
 
Indicação: Diminuição de rugas e linhas de expressão e 
fortalecimento de unhas e cabelos. 
 

Produto Dosagem 

BioSil™ 520mg 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 
 
Stop Aging 
 
Indicação: Proteção contra o envelhecimento precoce 
através de potente ação antioxidante. 
 

Produto Dosagem 

Oxxynea® 800mg 
Excipiente  1 cápsula 

+ 
Produto Dosagem 

BioSil™ 520mg 

 
Posologia: Tomar uma cápsula de cada formulação ao dia. 

4. Fotoenvelhecimento 
 
Filtro Solar Protection Plus 
 
Indicação: Filtro solar FPS 30 com adicional proteção de ativo 
que reduz os danos causados pela radiação.   
 

Produto Concentração 

Opextan® 1% 
Base filtro FPS 30 qsp 100% 

 
Farmacotécnica: 
1. Pesar o ativo e solubilizar em q.s de propilenoglicol.                                   
2. Incorporar a base e homogeneizar. 
Observações: 
O uso de fragrância é opcional. 
A fórmula contém extratos botânicos que podem causar 
alteração de cor da formulação. 
pH de estabilidade 5,0 a 7,0. 
  
Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela 
manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica. 
 
Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao 
abrigo de luz e calor.  
 



 
 

UV Control  
 
Indicação: Filtro solar FPS 30 com ativos específicos para 
proteger e reduzir os danos causados pela radiação UV.  
 

Produto Concentração 

Opextan® 1% 
Nano Lightening C® 5% 
Base creme não iônico qsp 100% 

 
Farmacotécnica: 
1. Pesar o Opextan® e solubilizar em q.s de propilenoglicol.                                   
2. Incorporar a base e homogeneizar. 
3. Pesar, incorporar e homogeneizar o outro ativo.  
 
Observações: 
O uso de fragrância é opcional. 
A fórmula contém extratos botânicos que podem causar 
alteração de cor da formulação. 
pH de estabilidade 5,0 a 7,0. 
  
Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela 
manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica. 
 
Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao 
abrigo de luz e calor.  

Proteção Diária do Fotoenvelhecimento 
 
Indicação: Recuperação da pele fotodanificada, proteção 
antioxidante e anti-inflamatória.  
 

Produto Concentração 

Opextan® 1% 
Nano Lightening C® 5% 
Starnew 1,6% 
Ácido Ferúlico 0,5% 
Fragrância Maçã verde 0,3% 
Base creme não iônico qsp 100% 

 
 
Farmacotécnica: 
1. Pesar o Opextan® e solubilizar em q.s de propilenoglicol.                                   
2. Incorporar a base e homogeneizar. 
3. Pesar, incorporar e homogeneizar os outros ativos.  
 
Observações: 
O uso de fragrância é opcional. 
A fórmula contém extratos botânicos que podem causar 
alteração de cor da formulação. 
pH de estabilidade 5,0 a 7,0. 
  
Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela 
manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica. 
 



 
 

Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao 
abrigo de luz e calor.  
 
Fotoprotetor Oral 
 
Indicação: Prevenção e redução de manchas causadas pela 
radiação UV.  
 

Produto Concentração 

Opextan® 160mg 
Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 
 
Fotoproteção e Bronzeamento 
 
Indicação: Prevenção e redução de manchas causadas pela 
radiação UV, e manutenção do tom da pele.  
 

Produto Dosagem 

Opextan® 160mg 
Betacaroteno 10% 150mg 
Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 
 

5. Hidratação 
 
Hidratação e Recuperação Profunda 
 
Indicação: Recuperação da pele danificada, promovendo 
hidratação e luminosidade à pele. 
  

Produto Concentração 

Nano  Lightening C® 5% 
Starnew 1,6% 
Opextan® 1,5% 
DMAE 1% 
Frag. Pêra 0,3% 
Base sérum qsp 100% 

 
Farmacotécnica: 
1. Pesar os ativos, aguardar alguns minutos para o Opextan® 
hidratar, caso necessário adicionar qs de água. 
2. Incorporar os ativos na base, homogeneizar. 
 
Observações: 
O uso de fragrâncias é opcional. 
pH de estabilidade 3,0 a 7,0. 
A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta 
coloração e odor característicos. 
 
Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela 
manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica. 
 



 
 

Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao 
abrigo de luz e calor.  
 
Hidratação Natural para Peles Sensíveis 
 
Indicação: Combate a perda de hidratação e acalma a pele 
sensível. 
 

Produto Concentração 

Nano Lightening C® 5% 
Ext. Glic. Algas 5% 
Hydrat In 72h® 1,5% 
Base sérum qsp 100% 

 
Farmacotécnica:  
1. Pesar os ativos, incorporar e homogeneizar na base.   
3. Adicionar a fragrância q.s. 
 
Observações: 
O uso de fragrâncias é opcional. 
pH de estabilidade 4,6 a 9. 
A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta 
coloração e odor característicos. 
 
Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia, pela 
manhã e ao deitar. Ou de acordo com indicação médica. 

Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente. 
 
Hidrat Plus 
 
Indicação: Indicado para pacientes adultos que necessitam 
de hidratação facial e corporal. 
 

Produto Concentração 

Hydrat-In 72H® 1,5% 
Óleo de macadâmia 2% 
Melavoid™ 3% 
Nano Lightening C® 3% 
Base creme cold cream qsp 100% 

 
 Farmacotécnica:  
1. Pesar os ativos.  
2. Incorporar os ativos na base, homogeneizando a cada 
adição.  
 
Observações:  
O uso de fragrâncias é opcional.  
pH de estabilidade 4,5 a 7,5.  
A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta 
coloração e odor característicos. 
 



 
 

Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia. Ou 
de acordo com indicação médica. 
 
Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao 
abrigo de luz e calor.  
 
Hidrat Acne 
 
Indicação: Indicado para peles com acne, sensibilizadas e que 
necessitam de controle da oleosidade. 
 

Produto Concentração 

Starnew 1,6% 
Biosalix 3% 
Hydrat In 72h® 1,5% 
Ácido Glicolico 70% 1% 
Ext. Glic. Hamamelis 1% 
Fragrância chá verde 0,3% 
Base sérum qsp 100% 

 
 Farmacotécnica:  
1. Pesar os ativos.  
2. Incorporar os ativos na base, homogeneizando a cada 
adição.  
 
 

Observações: 
O uso de fragrâncias é opcional.  
pH de estabilidade 4,5 a 7,5.  
A formulação possui extratos botânicos, portanto apresenta 
coloração e odor característicos. 
 
Modo de uso: Aplicar diariamente, ou duas vezes ao dia. Ou 
de acordo com indicação médica. 
 
Sugestão de embalagem: Frasco air-less ou pump, sem 
contato com o ambiente externo.  
 
Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente, ao 
abrigo de luz e calor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Veterinário 
 

1. Formulações Orais 
 
Calda Imunizante para Felinos 
 
Indicação: Reforço imunológico e prevenção contra 
infecções em felinos com FIV (Aids felina) e FELV (leucemia 
viral felina). 
 

Produto Dosagem 

Imuno TF 0,1mg/kg/dose 

CMC 1,5% 

Sorbato de potássio 0,2% 

Sorbitol 70% q.s. 

Aroma q.s. 

Água q.s. 

Xarope simples q.s.p 

 
Posologia: 0,1mg/kg/dose. Dar 1 dose, 2 vezes ao dia. 
 
Procedimento de preparo: 
1. Suspender o CMC (carboximetilcelulose sódica) na água, 
homogeneizando bem. Adicionar aos poucos o gel de CMC 
no Imuno TF. 

2. Em um recipiente à parte, dissolver o aroma e o 
conservante (sorbato de potássio) em qs de sorbitol. Verter a 
solução para o passo anterior e homogeneizar. 
3. Ajustar para o volume final com xarope simples q.s.p 
4. Envasar em frasco de vidro ou PET âmbar. 
 
Protetor Articular para Pets (até 20kg) 
 
Indicação: Prevenção e alívio das dores de animais com 
doenças articulares. 
 

Produto Concentração 

UC-II® 20mg 
Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Uma cápsula ao dia. 
 
Protetor Articular para Pets (acima de 20kg) 
 
Indicação: Prevenção e alívio das dores de animais com 
doenças articulares. 
 

Produto Concentração 

UC-II® 40mg 
Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Uma cápsula ao dia. 
 
 

http://formulagratis.com.br/formula-de-gel-de-cmc/


 
 

Protetor Articular para Animais de Grande Porte (equinos) 
 
Indicação: Prevenção e alívio das dores de animais com 
doenças articulares. 
 

Produto Concentração 

UC-II® 320mg 
Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Uma cápsula ao dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Índice de Ativos 
 
Brands 
 

Produto Definição 

Acujoint™ Complexo de 4 ativos em 1, com potente 
ação anti-inflamatória e antioxidante. 

 
BIOintestil® 

Produto natural e inovador para a 
manutenção da saúde gastrointestinal, 
com atividade comprovada no controle da 
disbiose e Síndrome do Intestino Irritável. 

 
Bioperine® 

Extrato de pimenta preta, potencializador 
de biodisponibilidade de ativos e 
nutrientes. 

Biosalix Antiacne, antimicrobioano, queratolítico. 
BioSil™ Ácido ortosilício estabilizado em colina, 

com a tecnologia ch-OSA™, que ativa a 
produção de colágeno e elastina. 

Cardifull Produto natural rico em polifenóis com 
ação comprovada na manutenção da 
pressão arterial. 

 
 
Citrimax® 

Complexo padronizado em ácido 
hidroxicítrico (HCA) biodisponível, que 
aumenta a saciedade e promove o bem-
estar, reduz a produção de gordura 
corporal e diminui a vontade de comer 
doces. 

Citrolumine 8™ Iluminador cutâneo, com ação anti-
inflamatória e antioxidante. 

Condrobio Forma vegana e biodisponível de 
condroitina. 

Curcumin C3 
Complex® 

Extrato de Curcuma longa biodisponível, 
anti-inflamatório e antioxidante natural. 

 
EpiCor™ 

Complexo único de -glucanas e 
oligossacarídeos, enriquecidos com 
vitaminas e minerais, que mantém a saúde 
intestinal e melhora a imunidade. 

 
EPIfactor® 

Fator de crescimento epidérmico, que 
estimula a regeneração da pele de forma 
completa e estética. 

 
Exselen® 

Fermentado único de levedura, rico em 
seleniometionina biodisponível com alto 
poder antioxidante. 

Fast-R Composto natural que reduz os danos 
musculares e promove rápida recuperação 
pós-treino. Fonte de antioxidantes. 

 
Fibersol® 

Fibra dietética solúvel que regulariza o 
funcionamento intestinal, auxilia no 
controle da glicemia e colesterol. 

ForceO2 Blend sinérgico de ativos naturais, 
padronizado em timol e curcuminóides, 
com efeitos comprovados na hipertrofia e 
ganho de massa magra. 

 
Hydrat In 72h® 

Estimula os mecanismos naturais de 
hidratação da pele, permanecendo por 
tempo prolongado. 

 
 

 
 



 
 

 
Ilumiscan 

Clareador sistema drone que auxilia na 
uniformização do tom da pele, deixando-a 
mais iluminada. 

 
Imuno TF 

Fatores de transferência isolados que 
potencializam e aceleram a resposta 
imunológica. 

 
InSea2® 

Combinado de algas que reduz a absorção 
de carboidratos da alimentação através da 

inibição das enzimas -amilase e α-
glucosidase. 

 
KSM-66® 

Extrato padronizado em whitanolides, que 
equilibra os níveis de testosterona, 
melhora função sexual e libido. 

Lactium™ Peptídeo derivado da caseína do leite com 
propriedades relaxantes e efeitos 
indutores do sono. 

 
Lowat® 

Blend de extratos padronizados que reduz 
o peso corporal e diminui a fome, através 
da redução de grelina. 

Mangoselect® Anti-inflamatório padronizado em  e  
mangostin, reduz dores reumáticas. 

 
Melavoid™ 

Clareador multifatorial inteligente clareia a 
pele de forma uniforme e age em todos os 
tipos de manchas. 

Meratrim® Extrato padronizado com ação na redução 
de medidas de cintura e quadril, através da 
redução da lipogênese e aumento da 
lipólise. 
 

 
Move™ 

 
Anti-inflamatório natural, com ação rápida 
e livre de efeitos colaterais. 
 

Nano 
Lightening® C 

Vitamina C nanossomada, que age nas 
camadas mais profundas da pele como um 
excelente antioxidante. 

 
Opextan® 

Extrato do fruto da oliva, com potente 
ação antioxidante e fotoprotetora, com 
aplicação tópica e oral. 

 
Oxxynea® 

Mix de 22 frutas e vegetais com potente 
ação antioxidante, contribui para a saúde 
cardiovascular e previne o 
envelhecimento. 

Peptan® Colágeno hidrolisado de alta performance. 
 
Pinetonina® 

Fitocomplexo derivado de óleos essenciais 
que promove o relaxamento e diminui os 
sintomas do estresse como agitação, 
ansiedade e insônia. 

 
Relora® 

Combinação patenteada e padronizada dos 
ativos honokiol e berberina, com eficácia 
comprovada no controle dos níveis de 
cortisol, diminuindo a ansiedade e a 
compulsão alimentar gerada pelo estresse. 

Sinetrol® Mix de frutas cítricas e guaraná com 
atividade lipolítica e termogênica. 

 
Slendesta™ 

Extrato de batata padronizado em IP2, que 
auxilia no controle da fome e na redução 
da ingestão calórica. 



 
 

Starnew Atenua sinais de envelhecimento, promove 
a hidratação e elasticidade da pele, sem 
efeitos adversos. 
 

 
Stomazinc 

Complexo entre o mineral Zinco e o 
peptídeo L-carnosina, que previne lesões 
gástricas, promove a cicatrização de 
úlceras e inibe o crescimento do H. pylori. 

Tens’Up Efeito lifting imediato com uma atividade 
antienvelhecimento. 

 
TermUp 

Cafeína com tecnologia exclusiva para 
liberação gradativa no organismo, 
proporcionando efeito prolongado, sem 
picos de absorção. 

UC-II® Colágeno tipo II não desnaturado que 
diminui a degradação da cartilagem e 
melhora a flexibilidade das articulações. 

Veg-D Fonte vegana, natural e biodisponível de  
vitamina D. 

Xplose Blend de chá verde, romã, uva e 
resveratrol, padronizado em polifenóis, 
que garante maior poder de explosão. 
Possui ação vasodilatadora e antioxidante. 

 
 
 
 
 
 

Commodities 
 

Produto Definição 

Ác. Hialurônico  
Preenchedor cutâneo, com função de reter 
água, hidratar e conferir volume. 

Ácido Alfa 
Lipóico 

Possui propriedades antioxidantes 
potentes e de amplo espectro. 

Ácido Ferúlico Atividade antioxidante e anti-inflamatória. 
Ácido Glicolico 
70% 

Hidratante e ativo antienvelhecimento. 

Alcachofra Ext 
Seco 

Extrato natural que estimula a secreção da 
bile e tem ação diurética leve. 

Betacaroteno 
Suplemento com ação na redução das 
reações de fotosensibilidade. 

Betacaroteno 
10% 

Potente antioxidante, previne danos 
oxidativo à pele e reduz o aparecimento de 
eritemas e manchas irregulares. 

Boldo Ext. Seco Fitoterápico com ação estimulante da 
vesícula bilear, espasmódica, depurativa e 
desintoxicante. 

Carbonato de 
Cálcio 

Mineral essencial para formação e 
fortalecimento do tecido ósseo. 

Caviar 
Hidrossolúvel 

Possui propriedades amaciantes, 
revitalizantes e de luminosidade à pele e 
cabelos. 

Cranberry 
Extrato natural da fruta com efeito anti-
adesão bacteriana e antioxidante. 

DMAE 
Prevenção e tratamento de rugas e flacidez 
da pele. 



 
 

Dong Quai 
Ameniza os sintomas da menopausa e 
normaliza ciclo menstrual. 

D-Pantenol 
Ação cicatrizante, umectante e estimulante 
do metabolismo epitelial 

D-Ribose 
Fornecimento de energia de forma rápida 
para o organismo. 

E. Glicólico de 
algas 

Ativador da microcirculação, regula a 
hidratação e suprimento dos tecidos, 
remineralizante e suavizante. 

Espirulina Fitoterápico com ação supressora do 
apetite. 

Ext. Glic. 
Hamamelis 

Ação anti-irritante, anti-sépstica e 
adstringente. 

Ext. Glicol. 
Camomila 

Anti-séptico, anti-inflamatório e 
cicatrizante. 

Feno Grego 

Extrato natural padronizado em fenosídeos 
que promove níveis saudáveis de 
testosterona e melhora as funções sexuais 
e o desenvolvimento muscular. 

Gengibre 
extrato seco 

Extrato com ação termogênica, combate 
sintomas de má digestão e acelera o 
metabolismo. 

Gentamicina 
Sulfato  

Antimicrobiano tópico. 

Glucomannan Fibra que promove saciedade e melhora o 
funcionamento intestinal. 

Glucosamina 
Manutenção da estrutura e função da 
cartilagem. 

Glutamina Manutenção do sistema imunológico. 

Gymnema 
Silvestre 

Fitoterápico com capacidade de aumentar 
os níveis de insulina e diminuir a 
compulsão por doces. 

Lactobacillus 
gasseri 

Probiótico que auxilia na manutenção do 
peso, controle da síndrome metabólica e 
regulador da microbiota e do sistema 
digestivo. 

Lactobacillus 
helveticus 

Espécie de microrganismo que equilibra a 
microbiota e auxilia no controle do cortisol. 
 

Lactobacillus 
paracasei 

Probiótico que ajuda na regulação do fluxo 
intestinal e da microbiota. 

Lactobacillus 
reuteri 

Espécie residente do trato gastrointestinal, 
vaginal e bucal, que promove proteção e 
equilíbrio da microbiota local. 

L-alanina 
Efeito tamponante da acidose metabólica 
provocada pelo treino, prolongando a 
resistência. 

L-Arginina 

Aminoácido com a capacidade de 
aumentar a produção de hormônios de 
crescimento, auxiliando na queima de 
gorduras e no desenvolvimento da 
musculatura. 

L-carnitina 

Participa do transporte de ácidos graxos 
para serem metabolizados como fonte de 
energia, promovendo aumento na quebra 
de gordura. 

 
 

 
 



 
 

 
L-Citrulina–DL-
malato 

Acelera o processo de eliminação de 
metabólitos indesejáveis gerados pelo 
exercício proporcionando redução da 
fadiga; melhora a irrigação dos tecidos. 

Long jack 
Aumento da concentração de 
testosterona, proporcionando o ganho de 
massa muscular. 

L-Ornitina 

Aminoácido que estimula a produção de 
hormônios de crescimento, incrementando 
a massa muscular e reduzindo tecido 
gorduroso. 

L-Theanine 
Aminoácido com efeito relaxante 
associado à melhora da concentração e 
capacidade de aprendizado. 

Magnésio 
Quelado 

Mineral fundamental para formação de 
colágeno. 

Mucuna 
pruriens 

Aumento da testosterona e melhora da 
saúde cardiovascular. 

Óleo de girassol Ação nutritiva, emoliente e epitelizante. 
Óleo de rosa 
mosqueta 

Excelente regenerador dos tecidos, 
melhorando bastante a textura da pele. 

Óleo de rosa 
mosqueta 

Atenua rugas e linhas de expressão, hidrata 
a pele e previne o envelhecimento 
precoce. 

Passiflora Ext. 
Seco 

Fitoterápico com propriedades calmantes 
e sedativas. 

PDMS 1000 
Óleo de silicone, de média viscosidade, 
utilizado para formar película sobre pele. 
 

Picolinato de 
Cromo 

 
Mineral essencial para eficácia das enzimas 
envolvidas no metabolismo da glicose. 

Resveratrol Polifenol com potente ação antioxidante. 
Risedronato de 
sódio 

Indicado para a prevenção da osteoporose 
e para manter ou aumentar a massa óssea. 

Theacrine 

Versão modificada estruturalmente da 
cafeína derivado da planta de chá cultivada 
Camellia assamica var. kucha. Aumenta 
energia e disposição sem efeitos 
indesejados. 

Tribullus 
terrestres 

Extrato natural padronizado em saponinas 
que aumenta a testosterona circulante e 
aumenta o desejo sexual. 

Valeriana Ext. 
Seco 

Fitoterápico com ação ansiolítica. 

Vit. A óleo 
Necessária para manter a integridade e 
função das células da pele, age na 
reparação do epitélio da pele. 

Vit. E óleo 
Promove a cicatrização e possui ação 
antioxidante. 

Vitamina C Antioxidante e precursora de colágeno. 
Vitamina E Vitamina com potente ação antioxidante. 

Vitamina K2 – 
MK7 

Vitamina fundamental para correta 
utilização do cálcio pelo organismo e 
fortalecimento ósseo. 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
Zinco quelato 

Mineral importante para imunidade e 
fertilidade masculina, cofator de 
desenvolvimento muscular, mantém a 
integridade da mucosa intestinal. 

 


