Apresentação dos Produtos

Balestra & Mech®

Sinta-se bem no seu corpo

Depurativo-Antartico
Apresentação
Frasco de 250 ml.

Ingredientes
Extrato fluído de plantas (70%):
Talo de Durvillaea Antartica (Durvillaea antartica)
Raiz de Rábano Negro (Raphanus sativus)
Folha de Hortelã (Mentha piperita)
Raiz de Alcaçuz (Glycyrrhiza glabra)
Folha de Alcachofra (Cynara scolymus)
Folha de Cavalinha (Equisetum arvense)
Raiz de Bardana (Arctium lappa)
Raiz de Dente-de-Leão (Taraxacum officinale)
Rizoma de Ruibardo (Rheum palmatum)
Raiz de Genciana (Gentiana lutea)
Folha de Erva-Cidreira (Melissa officinalis)
Casca de China (Cinchona succirubra)
Fruto de Zimbro (Juniperus communis)
Rizoma de Grama-Francesa (Agropyron repens)
Flor de Sabugueiro (Sambucus nigra)
Talo de Fucus (Fucus vesiculosus)
Fruto de Anis (Pimpinella anisum)
Folha de Salsa (Petroselinum crispum)
Folha de Uva Ursina (Arctostaphylos uva-ursi)
Planta de Marroio (Marrubium vulgare)

TDR
TDR
(30 ml) % VRN* (60 ml) % VRN*
1,50 g
1,20 g
1,20 g
1,05 g
1,05 g
1,05 g
1,05 g
1,05 g
1,05 g
1,05 g
1,05 g
1,05 g
1,05 g
1,05 g
1,05 g
1,05 g
1,05 g
0,90 g
0,75 g
0,75 g

-

3,0 g
2,4 g
2,4 g
2,1 g
2,1 g
2,1 g
2,1 g
2,1 g
2,1 g
2,1 g
2,1 g
2,1 g
2,1 g
2,1 g
2,1 g
2,1 g
2,1 g
1,8 g
1,5 g
1,5 g

-

Água, aroma, corante ( caramelo simples)
*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (EU) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho

Indicações
Coadjuvante para todas as formas de alteração hepática, quer de origem metabólica, quer de origem degenerativa.
Útil para uma depuração geral do organismo.
Coadjuvante nos regimes de emagrecimento.

Toma diária recomendada (TDR)
10 ml ou 20 ml diluídos em meio copo de água, antes do pequeno-almoço e depois das principais refeições, ou consoante indicação
do terapeuta.

Características
Extrato de 20 plantas, diuréticas e digestivas, que ajuda o organismo a eliminar toxinas e metais pesados.
O principal extrato é a alga Durvillaea antartica rica em ácido alginíco (48% da sua composição). Este actua como antioxidante, e ajuda
a eliminar metais pesados e toxinas sob a forma de alginatos.
O Rábano negro actua como colerético e colagogo ao nível hepático. A Hortelã actua na digestão como estimulante das secreções
gástricas. O Alcaçuz tem uma acção antiulcerosa. A Alcachofra é hepatoprotectora. A Cavalinha tem acção diurética e remineralizante. A Bardana, tem uma acção diurética, pela presença de constituintes fenólicos na sua composição.
Têm uma acção digestiva os seguintes extratos: o Zimbro e, a Bardana (pela presença de constituintes amargos), o Anis, a Salsa, o
Marroio e, a Erva-Cidreira.
O Dente-de-leão, por ser uma planta rica em inulina é diurético e colerético. Tem também uma acção laxante suave.
O Ruibarbo tem acção digestiva, aumenta a motilidade do cólon. A Genciana estimula as secreções gástricas e biliares. A China ajuda
a reduzir o esforço do fígado, melhorando a sua função. A Grama tem acção remineralizante. O Sabugueiro actua como laxante e
diurético. A alga Fucus tem acção hipocolesterolemiante e remineralizante. A Uva-ursina, devido à presença de flavonóides, tem uma
acção adstringente e diurética.

Sobredosagem
No caso de ingestão muito superior à dose recomendada pode surgir diarreia.

Recomendações
Não deve ser excedida a toma diária recomendada.
Agitar antes de usar.
Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir antes de 30 dias.
Não se aconselha a toma deste produto durante a gravidez ou amamentação.
Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação.
Os Suplementos Alimentares não são substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado, nem de um modo de vida saudável.
O produto deve ser guardado fora da vista e do alcance das crianças.
Não contém álcool, açúcar, conservantes ou glúten.

Diur-Mech
Apresentação
Frasco de 500 ml.

Ingredientes
Extrato fluído de plantas (70%):
Planta de Cavalinha (Equisetum arvense)
Raiz de Espargos (Asparagus officinalis)
Folha de Bétula (Betula pendula)
Fruto de Cipreste (Cupressus sempervirens)
Rizoma de Grama-Francesa (Agropyron repens)
Estigma de Milho (Zea mays)
Raiz de Dente-de-Leão (Taraxacum officinale)
Folha de Uva Ursina (Arctostaphylos uva-ursi)
Fruto de Funcho (Foeniculum vulgare Miller)
Flor de Sabugueiro (Sambucus nigra)
Flor de Hibisco (Hibiscus sabdariffa)
Fruto de Anis (Pimpinella anisum)

TDR
TDR
(30 ml) % VRN* (60 ml) % VRN*
2,7 g
2,7 g
2,1 g
2,1 g
1,8 g
1,8 g
1,5 g
1,5 g
1,2 g
1,2 g
1,2 g
1,2 g

-

5,4 g
5,4 g
4,2 g
4,2 g
3,6 g
3,6 g
3,0 g
3,0 g
2,4 g
2,4 g
2,4 g
2,4 g

-

Água, aroma, corante ( caramelo simples)
*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (EU) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho

Indicações
Para eliminação de líquidos em excesso
Coadjuvante em regimes de emagrecimento

Toma diária recomendada (TDR)
10 ml ou 20 ml diluídos em meio copo de água, duas ou três vezes por dia, ou consoante indicação do terapeuta.

Características
Fórmula que actua especificamente na eliminação dos líquidos que se acumulam em excesso no organismo.
Extractos que apresentam acção diurética:
O Espargo; a Bétula; o Milho; o Dente-de-leão; o Funcho em especial a sua raiz; o Sabugueiro (além de ser diurético é também
laxante suave), a Uva-ursina (pela presença de flavonóides na sua composição, sendo também adstringente).
Extractos que apresentam acção remineralizante, extremamente importante quando se aumenta a diurese:
A Cavalinha; a Bétula e, a Grama.
Outros extractos com acção coadjuvante para a diurese:
O Cipreste tem uma acção vasoprotectora ajudando à irrigação sanguínea, dos membros inferiores, evitando o edema.
O Hibisco actua como depurador hepático e regulariza as funções renais e hepática. Ajuda na obstipação.
O Anis, nesta composição, não apresenta qualquer acção. Apenas se encontra para adocicar e reduzir o sabor amargo dos restantes
extractos nela presentes.

Recomendações
Agitar antes de usar.
Não deve ser excedida a toma diária recomendada.
Conservar em lugar fresco e seco e ao abrigo da luz.
Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir antes de 30 dias.
Não se aconselha a toma deste produto durante a gravidez ou amamentação.
Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação.
Os Suplementos Alimentares não são substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado, nem de um modo de vida saudável.
O produto deve ser guardado fora da vista e do alcance das crianças.
Não contém álcool, açúcar, conservantes ou glúten.

Gastricol
Apresentação
Frasco de 500 ml.

Ingredientes
Extrato fluído de plantas (70%):
Raiz de Alcaçuz (Glycyrrhiza glabra)
Folha de Alteia (Althaea officinalis)
Flor de Camomila (Matricaria chamomilla)
Fruto de Anis estrelado (Illissium verum Hook.)
Fruto de Funcho (Foeniculum vulgare Miller)
Folha de Erva-Cidreira (Melissa officinalis)
Planta de Vara-de-Ouro (Solidago virga-aurea)
Flor de Calêndula (Calendula officinalis)
Fruto de Zimbro (Juniperus communis)
Flor de Ulmária (Filipendula ulmaria)
Planta de Equinácea (Echinacea angustifolia)

TDR
TDR
(30 ml) % VRN* (60 ml) % VRN*
2,15 g
2,15 g
2,15 g
2,15 g
2,15 g
2,15 g
2,15 g
2,15 g
1,80 g
1,00 g
1,00 g

-

4,30 g
4,30 g
4,30 g
4,30 g
4,30 g
4,30 g
4,30 g
4,30 g
3,60 g
2,00 g
2,00 g

-

Água, aroma, corante (caramelo simples)
*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (EU) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho

Indicações
Coadjuvante nas patologias gástricas (gastrite hipertrófica, úlcera gástrica, úlcera duodenal, colite, cólon irritável), mesmo nas de
origem nervosa.

Toma diária recomendada (TDR)
30 a 60 ml diluídos em meio copo de água, antes das principais refeições (almoço e jantar), ou consoante indicação do terapeuta.

Características
Esta composição de 11 plantas, tem como objectivo o equilíbrio da função digestiva, ajudando a minimizar os efeitos negativos de
uma dieta irregular ou, problemas relacionados com distúrbios nervosos.
O Alcaçuz tem uma acção antiulcerosa e digestiva. A Alteia actua como anti-inflamatório na mucosa gástrica e, apresenta acção
reguladora do trânsito intestinal. A Camomila é conhecida pela sua acção anti-espasmolítica e, anti-inflamatória, devido à presença
do camazuleno (substância química orgânica). O Anis tem uma acção digestiva. O Funcho diminui os espasmos do tracto gastrointestinal e em doses elevadas é emenagogo. A Erva-Cidreira tem acção digestiva. A Vara-de-Ouro actua como adstringente e
anti-inflamatório. A Calêndula actua como anti-séptico e cicatrizante da mucosa gástrica. O Zimbro actua como estimulante do
apetite. A Ulmária actua na flatulência e na hiperacidez gástrica. A Equinácea actua como anti-inflamatório e, como imunoestimulador.

Sobredosagem
No caso de ingestão muito superior à dose recomendada pode surgir diarreia.

Recomendações
Agitar antes de usar.
Não deve ser excedida a toma diária recomendada.
Conservar em lugar fresco e seco e ao abrigo da luz.
Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir antes de 30 dias.
Não se aconselha a toma deste produto durante a gravidez ou amamentação.
Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação.
Os Suplementos Alimentares não são substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado, nem de um modo de vida saudável.
O produto deve ser guardado fora da vista e do alcance das crianças.
Não contém álcool, açúcar, conservantes ou glúten.

Meteor-Mech
Apresentação
Frasco de 500 ml.

Ingredientes
Extrato fluído de plantas (70%):
Fruto de Anis (Pimpinella anisum)
Folha de Boldo (Peumus boldus Molina)
Fruto de Alcarávia (Carum carvi)
Casca de China (Chinchona succirubra)
Fruto de Funcho (Foeniculum vulgare Miller)
Fruto de Zimbro (Juniperus communis)
Raiz de Alcaçuz (Glycyrrhiza glabra)
Folha de Hortelã (Mentha piperita)
Rizoma de Ruibardo (Rheum officinale)
Raiz de Dente-de-Leão (Taraxacum officinale)

TDR
TDR
(30 ml) % VRN* (60 ml) % VRN*
2,1 g
2,1 g
2,1 g
2,1 g
2,1 g
2,1 g
2,1 g
2,1 g
2,1 g
2,1 g

-

4,2 g
4,2 g
4,2 g
4,2 g
4,2 g
4,2 g
4,2 g
4,2 g
4,2 g
4,2 g

-

Água, aroma, corante (caramelo simples)
*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (EU) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho

Indicações
Inchaço abdominal.
Problemas digestivos com aparecimento de flatulência e aerofagismo.
Dificuldades digestivas de origem física ou psicológica.

Toma diária recomendada (TDR)
Tomar 10 ml ou 20 ml diluídos em meio copo de água, após as refeições (pequeno-almoço, almoço e jantar), ou consoante indicação
do terapeuta.

Características
Composição de 10 plantas, que auxiliam o organismo nos distúrbios do aparelho digestivo, em particular nos casos de flatulência,
aerofagismos,inchaço abdominal e dificuldades digestivas com origem física e psicológica.
O Anis actua como digestivo e na flatulência. O Boldo tem uma forte acção colagoga, aumenta a secreção da vesícula biliar, permitindo
uma melhor digestão. A Alcarávia actua nos problemas digestivos e nos problemas respiratórios associados e/ou, provocados por
enfartamento. A China actua como hepatoprotector. O Funcho é um espasmolítico do tracto gastrointestinal. O Zimbro devido aos seus
constituintes amargos actua como digestivo reduzindo a formação de aerofagismos. O Alcaçuz reduz as inflamações da mucosa
gástrica. A Hortelã é estimuladora das secreções gástricas. O Ruibarbo actua como laxante suave e promove a limpeza do intestino. O
Dente-de-leão, actua como laxante suave devido à presença de inulina

Sobredosagem
No caso de ingestão muito superior à dose recomendada pode surgir diarreia.

Recomendações
Não deve ser excedida a toma diária recomendada.
Agitar antes de usar.
Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir antes de 30 dias.
Não se aconselha a toma deste produto durante a gravidez ou amamentação.
Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação.
Os Suplementos Alimentares não são substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado, nem de um modo de vida saudável.
O produto deve ser guardado fora da vista e do alcance das crianças.
Não contém álcool, açúcar, conservantes ou glúten.

Slim-Kombu
Apresentação
Frasco de 500 ml.

Ingredientes
Extrato fluído de plantas (70%):
Talo de Kombu (Laminaria japonica)
Pedúnculo de Ananás (Ananas comosus)
Folha de Damiana (Turnera diffusa)
Talo de Fucus (Fucus vesiculosus)
Raiz de Dente-de-leão (Taraxacum officinale)
Raiz de Eleuterococcuss (Eleutherococuss senticosus)
Casca de Muirapuama (Ptychopetalum olacoides)
Folha de Alecrim (Rosmarinus officinalis)
Planta de Cavalinha (Equisetum arvense)
Folha de Uva Ursina (Arctostaphylos uva-ursi)
Semente de Guar (Cyamopsis tetragonolobus)
Folha de Bétula (Betula pendula)
Raiz de Gatunha (Ononis spinosa)
Folha de Agrião (Nasturtium officinale)
Fruto de Zimbro (Juniperus communis)
Casca de Freixo (Fraxinus excelsior)
Cimeira de Cerofolho (Anthriscus cerefolium)
Folha de Urtiga (Urtica dioica)

Por
TDR
(50 ml) %VRN* (500 ml) %VRN*
2,10 g
2,10 g
2,00 g
2,00 g
2,00 g
2,00 g
1,90 g
1,90 g
1,90 g
1,90 g
1,90 g
1,90 g
1,90 g
1,90 g
1,90 g
1,90 g
1,90 g
1,90 g

-

21,0 g
21,0 g
20,0 g
20,0 g
20,0 g
20,0 g
19,0 g
19,0 g
19,0 g
19,0 g
19,0 g
19,0 g
19,0 g
19,0 g
19,0 g
19,0 g
19,0 g
19,0 g

-

Água, aroma, corante (caramelo simples)
*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (EU) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho

Indicações
Coadjuvante em regimes de emagrecimento.
Eliminação de celulite, tonificação dos tecidos.

Toma diária recomendada (TDR)
Diluir 50 ml em 1,5 L de água e beber durante o dia.

Características
Para a eliminação dos inestéticos sinais de excesso de peso, como a celulite localizada (pele “casca de laranja”) e os tecidos flácidos. A Alga
Kombu é uma alga, verde da, família da kelp, que vive nos mares nipónicos e é usada em muitos pratos regionais e tradicionais. O seu
extracto é muito rico em oligoelementos na sua forma iónica; o que os torna perfeitos para serem absorvidos. Estes iões carregados negativamente (catiões), também podem transportar toxinas até ao lúmen intestinal, para que sejam eliminados através das fezes. A acção desintoxicante foi demonstrada por estudos realizados na América e na Alemanha. Este extracto não é nocivo. O Ananás é rico em bromelaina,
uma enzima que, para além da sua acção cicatrizante, actua na despolimerização das fibras que envolvem a celulite promovendo deste
modo a sua eliminação. A Damiana actua como tónico do sistema nervoso e como ansiolítico. A Alga Fucus, como quase todas as algas, é
empregue em regimes de emagrecimento devido ao seu teor em Iodo e pela presença de sais de potássio que permitem a fácil eliminação
dos líquidos em excesso. O Dente-de-leão é um excelente diurético. O Eleuterococcus ajuda a equilibrar as funções endócrinas especialmente o metabolismo dos açúcares, e actua como revigorante físico e psíquico. A Muirapuama actua como tonificante do organismo. O
Alecrim está presente nesta composição para a estimulação da circulação, processo muito importante no emagrecimento. A Cavalinha, é
diurética e remineralizante. A Uva ursina devido à presença de flavonóides na sua composição tem acção diurética. O Guar tem uma acção
inibidora do apetite e ajuda no controlo do colesterol. Por estes motivos é regularmente utilizado em composições que visam o emagrecimento. A Bétula actua como remineralizante pela presença de flavonóides, vitamina C e sais minerais. Favorece a diurese, ajudando à
eliminação de água, de ureia e ácido úrico. A Gatunha actua como diurético, devido ao seu óleo essencial. O Agrião é um depurativo geral
do organismo. O Zimbro, especialmente a sua casca, actua como depurativo e diurético. O Freixo, em especial as suas folhas, têm uma
acção diurética, vasoprotectora e vasotónica. O Cerofolho actua como diurético e estimulante do organismo em geral. A Urtiga é muito
conhecida pelas suas propriedades diuréticas.

Recomendações
Não deve ser excedida a toma diária recomendada.
Agitar antes de usar.
Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir antes de 30 dias.
Não se aconselha a toma deste produto durante a gravidez ou amamentação.
Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação.
Os Suplementos Alimentares não são substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado, nem de um modo de vida saudável.
O produto deve ser guardado fora da vista e do alcance das crianças.
Não contém álcool, açúcar, conservantes ou glúten.

Slim-Kombu Uomo
Apresentação
Frasco de 500 ml.

Ingredientes

TDR
TDR
(30 ml) % VRN* (60 ml) % VRN*

Extrato fluído de plantas (70%):
Raiz de Rodiola (Rhodiola rosea)
Talo de Kombu (Laminaria japonica)
Fruto de Palmeto (Serenoa serrulata)
Raiz de Dente-de-leão (Taraxacum officinale)
Planta de Cavalinha (Equisetum arvense)
Raiz de Eleuterococcus (Eleutherococus senticosus)
Casca de Muirapuama (Ptychopetalum olacoides)
Folha de Uva Ursina (Arctostaphylos uva-ursi)
Planta de Pilosela (Hieracium pilosella)
Fruto de Pimenta (Piper nigrum)

4,92 g
4,08 g
3,00 g
3,00 g
1,23 g
1,08 g
1,08 g
1,08 g
1,08 g
0,45 g

-

9,84 g
8,16 g
6,00 g
6,00 g
2,46 g
2,16 g
2,16 g
2,16 g
2,16 g
0,90 g

-

Água, aroma, corante (caramelo simples)
*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (EU) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho

Indicações
Coadjuvante em regimes de emagrecimento.
Eliminação de celulite, tonificação dos tecidos.

Toma diária recomendada (TDR)
Diluir 30 a 60 ml em 1,5 L de água e beber durante o dia.

Características
Composição especialmente formulada para os regimes de emagrecimento masculinos, pois o organismo masculino necessita de
diferentes tipos de plantas para estimular o seu metabolismo de forma a perder peso.
A Rodiola induz ao aumento da resistência física, estimulando o organismo. A Alga Kombu é uma alga, verde da, família da kelp, que vive
nos mares nipónicos e é usada em muitos pratos regionais e tradicionais. O seu extracto é muito rico em oligoelementos na sua forma
iónica, o que os torna perfeitos para serem absorvidos. Estes iões carregados negativamente (catiões), também podem transportar toxinas
até ao lúmen intestinal, para que sejam eliminados através das fezes. A acção desintoxicante foi demonstrada por estudos realizados na
América e na Alemanha. Este extracto não é nocivo. O Palmeto devido à presença, na sua composição, de fitoesteróis é diurético, ajuda
a diminuir os espasmos no tecido muscular liso. O Dente-de-leão é diurético e colerético. Como é uma planta rica em inulina tem uma
suave acção laxante. A Cavalinha é, diurética e remineralizante. O Eleuterococcus ajuda a equilibrar as funções endócrinas especialmente
o metabolismo dos açúcares. Actua como revigorzante físico e psíquico. A Muirapuama actua como tonificante do organismo. O Alecrim
estimula a circulação que é importante em qualquer regime de emagrecimento. A Uva-ursina devido à presença de flavonóides na sua
composição tem acção diurética. A Pilosela é uma planta que, quando usada na sua totalidade como é o caso deste extracto, exerce a sua
acção biológica sobre o sistema renal, estimulando os rins a eliminarem a ureia e toxinas em excesso acumuladas no organismo. A
Pimenta actua como carminativo, digestivo e tonificador.

Recomendações
Não deve ser excedida a toma diária recomendada.
Agitar antes de usar.
Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir antes de 30 dias.
Não se aconselha a toma deste produto durante a gravidez ou amamentação.
Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação.
Os Suplementos Alimentares não são substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado, nem de um modo de vida saudável.
O produto deve ser guardado fora da vista e do alcance das crianças.
Não contém álcool, açúcar, conservantes ou glúten.

Ven-Mech
Apresentação
Frasco de 500 ml.

Ingredientes
Extrato fluído de plantas (70%):
Folha de Castanheiro-da-índia (Aesculus hippocastanum)
Fruto de Cipreste (Cupressus sempervirens)
Folha de Videira vermelha (Vitis vinífera)
Folha de Hamamélia (Hamamelis virginiana)
Flor de Calêndula (Calendula officinalis)
Planta de Agripalma (Leonurus cardiaca)
Planta de Cavalinha (Equisetum arvense)
Raiz de Dente de Leão (Taraxacum officinale)
Fruto de Funcho (Foeniculum vulgare Miller)
Raiz de Alcaçuz (Glycyrrhiza glabra)

TDR
TDR
Por
(20 ml) %VRN* (60 ml) %VRN* (500 ml) %VRN*
3,26 g
3,26 g
1,40 g
1,40 g
1,40 g
1,40 g
1,40 g
1,40 g
1,40 g
1,40 g

-

9,80 g
9,80 g
2,80 g
2,80 g
2,80 g
2,80 g
2,80 g
2,80 g
2,80 g
2,80 g

-

81,66 g
81,66 g
35,00 g
35,00 g
35,00 g
35,00 g
35,00 g
35,00 g
35,00 g
35,00 g

-

Água, aroma, corante (caramelo simples)
*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (EU) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho

Indicações
Edemas nos membros inferiores.
Varizes e derrames.
Tonicidade muscular e vascular.

Toma diária recomendada (TDR)
Tomar 10 ml ou 20 ml diluídos em meio copo de água, duas a três vezes por dia, ou consoante indicação do terapeuta.

Características
Composto de plantas que actuam especialmente ao nível da circulação venosa dos membros inferiores, ajudando a prevenir o aparecimento dos derrames e das varizes tão incomodativas para todas as pessoas.
O Castanheiro-da-índia tem acção anti-inflamatória e descongestionante ao nível das veias, impedindo a formação das varizes e
derrames. O Cipreste é conhecido pela sua actividade vasoprotectora e venoprotectora devido à presença de proantocianidóis na sua
composição. A Videira em especial as suas folhas tem uma acção venotónica, e as sementes uma acção anti-oxidante e vasoprotectora. A Hamamélia é rica em flavonóides que reduzem a permeabilidade vascular, sendo deste modo vasoprotectora, o que permite
aumentar a elasticidade e a resistência dos vasos sanguíneos. A Calêndula é antiedematosa. Tem uma acção muito importante para
o problema da estase venosa muitas vezes presente nas pernas. A Agripalma tem um efeito hipotensor e alguns estudos mostram uma
acção hipiviscosante e antiagregante plaquetária. A Cavalinha devido à excelente presença de sais minerais na sua composição é
remineralizante e tonificante do tecido conjuntivo. O Dente-de-leão devido à sua acção diurética e urinária, previne a retenção de
líquidos e consequentemente os edemas dos membros inferiores. O Alcaçuz tem acção antiulcerosa, anti-inflamatória e espasmolítica;
contem glicerretina que lhe confere efeitos mineralocorticoides (anti-inflamatório). O Funcho é conhecido pela sua acção antiespasmódica.

Recomendações
Não deve ser excedida a toma diária recomendada.
Agitar antes de usar.
Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir antes de 30 dias.
Não se aconselha a toma deste produto durante a gravidez ou amamentação.
Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação.
Os Suplementos Alimentares não são substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado, nem de um modo de vida saudável.
O produto deve ser guardado fora da vista e do alcance das crianças.
Não contém álcool, açúcar, conservantes ou glúten.

Ven-Mech gel
Apresentação
Bisnaga de 250 ml.

Ingredientes
Água, Propylene glycol, Polysorbate 20, Menthol, Triethanolamine, Óleo de
Amêndoas doces (Prunus amygdalus dulcis), Carbomer, Aloé Vera gel
(Aloe barbadensis), Videira (Vitis vinifera), Phenethyl Alchool, Anis
(Pimpinela anisum), Jojoba (Simmondsia chinensis), Glyceril caprylate,
Castanheiro-da-Índia (Aesculus hippocastanum), Cipreste (Cupressus
semprevirens), Óleo de Gerânio (Geranium maculatum), Zimbro (Juniperus
communis),

Tocopheryl

acetate,

Maravilhas

(Calendula

officinalis),

Centelha asiática (Centella asiatica), Alcachofra (Cynara scolymus),
Alcaçuz

(Glycyrrhiza

glabra),

Hamamélia

(Hamamelis

virginiana),

Agripalma (Leonurus cardiaca), Melissa (Melissa officinalis), Gilbardeira
(Ruscus aculeatus), Cardo mariano (Silybum marianum), Mirtilio (Vaccinium
myrtillus).

Indicações
Pernas pesadas e cansadas.
Edema dos membros inferiores.

Modo de aplicação
Aplicar pelo menos, 2 vezes por dia, nas zonas afectadas e massajar
lentamente de baixo para cima, até à sua completa absorção.

Características
Ven Mek é um gel fresco, com acção fria, de aplicação local, que combina a acção de diversas plantas como a Amendoeira, o
Castanheiro da Índia, o Jojoba e a Hamamélia. Favorece a circulação nos membros inferiores, diminui a estase venosa e elimina a
sensação de pernas “inchadas” e pesadas.

Aviso
Uso externo.
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