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A As plantas são organismos vivos, programadas para crescer, reproduzir e 
morrer. Esta programação está relacionada à perpetuação da espécie. Sempre 
que a planta é ameaçada, ou seja, estressada, existem dois tipos de estresse: 
abiótico e biótico. 
O estresse abiótico está relacionado ao meio em que a planta está, condições do 
solo, radiação ultravioleta, temperatura, suporte de água e minerais. Já o 
estresse biótico está envolvido com infecções por bactérias, fungos, 
protozoários, insetos e outras plantas que estão competindo pelo mesmo 
espaço e nutrientes. 

Front. Plant Sci., 09 February 2017



Sempre que a planta é estressada de forma abiótica ou biótica ela estimula o 
metabolismo secundário ou metabolismo de defesa a gerar substâncias que 
promovem resistência à planta, permitindo a esta a sobrevivência e a 
perpetuação da espécie.

Nature I vol 411 I 14 june 2001 I 



O metabolismo secundário é o metabolismo do ácido shiquímico, que leva à 
produção de substâncias como: polifenóis, terpenos, lignanas, estilbenos, 
antocianinas, procianidinas, flavonoides, entre outras. 
A presença destas substâncias nos vegetais confere benefícios à saúde 
humana, como ações anti-inflamatória, antioxidante, hipoglicemiante, 
hipolipemiante, vasodilatadora, neuroprotetora, ansiolítica, antidepressiva, 
antiproliferativa, dentre muitos outros efeitos benéficos que tonam a fitoterapia 
uma potente ferramenta na prevenção, tratamento e controle de doenças.

Current Opinion in Food Science Volume 8, April 2016, Pages 33-42



Antioxidante

Vitis vinífera.............................................................................................100 mg

Quercetina................................................................................................100 mg

Tomar 1 cápsula ao dia 

Anti-inflamatória

Boswellia serrata..................................................................................300 mg

Curcuma longa........................................................................................100 mg

Tomar até 2 cápsulas ao dia 

Formulário



Vasodilatadora

Picnogenol ...............................................................................................100 mg

Flavonol ....................................................................................................200 mg

Tomar até 2 cápsulas ao dia 

Imunológico

Echinacea purpurca...............................................................................300 mg

Astragalus membraceus......................................................................100 mg

Tomar até 2 cápsulas ao dia 

Formulário



Ansiolítico

Crocus sativus.........................................................................................100 mg

Tomar até 1 cápsulas ao dia 

Gastrite e refluxo

Espinheira Santa .................................................................................600 mg

Tomar até 2 cápsulas ao dia 

Formulário



Termogênico

Citrus Aurantium....................................................................................300 mg

Camelia sinensis.....................................................................................500 mg

Capsicum annum.........................................................................................5 mg

Tomar até 2 cápsula ao dia 

Detoxificante

Curcuma longa........................................................................................200 mg

Cynara scolymus....................................................................................200 mg

Silybum marianum................................................................................200 mg

Tomar até 2 cápsula ao dia 

Formulário



Formulário

Hipogonadismo masculino 

Mucuna pruriens ....................................................................................500 mg

Euricoma longifolia.................................................................................250 mg

Tomar até 2 cápsulas ao dia 

Menopausa

Tribullus terrestris...................................................................................500 mg

Cimicifuga racemosa.............................................................................200 mg

Tomar 1 cápsulas ao dia 



E-Book

FITO
TERA
PIA


