DESCRIÇÃO DAS AMPOLAS
01 - REGENERADOR DO SISTEMA VENOSO
Talasso terapia é a utilização das propriedades da água do mar, das algas e das lamas marinhas.
Favorece a absorção dos sais minerais marinhos, atuando na mineralização do sistema venoso.
02 – REGENERADOR CELULAR
Talasso + prata e ouro.
-Ouro aumenta a energia, stress, fadiga.
-Prata é bactericida, antibiótico, fungicida e anti-inflamatória.
-Talasso – remineralização das células.
03 – NQI
Literatura na pasta.
04 – PARA SORO POSITIVO E IMUNODEFICIÊNCIA
Aumenta o sistema imunológico.
05 – DESMATERIALIZAR TUMORES (ABROMELIA + FOLHA DE ABACATE)
06 – DORES INTENSAS E PROFUNDAS - OLEO DE COPAIBA + CHINOLENA LATIFOLIA
(ARNICA DO SERRADO) + CORDEA VERBENACIA (MARIA MILAGROSA) + ECLIPTA ALBA
(ERVA BOTÃO) + TABEBUIA (IPÊ ROXO) + HARPAGOPHYTUM (GARRA DO DIABO) +
CAROÇO ABACATE
07 – TRETINOINA 0,2% - Anti - Envelhecimento
Melhora a cognição; bom para AVC; recuperação neural.
08 - PUR 03 - ÓLEO OZÔNIO COM CANABINOL E MENTA
09- PULL ALCALINO
Literatura na pasta.
11 – HERPES – AUMENTO DA IMUNIDADE / FADIGA
12 PEROXIDO DE HIDROGÊNIO
Antioxidante.
22 – AZUL DE METILENO
Antioxidante, melhora a memória, atenção, humor, aumenta e dopamina, detox.
24 – INOSITOL POWDER

É um suplemento de vitaminas do complexo B, indicado para ajudar na manutenção de células
saldáveis, para regular a concentração do íon cálcio dentro da célula, para ajudar no tratamento da
diabetes, reduzir os níveis de colesterol no sangue, queimar gorduras, para ajudar no tratamento de
doenças psicológicas, depressão e ajudar na memória.
25 – SQUALENE (ÓLEO DE FIGADO DE TUBARÃO)
Ativa as funções do coração e pulmão. Melhora a circulação sanguínea, recupera a elasticidade dos
vasos capilares, mantém as condições ideais do PH, melhora a atuação dos hormônios e enzimas,
elimina o cansaço físico e facilita a eliminação de impurezas do organismo.
26 – MULATEIRO
Rejuvenescedor, cicatrizante, fungicida, antimucótico e antioxidante.
27 – ALZHAIMER E PARKINSON (L-Acetil-Carnitina + D-Ribose + Complexo B + Piracetam +
Metilcobalamina + L-Glutathion + NADH)
Melhora da função cognitiva e proteção neural.
28 – CARDIOPATIA (L-acetil-carnitina) + sulfato de Magnésio+ D-Ribose + (complexo B, 2, 3, 5
e 6)
Angina, insuficiência cardíaca, tolerância ao exercício, melhora a função cardíaca, qualidade de vida
e recuperação da fadiga.
29 – COENZIMA Q10
É um nutriente essencial para a produção de ATP. Atua como uma coenzima regenerando o ATP
nas mitocôndrias das células do cérebro e auxilia as enzimas na transferência de elétrons. Em a
forma reduzida, ubiquinol, a CoQ10 atua como antioxidante, protegendo as membranas das células
nervosas e as mitocôndrias de dano oxidativo. A administração de coenzima Q10 aumenta a
concentração mitocondrial cerebral e produz efeitos neuroprotetores sendo indicada para o
tratamento de doenças neurodegenerativas.
32 - ÁCIDO ALFA LIPOICO
Aumenta o fluxo sanguíneo para os nervos e melhora a condução dos impulsos nervosos, é uma
coenzima antioxidante muito eficaz, pois alem de combater os radicais livres ele regenera os tecidos
lisos.
33 – L-GLUTATIONA
Atua de maneira importante na proteção celular contra mudanças no quadro oxidativo e na defesa
contra xenobióticos. Protege contra a peroxidação lipídica por meio de três reações. Primeiro, o GSH
é usado como substrato pela glutationa peroxidase, na eliminação de peróxidos. Segundo, o GSH
reduz a forma oxidada da Vitamina C, que assim pode atuar, mantendo a Vitamina E na sua forma
reduzida e funcional. Finalmente, o GSH pode através da glutationa-S-transferase, detoxificar
aldeídos rativos (como o malodialdeído) que são gerados durante a peroxidação lipídica.
36 – NADH

Estimula a produção de dopamina e norepinefrina em certas áreas do cérebro. Ao estimular a
produção de dopamina, o NADH apresenta efeitos nas funções fisiológicas dependentes de
dopamina: força muscular, movimento, coordenação, funções cognitivas, humor, vida sexual e
aumento da secreção hormonal. O NADH estimula a produção de noradrenalina responsável pela
atenção, concentração e atividade mental e de serotonina que é necessária para o equilíbrio
emocional e o sono. O NADH é a substancia que possui o maior potencial redutor dentre todos os
compostos biologicamente ativos. Sua capacidade antioxidante desempenha um papel fundamental
no combate dos radicais livres, que são resultantes da oxidação das células. Quanto mais NADH
estiver disponível para a célula, maior será sua capacidade de reparação.
37 – ANTIFADIGA MITOCONDRIAL (L – Carnitina + sulfato de Magnésio + Vitamina B3 + DRibose + PQQ)
38 – DESINTOXICAÇAO HEPATICA (N-acetil-Cisteina + L-Taurina + L-Carnitina + L-Netionina)
39 – ALERGIAS RESPIRATORIAS (Timomodulina + N-Acetil-Cisteina + Curcumina + PQQ)
40 – DEPRESSÃO (5-OH-Triptofano + DMAE + Ácido Fólico + Vitamina D3 + Inositol)
41 – PHOSPHATIDYL SERINE COMPLEX
Anti envelhecimento, melhora da memória e concentração.
42 – PHOSPHATILCOLINA
Auxilia na função Hepática.
44 – COGUMELO DO SOL
Antioxidante, revigorante e defesa-imune.
45 – LISINA
Herpes.
50 - PROCAINA 50%
56 – NOVAERA (HOMEOPÁTICO)
Sistema miasmático de limpeza energética.
57 – OZÔNIO
Antioxidante.
58 – STRESS E FADIGA MENTAL (Alfa GPC + L-Theanina + Sulfato de Magnésio + PQQ + DRibose)
60 – FADIGA ADRENAL (Selênio + Sulfato de Zn + Sulfato de Mg + Vitamina C + 5-OHTriptofano + Vitamina D + L-Theanina)
61 – D3
Fortalece os ossos, ajuda na absorção do cálcio, reduz os riscos de diabetes, ganho de massa.

62 – QUANTU BIO
Bactericida.
63 – SAIS DE SCHUSLLER
Doenças agudas.
64 – NALTREXONA
Para dependência química.
65 – FLUDROCORTIZONA
Indicado nos casos de insuficiência adrenocortical (Doença de Addison).
66 – HIDROCORTIZONA
Indicado para doenças inflamatórias e alergias da pele que respondem ao tratamento com
corticosteroides, por exemplo: dermatites, eczemas, picadas de insetos e queimadura de primeiro
grau.
67 – ESTRIOL
Terapia de reposição hormonal, para o tratamento da atrofia do trato geniturinário relacionada a
deficiência estrogênica. Alivio dos sintomas vaginais relacionados a falta do hormônio feminino
estriol.
83 – PROCAINA 0,7%
Anestésico, ajuda a desbloquear campo energético.
84 – PROCAINA 2%
Anestésico, ajuda a desbloquear campo energético.
141 – TESTOSTERONA
Hormônio masculino.
142 – PROGESTERONA
Hormônio feminino.
143 – ESTRADIOL
Hormônio feminino responsável pelo crescimento do seio, regula ciclo menstrual, indispensável para
gravidez e lubrificação.
144 – DHEA
Antienvelhecimento, cria músculos, aumenta a libido. Hormônio produzido pelas glândulas adrenais
do corpo.
145 – PREGNENOLONA
Precursora do DHEA, progesterona, testosterona, estrógeno e cortisol. É usado como um
impulsionador, potencializador de humor e energia.

146 – OCITOCINA
Hormônio do amor, cria sensações reconfortantes em interações sociais e físicas. Aumenta a libido,
amor fraternal, gestante, lactação e melhora o humor.
147 – MELATONINA
Hormônio do sono.
148 – HCG
Hormônio da gravidez, usado na dieta para emagrecer.
149 – PROCAINA COM CAFEINA
Anestésico, melhora a circulação, rejuvenescedor e melhora da fadiga.
150 – TERAPIA NEURAL
Anestésico, desbloqueio de campo em cicatrizes cirúrgicas bloqueadas, cortes e dores em geral.
151 – ONDAS NOCIVAS
Bloqueia campos de interferência de energia telúrica e eletromagnética, rede elétrica, passar na
pessoa quanto no ambiente.
152 – HELIXOR – P
Para oncologia, tumores, doenças articulares, infecções repetitivas.
153 – VITAMINA AMIGDALINA B – 17
Oncologia e preventiva.
154 – FOSFOETANOLAMINA
Oncologia.
155 – METILCOBALAMINA
Vitamina B12.
156 – DORMONID
Sedativo.
157 – TIMOMODULINA
Ativa o sistema autoimune. Doenças das vias aéreas e infecções.
158 - GANHO DE MASSA MUSCULAR (Alfa GPC + GPA + OQG Ornitina alfa cetoglutarato +
Hidroximetilbutirato + HMB + L-Carnitina)
159 – FENTANESTE
Anestésico.
160 - PROPOFOL 10mg

165 - COLAGENO
Contribui com a melhora da saúde da pele e de vários outros órgãos, tem como função fortalecer,
hidratar e promover elasticidade.
170 - CANABIDIOL TERAPEUTICO
171 - ZEOLITA
172 – TELOQUÂNTIC
180 – SULFATO HIDROXICLOROQUINA
181 – IVERMECTINA
197 – BORÁX
Descalcificação da pineal.
198 – TREMENTINA
Limpeza antiparasitário para maiores de 18 anos.
200 – PRATA COLOIDAL
Bactericida, fungicida, antibiótico e anti-inflamatório.

