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Prezados amigos!
Estamos  felizes  em apresentar-lhes um produto  único que  combina  a

força  da  natureza  e  desenvolvimentos  inovadores  modernos.  Os  nossos
produtos são desenhados para ajudar a proteger a sua saúde e assegurar uma
longevidade ativa.

Sabemos que o corpo humano é um sistema complexo. Em condições
modernas,  está  constantemente  exposto  a  efeitos negativos  e  stress,  e  o
tratamento  de  alguns  órgãos  resulta  muitas  vezes  em  consequências
negativas para outros. É por isso que a empresa Para Farm criou uma série de
produtos  destinados  a  restaurar  o  corpo  como um todo,  em vez  de  tratar
doenças isoladas.

Desde sua fundação em Penza, em 1995, a Para Farm desenvolveu e
testou  uma ampla  gama  de  produtos,  graças  aos  quais  ganhou  repetidas
vezes  competições  regionais,  nacionais  e  internacionais  e  participou  em
eventos de vários níveis. Em 2014, os produtos da empresa receberam uma
medalha  do  presidente  russo  Vladimir  Putin  "Pela  contribuição  significativa
para a preparação e realização dos XXII  Jogos Olímpicos de Inverno e  XI
Jogos Paraolímpicos de Inverno de 2014 em Sochi".

A síntese da prática e da ciência fornecida pela produção de alta
tecnologia permite a criação de produtos inovadores e a realização de -
descobertas mundiais.  Hoje a empresa tem mais de 320 patentes russas e
estrangeiras,  em  particular  patentes  da  Austrália,  Eurásia,  Europa,  Israel,
Indonésia,  Canadá,  China,  México,  Nova Zelândia,  EUA, Ucrânia,  Japão  e
outros.  Sete  delas  receberam  o  status  de  "Invenções Prometedoras  da
Rússia", e duas patentes foram incluídas na lista das "100 Melhores Invenções
da Rússia" ("Osteomed" e "Eromax").

A missão da empresa é manter a saúde e melhorar a qualidade de vida
da gente.

O nosso perfil é a produção de alta tecnologia de meios terapêuticos e
profiláticos  a  partir  de  matérias-primas  de  origem natural,  em  particular,  -
matérias-primas de plantas medicinais.

Hoje a Para Farm é um grupo de empresas especializadas que fornecem
um ciclo completo de produção de aditivos biologicamente ativos inovadores.

A  empresa  inclui  sua  própria  fazenda  para  cultivo  de  variedades  de
plantas medicinais, produção, equipada com linhas de alta tecnologia para o
processamento  de  matérias-primas  de  plantas medicinais,  comprimidos  e
embalagem  do  produto  final.  Seguindo  os  princípios  de  eco-amizade  e
inovação, a Para Farm introduziu no seu processo de produção um secador
solar para plantas medicinais.

A Para Farm cultiva variedades de plantas medicinais com alto teor de
substâncias  biologicamente  ativas,  que  em  combinação  com  tecnologia
avançada de criotratamento  (tratamento  a  frio)  proporcionam o efeito  mais
forte das plantas medicinais no corpo humano.

Para  criar  os  seus  produtos,  a  Parafarm  utiliza  matérias-primas
ecológicas  provenientes  das  suas  próprias  terras  e  bases  de produção no
cinturão médio da Rússia. Isto permite controlar todo o processo de produção
e garantir uma relação ótima entre qualidade e preço.

Nossos produtos são para aqueles que entendem que uma doença é
mais fácil de prevenir do que de curar, para aqueles que não estão preparados
para suportar doenças e a velhice, para aqueles que estão de acordo que a
própria  natureza  é  a  melhor  médica  que  tem  muitas  receitas  para  uma
longevidade feliz. Esperamos que aprecie os benefícios dos nossos produtos e
que eles façam parte da sua dieta permanente, que é necessária para manter
a saúde e a juventude.

Dmitrii Gennadievich Elistratov, diretor geral
da Parafarm
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Vantagens  dos  produtos  da
Parafarm

.
ERVAS

DA REGIÃO 
DE VOLGA

■ Cada comprimido dos preparados da empresa  é  um complexo único de
vitaminas  e  oligoelementos  selecionados  pela  própria  natureza.  Nossos
produtos  são  fabricados  principalmente  a  partir  de  matérias-primas
cultivadas em uma área ecologicamente limpa da região do Volga.

CRIO
TRATAMENTO

■ Nós não produzimos extratos. Na produção do produto é utilizada matéria-
prima  de  plantas  medicinais  selecionadas  integral.  É  processada com a
ajuda da tecnologia de crio-esmagamento, que permite  preservar todas as
propriedades úteis da planta, aumentar a eficiência dos medicamentos.

organi
c
complex

COMPONE
NTES

INTEGRAIS

■ Os componentes únicos de origem orgânica contidos em alguns de nossos
produtos são protegidos por patentes e garantem eficácia no processo de
reabilitação do corpo.

■ As dosagens sugeridas são desenvolvidas por especialistas em fitoterapia
com consideração das regras da segurança e são ótimas. As dosagens são
selecionadas de maneira a compensar a falta de substâncias benéficas no
organismo e minimizar os efeitos secundários de outros medicamentos  no
tratamento complexo.

Trigo sarraceno da variedade Bashkir nos campos da empresa Parafarm
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Conteúdo
O sortido de produtos da empresa é de mais de 100 posições de preparados da forma sólida (comprimidos,
drageias, recolhas) de diferentes funções. Estamos constantemente trabalhando para ampliar a gama de
produtos e melhorar sua qualidade.
A produção é certificada segundo as normas GOST R ISO 22000-2007 (ISO 22000:2005), GOST R ISO
9001-2015 (ISO 9001:2015).

COMPLEXOS DE
VITAMINAS E 

MINERAIS
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Osteoprotetores
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Vitaminas para dormir
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Ação complexa

PLANTAS
MEDICINAIS
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Plantas salvagens
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PROGRAMAS ABRANGENTES DE APOIO DA SAÚDE

■ Longevidade ativa
■ Segredo da saúde do homem
■ Oncocontrolo
■ Saúde vascular e cardíaca
■ Melhoria da digestão
■ Imunidade forte durante todo o ano
■ Energia para cada dia
■ Nervos fortes, sono saudável
■ Purificação do sangue e controlo do colesterol
■ Programa de preparação para competição para atletas "Força. Stamina. Velocidade

4 CRIADO PELA NATUREZA, ENVASADO PARA VOCÊ!



Complexos
de vitaminas
e minerais



Complexos de vitaminas e minerais
A empresa Parafarm desenvolveu uma série de produtos cuja ação é destinada para a manutenção da
saúde e da longevidade ativa.
Eles são elaborados à base de componentes vegetais e orgânicos que contêm uma gama completa de -
vitaminas,  macro  e micronutrientes,  aminoácidos
numa forma  biologicamente  - digerível.

O complexo orgânico HDBA é o principal componente da maioria dos complexos de vitaminas e minerais da
 empresa  Parafarm.  O  complexo  orgânico  HDBA é  fabricado  com base  na  tecnologia  patenteada  da
Parafarm de produção do homogenado
 de zangão, o que permite preservar todas as propriedades úteis deste 
produto natural.
A  composição  do  complexo  orgânico  HDBA  é
única:
■ proteínas (até 41%);
■ aminoácidos (até 37%);
■ ácidos orgânicos (até 38%);
■ vitaminas A, D, E e grupo B;
■Enzimas (lipase, protease, fosfotase, urease

, desidrogenase, amilase, etc.);
■ carboidratos (frutose, glicose, sacarose);
■complexo de substâncias de fração lipídica, incluindo

 fosfolípidos (1,1-1,5 %);

Vitaminas para a saúde

■ macro e microelementos (magnésio, iodo, fósforo,
cálcio, potássio, ferro, etc.);

■ Os  hormônios  entomológicos  das  abelhas
(testosterona, estradiol, prolactina, progesterona)
necessários  para  construir  hormônios  humanos
sem  o efeito  da terapia  de reposição hormonal
(seu uso é autorizado).

Complexos de vitaminas e minerais para a saúde - uma série de medicamentos cuja ação é destinada  à
manutenção da saúde e o desempenho dos sistemas básicos da vida humana - cardiovascular, endócrino,
digestivo, nervoso, urogenital. Recomendados para a prevenção de doenças e durante a reabilitação.

CRIO
TRATAMENTO

. .
organic integrais
complex

S U P L E M E N T O  A L I M E N T A R .

N Ã O  É  U M  P R O D U T O

M E D I C I N A L



Cardioton

Como cuidar bem 
do coração e dos vasos

sanguíneos?
Procure a resposta na pág.

Frutas e flores de espinheiro vermelho têm efeito
cardiotónico,  melhorando  o  músculo cardíaco,
evitando  a sua fadiga. A combinação de frutos e
flores de espinheiro aumenta o efeito cardiotônico
e antiarrítmico desta planta dezenas de vezes em
comparação com frutos de espinheiro somente.
O espinheiro de maio da variedade vitamínica
é caraterizado por um alto conteúdo de vitaminas
C, B2, K, P, E, provitamina A e óleo gordo, cujas
fórmulas  naturais  são  mais  bem  absorvidas  do
que  as  sintéticas.  A  vitamina  C  orgânica  é
representada por sete formas de ácido ascórbico,
sinérgicas entre si. É por isso que afeita o corpo
duma maneira mais eficaz

CARDIOTON - CARDIOPROTETOR NATURAL 
PARA O FORTALECIMENTO DO SISTEMA 
CARDIOVASCULAR

■ Proporciona  uma  protecção  eficaz  do  sistema
cardiovascular;

■ fortalece o músculo cardíaco ao melhorar  o seu
fornecimento de oxigénio;

■ interrompe processos inflamatórios no miocárdio;
■ acelera  a  regeneração  de  tecido  cardíaco

específico  com  estimulação  econômica  do
processo de cicatrização;

■ tem  efeito  antiarrítmico,  cardiotónico,  de  -
expansão coronária, efeito hipotensivo.

eficaz do que os análogos sintéticos  com formas
isoladas.  O  espinheiro  aumenta  a  imunidade,
fortalece  o  tecido  conjuntivo,  protege  as  paredes
dos vasos  sanguíneos,  reduz  a  concentração  de
colesterol no sangue e é um poderoso agente anti-
esclerótico.
A  geleia  real é  rico  em  vitaminas,  enzimas,
oligoelementos.  É  bem  provada  sua  eficâcia  na
recuperação de um enfarte do miocárdio. Os preços
dos  ácidos  gelatinosos  reais  saturam  os
cardiomiócitos  com nutrientes  e  aumentam a  sua
viabilidade na isquemia.  Além  disso, a geleia real
estimula a hematopoiese.

É recomendada:
■ para prevenir doenças cardiovasculares;
■ em recuperação da cirurgia cardíaca;
■ em condições da atividade física elevada;
■ em caso do barulho no coração.
Composição:
frutos  de  espinheiro  vermelho  ensanguentado
(criopólvora) - 75 mg, flores e folhas de espinheiro
vermelho  ensanguentado  (criopólvora)  -  75  mg,
frutos de roseira brava (criopólvora) - 75 mg, geleia
real adsorvida - 30 mg. A composição do Cardioton
é patenteada.

Recomendações para a utilização:
para adultos, 2 comprimidos 3 vezes ao dia com as
refeições.  O  melhor  método  de  administração  é
debaixo da língua. Duração de curso: 1 mês. O uso
deste preparado  é  cíclico  (com  intervalo  de  1
semana). Curso preventivo - 2 embalagens. Curso
terapêutico  -  4  embalagens.  O  Cardioton  é
compatível com os medicamentos prescritos para
o  tratamento  da  cardiopatia  isquémica  e
hipertensão, melhora o seu efeito.
Forma de liberação: embalagens de 60 
comprimidos.

Norma TU 9197-049-41395157-10 com mod. No.1. SGR No. RU.77.99.32.003.E002410.02.15 de 09.02.2015
Patente da invenção da Federação da Rússia No. 2415611
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Como cuidar bem do coração e dos vasos sanguíneos?
Procure a resposta na pág. 63

SUPLEMENTO ALIMENTAR. NÃO É UM PRODUTO MEDICINAL



Diidroquercetina
Plus
DIIDROQUERCETINA (DIHYDROQUERCETIN) 
PLUS - COMPLEXO DE ANTIOXIDANTES 
DE REFERÊNCIA

Como cuidar bem do coração e dos vasos sanguíneos?
Procure a resposta na pág. 63

■ Tem propriedades anti-inflamatórias 
e antialérgicas poderosas;
■ fortalece os vasos sanguíneos;
■ melhora a microcirculação sanguínea,
 previne trombose;
■ contribui para baixar os níveis de colesterol;
■ previne o desenvolvimento do 
câncer.

Diidroquercetina — antioxidante. Esta 
substância única 
é  extraída  da  madeira  de  lariço  siberiano.  É
quase
 11 vezes mais forte do que outros
 antioxidantes. A droga é reforçada com
 vitaminas C e E que neutralizam 
a ação dos radicais livres, inibem 
a influência de fatores ambientais negativos e 
ativam a remoção de toxinas.

É recomendada:
■ para retardar  o processo de envelhecimento do

corpo;
■ em  doenças  cardíacas  isquémicas  crónicas,

angina, insuficiência cardíaca, distúrbios do ritmo
cardíaco;

■ durante a reabilitação após acidentes vasculares
cerebrais isquêmicos ou ataques cardíacos;

■ em caso de fortes dores de cabeça, enxaquecas,
neuroses relacionadas com espasmos;

■ em caso de doenças inflamatórias, escleróticas,
distróficas dos olhos;

■ em  caso  de  exposição  a  substâncias  tóxicas,
radiação, fumo ativo e passivo;

■ para  melhorar  a  eficácia  da  fisioterapia e
neutralizar os seus efeitos secundários.

Norma TU 9354-023-41395157-08 com mod. No.1, 2
Norma SGR RU77.99.88.003.E004941.03.15 de 20.03.2015

Composição:
Diidroquercetina  -  25  mg,  vitamina  C  -  10  mg,
vitamina E - 4 mg.
Recomendações para a utilização:
um comprimido duas vezes por dia. É melhor  tomar
de manhã.
Forma  de  liberação:  embalagens  de  100
comprimidos.

 "Diidroquercetina Plus" = Diidroquercetina
 + vitamina C + vitamina E.

É nesta combinação que os componentes
 reforçam e prolongam a ação 
uns dos outros sem suprimir a própria protecção
 antioxidante do organismo e sem síndrome
de abstinência.
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Tireo-Vit®

"TIREO-VIT" - UM COMPLEXO NATURAL DE 
VITAMINAS E MINERAIS QUE NORMALIZA O 
TRABALHO DA GLÂNDULA TIREOIDE E DO 
SISTEMA ENDÓCRINO.

■ Restaura  e  mantém  os  níveis  normais  das
hormonas T3 e T4;
■ tem efeitos positivos adicionais (manutenção da
imunidade, prevenção duma série de doenças).

A polentilla argenteaé a única planta conhecida
que normaliza e estabiliza  a glândula tireoide. As
raízes  e  rizomas  da  polentilla  argentea contêm
compostos de iodo e selénio. O iodo fomenta a  -
produção  da  hormona  T4  no  organismo,  e  o
selénio - a formação da hormona T3. Esta última
tem dezenas de vezes mais significado biológico
no  corpo humano do que a hormona T4.  O kelp
de açúcar é uma fonte universal de micro e macro
elementos  vitais  para  os  seres  humanos.  O
consumo do kelp  de açúcar  satura  o  organismo
com iodo, selénio, zinco, manganês, sem risco de
sobredose.

A  Echinacea  roxa,  graças  à  sua  composição
química  única,  é  o  antioxidante  mais forte  que
ajuda a limpar o corpo e a renovar as estruturas
celulares.

Graças à composição vegetal natural Tireo-Vit
tem  um  efeito  fisiológico  suave  sobre  a
glândula tireoide e todo o sistema endócrino.

É recomendada:
■ para  prevenir  doenças  da  glândula  tireoide

(tireotoxicose,  hipertiroidismo,  hiperplasia,
hipotiroidismo);

■ em  caso  de  esgotamento  mental  e  físico,
atenção,  memória,  astenia,  stress,  depressão,
distúrbios do sono;

■ em caso de alterações escleróticas senis;
■ para  a  prevenção  e  como  parte  duma  terapia

abrangente de doenças cardiovasculares;
■ no  planejamento  da  gravidez,  para  reduzir  a

probabilidade  de  ter  filhos  com  deficiências
intelectuais.

Norma TU 9197-045-41395157-10 com mod. No.1, 2
Norma SGR No. RU.77.99.88.003.Е.004813.03.15 de 17.03.2015
Patente da invenção da Federação da Rússia No. 2446815

Composição:
rizomas  com  raízes  da  polentilla  argentea
(criopólvora) - 50 mg, algas (criopólvora) -  10 mg,
erva de Echinacea roxa (criopólvora) - 10 mg.
Recomendações para a utilização:
3 comprimidos 3  vezes ao dia,  20 minutos antes
das refeições ou 30 minutos depois das refeições. A
duração do curso terapêutico é de 6-9 meses. Na
presença  de  fatores  ambientais  adversos  que
afetam  a  glândula  tireoide,  é  recomendado  o
tratamento preventivo de 2 comprimidos à noite.
Forma  de  liberação:  embalagens  de  100
comprimidos.
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Nervo-Vit®

NERVO-BIT - UM PREPARADO
NAUTRAL COMBINADO 
DE AÇÃO SEDATIVA

■ Reduz a tensão psico-emocional, agressão e 
conflitividade;

■ melhora a adaptação social e o humor;
■ faz mais fácil adormecer e normaliza o sono;
■ desacelera e equilibra o ritmo cardíaco;
■ tem um efeito antioxidante;
■ tem um efeito benéfico sobre os carboidratos e o 

metabolismo das gorduras;
■ reduz a glicose, colesterol, ácidos láctico e 

pirúvico;
■ aumenta a imunidade, inibe o desenvolvimento 

da aterosclerose, protege contra o 
envelhecimento;

■ limpa o fígado e o sangue;
■ não é aditivo porque não se acumula no corpo;
■ não inibe a produção de andrógenos, não conduz

à impotência;
■ não houve sinais de retração e deterioração das 

funções cognitivas durante a admissão 
prolongada.

É recomendada:
■ em caso duma excitabilidade nervosa acentuada

e uma sensação de medo;
■ para distúrbios do sono;
■ para astenia (síndrome da fadiga crónica);
■ para stress crónico;
■ para neurose e cardioneurose, histeria, perda de

força, distonia vascular, epilepsia;
■ para arritmias, angina, cardiosclerose;
■ para  prevenir  acidentes  vasculares  cerebrais  e

ataques cardíacos;
■ para doenças do fígado e das vias biliares;
■ para  eliminar  as  causas  psicológicas  da

impotência;
■ para  aliviar  a  síndrome  pré-menstrual  e

normalizar o estado psico-emocional;
■ para distúrbios climatéricos;
■ para deixar de fumar ou de ser adito ao álcool.

Composição:
rizomas com raízes de valeriana (criopólvora) -  25
mg, rizomas com raízes de Polemónium caerúleum
(criopólvora) - 10 mg, extrato do leonurus - 10 mg,
extrato de erva-cidreira - 10 mg, vitamina C - 8 mg.
Recomendações para a utilização:
para adultos, 2-3 comprimidos 3 vezes ao dia com
 as refeições. Duração do curso - 14 dias.
Forma  de  liberação:  embalagens  de  100
comprimidos.

Norma TU 9361-016-41395157-07  com mod. No.1, 2
SGR No. RU.77.99.88.003.Е.004926.03.15 de 20.03.2015
Patente da invenção da Federação da Rússia No. 2452507
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O leonurus tem um 
rápido efeito calmante. Para a produção do Nervo-Vita
 é utilizada a espécie Samarski de alta 
eficiência.
A erva-cidreira tem propriedades sedativas é um 
fitotranquilizante natural, tem efeito 
anti-fóbico.
A polemónium caerúleum em sua atividade sedativa é 
superior à valeriana medicinal cerca 
de 10 vezes. Na Nervo-Vita é utilizada a polemónium 
caerúleum cultivada nas próprias plantações 
da Parafarm.
Valeriana medicinal de variedades de alta eficâcia 
Cardiola e Maun brinda o efeito calmante 
e adormecedor
 do Nervo-
Vita.

A  composição  equilibrada  do  Nervo-Vita
proporciona  uma  abordagem abrangente  para  a
eliminação dos distúrbios do sistema nervoso, os
efeitos do stress, ajudando a preservar a beleza e
a juventude do paciente.
As plantas medicinais que compõem o Nervo Vita
complementam-se  e  melhoram  os  efeitos  umas
das  outras.  Além disso,  o efeito  calmante  das
ervas medicinais é realçado com vitamina C que
neutraliza a atividade destrutiva dos radicais livres
formados durante o estresse.

NERVO
Nervovit

SONO 

SAUDÁVEL, 

NERVOS FORTES
7 

COMPOSIÇÃO
NATURAL
100 comprimidos



Memo-Vit®

MEMO-VIT  -  UM  COMPLEXO  NATURAL  DE
VITAMINAS  E  MINERAIS  PARA  ATIVAR  O
CÉREBRO.

■ Fomenta a atividade mental;
■ estimula  a  circulação  cerebral  e  proporciona  a

auto-regulação do fluxo sanguíneo cerebral;
■ restaura  as  bainhas  de  mielina  das  fibras

nervosas;
■ nutre as células cerebrais;
■ previne distúrbios circulatórios cerebrais agudos;
■ tem um efeito estimulante de energia,  curativo e

rejuvenescedor sobre o corpo como um todo;
■ previne ataques de dor de cabeça, reduz  a sua

intensidade.

Trigo sarraceno de tronco vermelho recolhido durante  a  floração é  uma fonte  de
flavonóides
 úteis. É particularmente rica na rotina, uma substância indispensável 
para melhorar os vasos sanguíneos e prevenir acidentes vasculares cerebrais.

NOVA organic complex - um doador de hormônios entomológicos e hormônios 
de testosteróides, progesterona, estradiol, assim como uma fonte de 
aminoácidos livres. Contribui para a recuperação das fibras nervosas mielinizadas
 de atividade mental. Contém todos os nutrientes necessários
 para as células neuronais.

Pólvora dos frutos de rosa majalis fonte de vitaminas C, B2, K, K, R, E, vitamina A.

É recomendada:
■ em condições da atividade mental elevada;
■ para distúrbios de memória e atenção;
■ para  alterações  vasculares  escleróticas

relacionadas com a idade no cérebro;
■ para  a  prevenção  e  terapia  abrangente  das

doenças cardiovasculares, distonia vascular;
■ com  dores  de  cabeça,  picos  de  pressão,  -

mudanças de humor;
■ para pessoas sensíveis ao tempo;
■ para fortalecer e reduzir a permeabilidade das 
paredes dos vasos cerebrais.

Composição:
erva  de  Trigo  sarraceno  de  tronco  vermelho
(criopóvlora)  -  100 mg,  frutos  de  rosa  majalis
(criopóvlora) -  100 mg, trompete homogeneizado -
fruta com vitamina BB, ou complexo orgânico HDBA
- 50 mg.
Recomendações para a utilização: para adultos, 2
comprimidos  3  vezes  ao  dia  com  as  refeições.
Duração do curso - 1 mês. Para crianças (3+) - a
critério  do  médico,  a  dose  é  calculada  -
individualmente. O melhor método de administração
é  debaixo  da  língua.  Forma  de  liberação:
embalagens de 60 comprimidos.

Norma TU 9197-052-41395157-11 com mod. No.1
SGR No. RU.77.99.88.003.Е.004930.03.15 de 20.03.2015
Patente da invenção da Federação da Rússia No. 2415610
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As  raízes  e  rizomas  da  inula contêm  uma
quantidade  significativa  (até  44%)  de  inulina e
inulenina,  melhorando  o  metabolismo  de
carboidratos  e  gorduras,  reduzindo  os  níveis  de
açúcar no sangue. A inulina pertence ao grupo das
fibras dietéticas, é um prebiótico. O óleo essencial
especial,  que  está  contido  exclusivamente  nesta
planta (até 4%), tem um efeito bactericida, suprime
a inflamação nos intestinos.

MeziVit Plus, graças à sua composição única
 - a combinação da inula 
com vitaminas C e B6 - é um dos melhores 
reguladores do trato gastrointestinal!

. _|

MeziVit® Plus
MEzI-VIT PLUS - UM COMPLEXO VITAMÍNICO 
NATURAL PARA NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA 
DIGESTIVO E RECUPERAÇÃO DO 
METABOLISMO.

_

Estimula a produção de fermentos
 digestivos;
cura 
feridas,  tem efeitos anti-inflamatórios,  fomenta  a
geração e fluxo biliar
.

Saiba
como normalizar

 a digestão,
na pág. 64

É recomendada:
_ para prevenção e tratamento complexo de gastrite,

pancreatite, colecistite, úlcera gástrica e duodenal
e outras doenças gastrointestinais;

_ em caso de distúrbios alimentares;
_ para melhorar a digestão.

Composição:
rizomas com raízes da inula alta (criopólvora) - 80
mg, vitamina C - 6 mg, vitamina BB - 70 µg.
Recomendações para a utilização:
para adultos, 2-3 comprimidos 3 vezes ao dia com
as refeições. Curso - 1 mês.
Forma  de  liberação:  embalagens  de  100
comprimidos.

Norma TU 9197-055-41395157-11 com mod. No.1, 2
SGR No. RU.77.99.29.003.Е.002322.02.15 de 05.02.2015
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Prostaton® P
PROSTATON  P  É  UM  PRODUTO  NATURAL
COMBINADO  PARA  PROFILAXIA  E  TERAPIA
COMPLEXA DA PROSTATITE E ADENOMA DA
PRÓSTATA.

■ Tem ação anti-inflamatória, analgésica, diurética
e restaurativa da função sexual;
■ contribui  para  a  normalização  do  sistema  -
reprodutivo nos homens;
■ estimula as glândulas sexuais masculinas.

As  raízes  do  alcaçuz  nu têm  principalmente
propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas e -
imunomoduladoras.  O  uso  de  raiz  de  alcaçuz
ajuda a  reduzir  o  inchaço das células.  A planta
melhora o tónus muscular dos vasos sanguíneos e
estimula a circulação. O alcaçuz nu tem um efeito
prejudicial pronunciado na cápsula viral.

NOVA organic complex restaura o metabolismo
e  a  nutrição  dos  tecidos,  ajuda  a  acelerar  a  -
restauração  das  características  bioquímicas  e  a
massa de testículos e próstata,

sendo um estimulante dos mecanismos  centrais
de  regulação  da  formação  de  andrógenos,
aumenta  as  capacidades  físicas.  Os
componentes do complexo orgânico HDBA  têm
um  efeito  estimulante nos  espermatozóides,
fornecem  ao  organismo  todas  as  vitaminas,
enzimas e aminoácidos necessários.

A vitamina B6 normaliza  o equilíbrio  hormonal,
melhora a imunidade, melhora a função cardíaca,
restabelece a função  das células da próstata. É
eficaz  no  tratamento  da  infertilidade.
Desempenha um papel importante nos processos
energéticos que ocorrem nos espermatozóides, -
especialmente  quando  a  sua  mobilidade  é
reduzida. A vitamina B6 aumenta a elasticidade
dos  vasos  sanguíneos,  promove  uma  melhor
absorção  dos  componentes  do  trato  -
gastrointestinal.

____________________I

É recomendada:
■ para profilaxia e terapia complexa de prostatite e

adenoma,  para  restauração  da  função  da
próstata;

■ para aumentar os níveis da testosterona.

Norma TU 9197-069-41395157-15
SGR No. RU77.99.88.003.E007621.07.15 de 14.07.2015 Patente 
da invenção da Federação da Rússia No. 2423142

Composição:
raiz  de  alcaçuz  nua  (criopólvora)  -  250  mg,
homogenado de zangão e frutos com vitamina B6,
ou complexo orgânico HDBA - 100 mg, vitamina B6
- 0,45 mg.
Recomendações para a utilização:
para  adultos,  1 comprimido  por  dia  com  as
refeições.
Duração de curso: 1 mês.
Forma  de  liberação:  embalagens  de  60
comprimidos.
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Andro-Vit

ANDRO-VIT  -  UM COMPLEXO VITAMÍNICO E  -
MINERAL  QUE  AJUDA  A  AUMENTAR  A
FERTILIDADE.

■ Ajuda a aumentar os níveis de androgênios;
■ tem um efeito positivo sobre a idade biológica de 

mulheres e homens;
■ restaura o nível hormonal e a atividade sexual.

Complexo  Orgânico  IRBA -  um  componente
único que ajuda  a  restaurar  o  metabolismo e  a
nutrição dos tecidos, acelerar  a  restauração  das
características  bioquímicas  e  a  massa  de
testículos  e  próstata.  É  um  estimulante  dos
mecanismos  centrais  de  regulação  da  formação
de  andrógenos, aumenta as capacidades físicas.
Seus aminoácidos ajudam a normalizar o sistema
reprodutivo dos homens, melhorar a qualidade do
esperma e a atividade espermática.

A  vitamina B6 (cloridrato  de  piridoxina)  fomenta  a
normalização do equilíbrio hormonal, melhora a -
imunidade,  melhora  a  função  cardíaca,  -
restabelece a função das células da próstata. É
eficaz  em caso  de  redução  da  mobilidade  dos
espermatozóides.

_1

É recomendada:
■ no planeamento duma gravidez para ambos os

parceiros;
■ para distúrbios de ereção;
■ para  a  diminuição  dos  níveis  de  testosterona

relacionada com a idade;
■ para prevenir processos patológicos que reduzem

os níveis de  testosterona e levam a disfunções
erécteis;

■ para  menopausa  nas  mulheres  (com  fraqueza,
fadiga rápida, atividade física e libido reduzidos).

Composição:
homogenado de zangão e frutos com vitamina B6,
ou complexo orgânico HDBA - 400 mg, vitamina B6
- 0,3 mg.
Recomendações para a utilização:
para adultos, 2 comprimidos 2 vezes ao dia com as
refeições.  Duração  de  curso:  1  mês.  O  melhor
método de administração é debaixo da língua.
Forma  de  liberação:  embalagens  de  60
comprimidos.

Norma TU 9197-073-41395157-15
SGR No. RU.77.99.88.003.Е.008000.07.15 de 22.07.2015 
Patente da invenção da Federação da Rússia No. 2577225
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Erec-Ton

Pólen  de  flores   -  componente natural  que
contém  proteínas,  todos  os  aminoácidos
essenciais, hidratos de carbono,  lípidos, macro e
micronutrientes  (potássio,  cálcio,  fósforo,  ferro,
magnésio,  manganês,  crómio,  zinco,  iodo,  etc.),
vitaminas  C  D,  E,  ^  P  (flavonóides),  grupo  B,
provitamina A (carotenóides). Ajuda a fortalecer a
potência  masculina  e  a  reduzir  os  sinais  de
hipertrofia da próstata.  Frutos do espinheiro de
maio é uma fonte de  vitaminas C, B2,  K, R, E,
provitamina  A.  Os  frutos  do  espinheiro  de maio
estimulem  os  processos de  recuperação,
aumentem  a  resistência  do  organismo  a
influências ambientais nocivas, infecções e outros
fatores adversos.
O carbonato de magnésio estimula a produção
de energia, tem um efeito positivo sobre o estado
hormonal  anabólico,  é  necessário  para  manter
altos níveis de testosterona nos homens.
O complexo orgânico NOVA (homogenado de
zangão) promove a regulação do metabolismo e
nutre os tecidos, promove a segurança no

EREC-TON É UM COMPLEXO 
VITAMINOMINERAL
 QUE AJUDA A
 NORMALIZAR A FUNÇÃO SEXUAL
 MASCULINA, AÇÃO 
PROLONGADA.

■ Ajuda a melhorar a função eréctil
, aumentar os níveis de testosterona e normalizar 
o equilíbrio hormonal;
■ normaliza o sistema reprodutor masculino,
 estimulando as glândulas;
■ melhora a qualidade e quantidade de esperma
, a capacidade 
do esperma de fertilizar e reduzir 
os sinais de hipertrofia da 
próstata;
■ restaura a atividade sexual.

aumenta o nível de testosterona endógena, acelera
a  restauração das características  bioquímicas e a
massa  de  testículos  e  próstata,  estimulando  os
mecanismos centrais de regulação da formação de
andrógenos. Ajuda a restaurar a função sexual nos
homens.
A vitamina C (ácido ascórbico) é envolvida na
síntese de testosterona,  promove a produção de
espermatozóides  saudáveis,  aumenta  a
resistência às doenças.
A vitamina E (acetato de a-tocoferol) melhora a
função  sexual,  tem  um efeito  positivo  sobre  o
fundo  hormonal,  previne  os  danos  das  células
espermáticas,  acelera  a  cicatrização  das
estruturas  celulares  danificadas,  aumenta a
motilidade e vitalidade dos espermatozóides.
A  vitamina  B9  (ácido  fólico)  é  envolvida  na
formação da estrutura do esperma, controla a sua
mobilidade e  funcionalidade,  aumenta o volume
de espermatozóides capazes e as hipóteses de
concepção.

____________________

É recomendada:
■ para disfunção eréctil;
■ para astenia (fadiga, exaustão);
■ em terapia abrangente para distúrbios sexuais;
■ para prevenir doenças do sistema reprodutivo  e

melhorar a qualidade das relações sexuais;
■ na idade adulta com atividade sexual reduzida;
■ no caso da impotência relacionada com o stress.
Norma TU 9197-054-41395157-11 com mod. No.1
SGR No. RU.77.99.88.003.Е.004934.03.15 de 20.03.2015
Patente da invenção da Federação da Rússia No. 2414229
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Composição:
pólen de flores -  100 mg, frutos do espinheiro de
maio  -  70  mg,  carbonato  de  magnésio  -  70  mg,
homogenado  de  zangão  com  vitamina  B6,  ou
complexo orgânico HDBA - 50 mg, vitamina C - 25
mg, vitamina E - 5 mg, vitamina B9 - 0,08 mg. 
Recomendações para a utilização: para adultos, 1
comprimido 3 vezes ao dia com as refeições. 
Duração do curso - 1 mês. Repita o curso, se 
necessário. O melhor método de administração é 
debaixo da língua.
Forma  de  liberação:  embalagens  de  60
comprimidos.

SUPLEMENTO ALIMENTAR. NÃO É UM PRODUTO MEDICINAL



Eromax

Uma abordagem abrangente 
à saúde do homem

Olhe a pág. 61

EROMAX - COMPLEXO NATURAL DE 
VITAMINAS E MINERAIS PARA MELHORAR A 
QUALIDADE DA VIDA SEXUAL

■ Ajuda  a  melhorar  a  função  eréctil,  restaurar  o
nível  hormonal  (aumentar  os  níveis  de
testosterona);

■ aumenta  a  libido  em  homens  e  mulheres,  -
aumentando a satisfação geral com as relações
sexuais;

■ tem um efeito positivo sobre a idade biológica de
mulheres e homens;

■ ajuda a converter gordura em testosterona.

É recomendada:
■ para disfunções erécteis de várias origens;
■ em  caso  do  que  a  libido  (desejo sexual)  está

enfraquecida ou perdida e a atividade sexual  é
baixa;

■ para  a  diminuição  dos  níveis  de  testosterona
relacionada com a idade;

■ para prevenir processos patológicos que reduzem
os níveis de  testosterona e levam a disfunções
erécteis;

■ para doenças vasculares vegetativas;
■ na  menopausa nas mulheres  (fraqueza,  fadiga,

redução da atividade física e libido);
■ no planeamento duma gravidez para ambos os

parceiros.

Norma TU 9197-058-41395157-12 com mod. No.1
SGR No. RU.77.99.32.003.Е.004460.03.15 de 04.03.2015
Patente da invenção da Federação da Rússia No. 2496491, No.

2577225
* Petrova E. V., Vakina T. M., Burmistrova L. A. Disfunções 
sexuais em distúrbios ansiosamente depressivos // Médico de 
cabeceira. 2014. No. 5. Pág. 108-111.

Composição:
 arginina - 150 mg, homogenado de zangão e frutos
com vitamina B6, ou complexo orgânico IOVA - 50
mg, flor de pólen, ou renovação de abelhas - 50 mg,
extrato  de folhas e caules de epimedium - 50 mg,
raízes  de  ginseng  (criopólvora)  -  45  mg,  rizomas
com raízes de levsea (criopóra) - 25 mg, citrato de
zinco - 4,5 mg, vitamina B6 - 0,3 mg.
Recomendações para a utilização: para adultos, 3
comprimidos 2 vezes por dia de manhã com 
refeições. Duração do curso - 2-3 semanas. Repita 
o curso, se necessário.
Forma  de  liberação:  embalagens  de  60
comprimidos.
O curso de 28 dias do Eromax mostrou um aumento
confiável no conteúdo de testosterona em 45%, um
aumento na ereção em 31%, um aumento na libido
em  43%,  bem  como  a  estabilização  do  sistema
vascular, aumento da resistência e força, melhoria
do  estado  psicoemocional  com  a  redução  da
síndrome da ansiedade, redução dos depósitos de
gordura na cintura em 3 cm. Tais indicadores são
inalcançáveis quando se tomam outras drogas*. I
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A L-arginina tem um efeito estimulante sobre
o sistema 
sexual: aumenta 
a formação do líquido seminal, 
assim como a força e a duração do 
enchimento de sangue dos genitais, estimula
a potência e a atividade sexual.

O complexo orgânico HDBA melhora 
 metabolismo e a nutrição dos tecidos, ajuda
a restaurar a função sexual 
perturbada nos homens 
e a aumentar o desejo sexual nas mulheres.

O pólen da flor são as células
 sexuais masculinas das 
plantas tratadas com enzimas de 
abelhas. Eles aumentam a 
potência masculina e reduzem 
os sinais de hipertrofia
 da próstata.

O  extrato  de  epimedium atua  como  a
testosterona, 
aumenta o desejo sexual e a resistência.

A raiz de ginseng tem um 
efeito bioestimulante 
e tonificante geral. Nenhuma dose de ginseng

não é tóxica e contribui para a produção de
estrogênio no organismo
, o que aumenta a sensibilidade das células à
testosterona. Os ingredientes
 ativos do ginseng melhoram o 
funcionamento  da  próstata  e  a  atividade
sexual.

A raiz do leuzea tem um efeito tonificante 
e estimulante, 
melhora  as  propriedades  reológicas  do
sangue 
(o sangue torna-se menos viscoso).

O citrato de zinco tem um efeito
 imuno-estimulador 
pronunciado, é um material de construção para
a testosterona,  aumenta  a  atividade
espermática, promove o bom
 funcionamento  das  glândulas masculinas,
reduz o 
risco de adenoma da próstata.

A vitamina B6 normaliza o equilíbrio hormonal
, melhora a imunidade, melhora 
a função cardíaca, restaura
 a função das células da próstata.
É eficaz no tratamento da infertilidade.
Desempenha um papel
 importante  nos  processos  energéticos  que
ocorrem nos
 espermatozóides,  especialmente  quando  a
sua 
mobilidade é reduzida.



Femo-clim®

FEMO-CLIM É UMA SOLUÇÃO NÃO-
HORMONAL NATURAL PARA
OS SINTOMAS DA MENOPAUSA

■ Ajuda a combater as ondas de calor;
■ ajuda a compensar a deficiência de estrogénio
 e testosterona;
■ combate o cansaço crescente das mulheres 
na menopausa;
■ mantém o estado 
psicoemocional;
■ reduz o risco de ganho de peso rápido.

r-alanina é  um  aminoácido  que  regula  os
sintomas  climatéricos  de  natureza vegetativa.
Protege  proteínas  e  células  da  degradação  e
envelhecimento. Reduz a frequência e a força das
ondas  de  calor,  aumentando  a  fadiga  das
mulheres durante a menopausa.
O  homogenado  de  zangão  adsorbido
(complexo  orgânico  IOVA)  devido  à  sua  rica
composição  fornece  ao  corpo  feminino
substâncias benéficas, ajuda a normalizar o nível
de andrógenos  e  estrogénios,  essencial  para
manter  o  equilíbrio  hormonal  durante  a
menopausa.         Glicina -  um  aminoácido
essencial  que suporta  o  estado psico-emocional
normal,  melhora  os  processos  metabólicos  no
tecido  cerebral, tem  um  efeito  sedativo  e
antidepressivo.  A  erva  do  trevo  vermelho é  -
usada  em  terapia  não-hormonal  de  síndrome
metabólica,  distúrbios da  menopausa  em
mulheres.  Os  fitoestrogenios  incluídos  na
composição reduzem o risco de tumores malignos.
As  isoflavonas  do  trevo  vermelho  reduzem  a
gravidade

 dos distúrbios da menopausa
As raízes de alcaçuz nu regulam o metabolismo
da água
 e do sal, melhoram o 
metabolismo, o sistema cardiovascular, baixam o
 colesterol no sangue, normalizam o equilíbrio
 hormonal, aumentam os níveis de 
estrogénio.
As  folhas  de  salva  medicinal  normalizam  os
níveis  de  estrogénio,  têm  um  efeito
termorregulador, combatendo a hiper-hidrose e as
marés.  As  saponinas  na  planta  normalizam  a
circulação,  reduzindo  as  tonturas,  o  caroteno
fortalece as paredes dos vasos sanguíneos.
O  cloridrato  de  piridoxina (vitamina  B6)  está
envolvido  na  síntese  das  hormonas  sexuais
femininas, ajuda a absorção do magnésio do trato
gastrointestinal e o seu transporte para as células,
previne a perturbação do metabolismo do cálcio,
ajuda a reter o cálcio nas células recém-formadas
do  tecido  ósseo,  o  que  é  importante  durante  a
menopausa.

É recomendada:
■ para aliviar os sintomas da menopausa (climax);
■ para reduzir a frequência e a força das ondas de
calor;
■ para melhorar a qualidade de vida durante a 

menopausa e a menopausa.

TU 10.89.19-089-41395157-2018
SGR No. KZ.16.01.98.003.E000651.07.19 de 31.07.2019
Patente da invenção da Federação da Rússia No. 2577225

Composição:
ß-alanina  -  170  mg,  homogenado  de  zangão  -
adsorvido, ou complexo orgânico HDBA - 100 mg,
glicina - 90 mg, erva trevo vermelho (criopólvora) -
25 mg,  raízes de alcaçuz nu (criopólvora) - 25 mg,
folhas de salva (criopólvora) - 25 mg, vitamina BB -
0,2 mg.
Recomendações para a utilização: 2 comprimidos
2 vezes ao dia com as refeições. Duração de curso:
1 mês. Repita o curso, se necessário.
Forma  de  liberação:  empaques  de  60  ou  120
comprimidos.
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Osteoprotectores de nova geração

COMPLEXOS DE VITAMINAS E MINERAIS PARA 
MANTER A SAÚDE ÓSSEA

O tecido ósseo humano está  sujeito  a stress ao longo da vida.  Por  isso precisa de apoio  e  protecção
especiais. As doenças mais comuns do sistema ósseo e articular são a artrite, artrose, osteocondrose e uma
das  mais  comuns  é  a  osteoporose.  A  osteoporose  ocupa  o  4º  lugar  no  mundo  depois  das  doenças
cardiovasculares, cancro e diabetes.
A ação das drogas existentes para o tratamento da osteoporose visa suprimir a reabsorção ou estimular a
formação óssea. O seu uso é complicado pelos efeitos colaterais: existe um risco elevado de hipercalcemia
(pedras nos rins, calcificação dos vasos), cancro. A empresa Parafarm oferece uma alternativa segura.

complex

Os osteoprotectores da Parafarm são baseados nas
seguintes abordagens:
■ o corpo não precisa de ser saturado com cálcio,

mas absorvido pelo tecido ósseo;
■ a  necessidade  do  corpo  de  cálcio  adicional  é

individual  e  depende  das  características
fisiológicas do corpo e do seu ambiente;

■ o  equilíbrio  hormonal  desempenha  um  papel
importante na absorção do cálcio pelo osso e no
aumento  da  densidade  do  tecido  ósseo; a
testosterona, que está envolvida na formação de
novas  células  ósseas,  é  particularmente
importante.

Osteomed tem uma composição única baseada no
complexo orgânico HDBA - uma fonte de vitaminas,
minerais,  proteínas,  aminoácidos  e  hormônios
necessários  para  formar  novas  células  do  tecido
ósseo e normalizar  os processos do metabolismo
do cálcio e do fósforo.

Como ingredientes adicionais podem 
estar presentes nas drogas:
■ O citrato de cálcio é a forma mais biodisponível e

segura de mineral, que é absorvido por 44%. Isso
é  2,5  vezes  mais  do  que  carbonato  de  cálcio.
Além disso, ao tomar citrato de cálcio, o risco de
disfunção gastrointestinal é reduzido porque, ao
contrário de outras formas de cálcio, não diminui
o nível de acidez. A dosagem de citrato de cálcio
nos osteoprotectores  da  Parafarm  foi
seleccionada  tendo  em  conta critérios  de
segurança e  máxima absorção pelo  organismo.
Portanto,  o  risco  de  hipercalcemia,  ataque
cardíaco,  acidente  vascular  cerebral  e  outras
doenças  que  se  desenvolvem  ao  tomar  as
conhecidas  doses  elevadas  de  preparados  de
cálcio é reduzido.

■ A vitamina D3 promove a absorção e retenção do
cálcio  nos  ossos  e  retarda  a  sua  excreção  na
urina; ajuda a manter a força óssea.

■ A vitamina B6 é  essencial  para a  produção de
colágeno;  previne  perturbações do metabolismo
do cálcio e ajuda a reter o cálcio no tecido ósseo;
evita a formação de cálculos nas películas renais,
participa  na  síntese  das  hormonas  sexuais
femininas.

Leia mais em osteomed.su
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Osteomed®
OSTEOMED  -  COMPLEXO  VITAMÍNICO E
MINERAL PARA RESTAURAR E MANTER A
BELEZA E JUVENTUDE DA PELE, CABELO,
UNHAS, DENTES, MANUTENÇÃO DA SAÚDE
DO SISTEMA ÓSSEO

■ É uma fonte adicional de cálcio;
■ fortalece  a  estrutura  do  cabelo  e  das  unhas,
acelera o seu crescimento;
■ ajuda a manter os seus dentes saudáveis;
■ promove a produção de colágeno, melhorando o
estado geral da pele e prevenindo o aparecimento
de rugas precoces;
■ ajuda a manter tecido ósseo saudável.

O Osteomed foi incluído no registo da FGBU FIPS como um dos "100 melhores invenções da Rússia",
muito apreciada pelos especialistas internacionais de Skolkovo. A Parafarm é titular dos prêmios Valete de
Ouro e Mercúrio de Ouro, uma medalha memorável e um certificado do Presidente da Federação da Rússa
"Pela contribuição significativa para a preparação e realização dos XXII Jogos Olímpicos de Inverno e XI
Jogos Paraolímpicos de Inverno de 2014 em Sochi",  o sinal  "Excelente  qualidade"  do programa "100
melhores produtos da Rússia".

1_ _1

É recomendada:
■ na perda de elasticidade e fragilidade dos cabelos

e unhas, aparição dos sintomas de calvície;
■ para  a  prevenção  e  correção  da  osteopenia  e

doenças  relacionadas  -  artrite,  artrose,
osteocondrose, doença periodontal e periodontite.

Composição:
citrato de cálcio -  200 mg, homogenado de zangão
com vitamina B6, ou complexo orgânico IOVA - 100
mg. 
Recomendações para a utilização:
para adultos, 2 comprimidos 3 vezes por dia ou 1
comprimido de manhã, 2 durante o dia e  3 à noite
com as refeições.
Duração  do  curso:  no  inferior  a  1  mês.  Se
necessário, repita o curso com uma pausa de 5-10
dias (é obrigatória uma pausa para a absorção total
dos  componentes).  O  melhor  método  de
administração é debaixo da língua.
Forma  de  liberação:  embalagens  de  60
comprimidos.
Norma TU 9197-051-41395157-10 com mod. No.1.
SGR No. RU.77.99.32.003.Е.000749.01.15 de 22.01.2015
Patente da invenção da Federação da Rússia No. 2412616, No.
2549461,
No. 2585111
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Osteomed® Forte
"OSTEOMED  FORTE"  -  UM  COMPLEXO
INOVADOR DE VITAMINAS
 E MINERAIS QUE 
AJUDA A RESTAURAR E FORTALECER O 
TECIDO ÓSSEO
■ Promove a regulação 

do metabolismo do fósforo de cálcio, o que tem
um efeito positivo no 
sistema ósseo;

■ contribui para a normalização segura do nível 
hormonal 
(especialmente importante durante a menopausa
e pós-menopausa), que
 é necessária para restaurar a estrutura 
do tecido ósseo, aumentar a sua densidade;

■ inibe a destruição das células ósseas, 
promove a formação óssea;

■ promove a produção do colágeno.

O Osteomed foi  incluído no registo  das invenções prometedoras  da FGBU FIPS como um dos "100
melhores invenções  da  Rússia",  muito  apreciada  pelos  especialistas  internacionais  de  Skolkovo.  A
Parafarm  é titular  dos prêmios Valete  de Ouro e  Mercúrio  de Ouro,  uma medalha memorável  e  um
certificado do Presidente da Federação da Rússa "Pela contribuição significativa para a preparação e
realização dos XXII Jogos Olímpicos de Inverno e XI Jogos Paraolímpicos de Inverno de 2014 em Sochi",
o sinal "Excelente qualidade" do programa "100 melhores produtos da Rússia".

1_

É recomendada:
■ como uma fonte adicional de cálcio, vitaminas E3

e B6;
■ na profilaxia da osteopenia e osteoporose;
■ no  tratamento  complexo  da  osteoporose  e

doenças relacionadas  (artrite,  artrose,
osteocondrose, periodontite);

■ durante  o  período  de  recuperação  de  fraturas,
acelera a emenda;

■ durante  a  pós-menopausa  nas  mulheres  para
manter o equilíbrio hormonal;

■ para fortalecer o tecido muscular.
Composição:
citrato  de cálcio  -  250 mg,  vitamina B6 -  0,5  mg,
vitamina  E3  -  150  UI,  homogenado  de  zangão  e
frutos  com  vitamina  B6,  ou  complexo  orgânico
HDBA - 50 mg.
Recomendações para a utilização: para adultos, 2
comprimidos  2  vezes ao  dia.  Para a  profilaxia:  2
comprimidos à noite.   Curso -6 meses (com uma
pausa  de  5-10  dias  após  cada  mês  de  ingestão
para  absorção total  de todos os componentes do
preparado).  O melhor  método de administração  é
debaixo da língua.
Forma  de  liberação:  empaques  de  60  ou  120
comprimidos.

Norma TU 9197-060-41395157-12 com mod. No.1
SGR No. RU.77.99.32.003.Е.000748.01.15 de 22.01.2015
Patente da invenção da Federação da Rússia No. 2498811
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Osteo-Vit®

Osteo  Vit  foi  muito  apreciado  pelos  especialistas
internacionais do Skolkovo e recebeu uma medalha
de ouro na Exposição Internacional Peterfood 2018.
como  vitaminas  do  sistema  ósseo  com  efeito
imunomodulador,  na  categoria  "Inovação  na
Composição do Produto". A Parafarm é titular dos
prêmios Valete de  Ouro e Mercúrio de Ouro, uma
medalha memorável e um certificado do Presidente
da  Federação  da  Rússa  "Pela  contribuição
significativa  para  a  preparação  e  realização  dos
XXII  Jogos  Olímpicos  de  Inverno  e  XI  Jogos
Paraolímpicos  de  Inverno  de  2014  em  Sochi",  o
sinal  "Excelente qualidade"  do  programa  "100
melhores produtos da Rússia".

OSTEO-VIT P3 - UMA NOVA GERAÇÃO DE VITAMINAS 
PARA FORTALECER O SISTEMA ÓSSEO E AUMENTAR A 
IMUNIDADE EM CASO DE FALTA DE SOL E DURANTE 
EPIDEMIAS DE GRIPE E INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS 
VIRAIS AGUDAS. É UMA FONTE ADICIONAL DE VITAMINAS
P3 E B6

■ Promove a absorção do cálcio de preparações e
produtos que contêm cálcio;

■ ajuda  a  fortalecer  o  tecido  ósseo  durante  o
crescimento e a atividade física intensa;

■ promove  uma emenda óssea mais  rápida após
fraturas e outras lesões;

■ assegura que a imunidade é mantida durante os
períodos de frio e falta de luz solar;

■ reduz  o  risco  de  hipercalcemia  (aumento
perigoso dos  níveis  de  cálcio  no  sangue),  -
promove a remoção de cálcio dos vasos e tecidos
moles;

■ aumenta  a  resistência  do  corpo  a  vírus  e
infecções.

Aprenda a manter o seu sistema 
músculo-esquelético saudável para

muitos anos
na pág. 60

É recomendada:
■ na  terapia  abrangente  e  para  a  prevenção  de

condições associadas à  deficiência  de  vitamina
P3 e B6;

■ em  terapia  complexa  e  para  prevenir  gripes  e
resfriados,  infecções  do  trato  respiratório
superior;

■ para  pessoas  que  tomam  antibióticos  para
reconstruir o tecido ósseo;

■ para  mulheres  que  tomam  as  pílulas  -
anticoncepcionais para fortalecer o tecido ósseo;

■ para reduzir os efeitos do uso de corticosteróides;
■ para doenças de pele (psoríase, eczema);
■ para manter  o sistema ósseo saudável  para as

pessoas que não têm luz solar, incluindo as que -
vivem nas latitudes do norte;

Norma TU 9197-059-41395157-12 com mod. No.1
SGR No. RU77.99.tl.003.E000866.01.15 de 23.01.2015
Patente da invenção da Federação da Rússia No. 2497533, No.

2564111

■ em caso da falta de hormonas sexuais (pós-
menopausa, velhice, etc.);

■ para prevenir raquitismo e durante o período de 
crescimento ativo (crianças de 3 anos o mais).

Composição:
homogenado de zangão e frutos com vitamina B6, 
ou complexo orgânico NOVA - 100 mg, vitamina P3 
- 300 ME, vitamina BB - 0,8 mg. Recomendações 
para a utilização:
para  adultos,  1 comprimido  2 vezes  por  dia  (de
manhã e à noite). Duração do curso: no inferior a 1 -
mês. Se necessário, repita o curso com uma pausa
de  5-10  dias  (é  obrigatória  uma  pausa).  Para
crianças  (3+)  -  a  critério  do  médico,  a  dose  é
calculada  individualmente.  O  melhor  método  de
administração é debaixo da língua.
Forma de liberação: embalagens de 60 
comprimidos.
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Vitaminas para a energia

COMPLEXOS DE VITAMINAS E MINERAIS
BASEADA EM COMPONENTES HERBÁCEAS E ORGÂNICOS
PARA RESTAURAR E MELHORAR A SAÚDE DO CORPO

No ritmo frenético da vida moderna, cada vez mais nos falta energia. Como podemos fazer todo? Onde
conseguimos a força para a família, trabalho, atividades ao ar livre? A empresa Parafarm produz uma série
de medicamentos, cuja ação tem como objetivo manter e melhorar a vitalidade. São produtos desenvolvidos
com base em componentes naturais, tendo em conta as necessidades dos atletas e das pessoas que vivem
no ritmo moderno da cidade.

complex

A eficácia dos preparados Elton P e Leveton P é
confirmada  pelo  Instituto  de Pesquisa em Cultura
Física e Esporte da Rússia (Moscovo).
Os  produtos  são  utilizados  com  sucesso  no
treinamento  de atletas  da  equipe  olímpica  russa
envolvidos  em  atletismo  e  halterofilismo -
corredores, nadadores, tênis de tiro, etc. Pesquisas
realizadas  ao  longo  de  10  anos  com  atletas
altamente  qualificados  de  ciclismo  e  velocidade
mostraram  que  estes  produtos  aumentam  o
desempenho e as taxas de recuperação.

do  corpo  após  uma  atividade  física  intensa,
melhoram  significativamente  a  adaptação  do
corpo à atividade física, aumentam a imunidade.
De acordo com estudos,  estes medicamentos têm
efeito  imunomodulador,  afetam  os  processos
metabólicos, aumentam a capacidade adaptativa do
corpo  humano  em  situações  extremas.
Recomendados para uso em medicina esportiva e
militar,  em atividades físicas extremas  e aumento
da atividade física.

Leia mais em leveton.su
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Leveton P®
APROVADO

"Leveton  P"  -  a  escolha da equipa olímpica da  -
Federação da Rússa; protegida por patentes euro-
asiáticas  e  europeias,  patentes dos  Estados
Unidos, China, Ucrânia.
A Parafarm é titular dos prêmios Valete de Ouro na
categoria Sucesso de Negócios e Mercúrio de Ouro
na nomeação para Melhor Empresa Inovadora da
Região  de  Penza  pela  Câmara  de  Comércio  e
Indústria  da  Federação  Russa;  uma  medalha
memorável  e  um  certificado  do  Presidente  da
Federação da Rússa "Pela contribuição significativa
para  a  preparação  e  realização  dos  XXII  Jogos
Olímpicos de Inverno e XI Jogos Paraolímpicos de
Inverno  de  2014  em  Sochi",  o  sinal  "Excelente
qualidade" do programa "100 melhores produtos da
Rússia".

1_ _1

LEVETON P - UM COMPLEXO NATURAL DE 
VITAMINAS E MINERAIS QUE AJUDA O CORPO 
A ADAPTAR-SE AO AUMENTO DO STRESS 
FÍSICO E MENTAL

■ Tonifica o sistema nervoso central;
■ normaliza as funções do sistema endócrino;
■ aumenta a resistência do corpo, a tolerância  ao

stress;
■ suporta o sistema imunitário;
■ elimina  disfunções  erécteis  causadas  por

sobretensões e sobretreinamentos;
■ promove  a  queima  de  depósitos  de  gordura

durante o exercício ativo (de 1 a 3 cm na cintura
por mês) e o ganho muscular (1 a 3 kg por mês);

■ é  usado  como  fonte  adicional  de  ecdisterona,
inulina,  vitaminas,  minerais,  proteínas  e
aminoácidos;

■ contribui  para  o  aumento  dos  níveis  de
testosterona e  parâmetros  de  potência  em
combinação com a atividade física;

■ aumenta a eficiência do BCAA, creatina, proteína
-  quando  usado  em  conjunto  -  através  da
intensificação  dos  processos  de  síntese  de
proteínas nos músculos.

Leveton P elimina a disfunção eréctil  causada
pelo excesso de tensão e sobretreinamento, de
acordo  com  pesquisas  do  Departamento  de
Patologia Sexual do Instituto  de Pesquisa em
Psiquiatria do Ministério da Saúde da Rússia.

É recomendada:
■ durante atividades físicas intensivas e atividades 

esportivas regulares;
■ com imunidade e desempenho reduzidos e uma 

sensação de fadiga constante;
■ com excesso de trabalho, dores de cabeça 

frequentes e stress;
■ para avitaminose sazonal e restrição de 

nutrientes.

Norma TU 9197-018-41395157-06 com mod. No.1, 2
SGR No. RU.77.99.88.003.Е.004933.03.15 de 20.03.2015

Composição:
raízes do leuzea (criopólvora) - 50 mg, pólen de flor
- 100 mg, vitamina C - 30 mg, vitamina E - 3 mg.
Recomendações para a utilização:
para adultos,  1 comprimido  2 vezes ao dia com as
refeições da manhã. Curso - 3-4 semanas. O melhor
método de administração é debaixo da língua.
Forma  de  liberação:  empaques  de  60  ou  300  -
comprimidos.
(é possível a embalagem em latas pretas)
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O  leuzea tem  um  efeito  geral  de  reforço  e
tonificação, aumenta a resistência do corpo a fa-
tores adversos e ao stress físico. Melhora a função
sexual e  o metabolismo,  estimula  a produção de
hormônios.

O pólen de flor inclui 20 aminoácidos substituíveis
e essenciais,  28 macro e oligoelementos, contém
em  grandes  quantidades  potássio,  ferro,  cobre,
cobalto,  cálcio,  fósforo,  cloro,  magnésio,  zinco,
crómio,  vanádio,  manganês  e  selénio.  Ajuda  a
recuperar  após  a  atividade  física.  Abranda  o
processo de envelhecimento.

A vitamina C é envolvida na produção da maioria
das  hormonas  (incluindo  adrenalina,  serotonina,
testosterona e estrogénios),  fortalece os sistemas
defensivos do organismo e promove a produção de
colagénio.

A vitamina  E ajuda a  purificar  e  rejuvenescer  o
corpo,  reduz  a  coagulação  do  sangue,  evitando
assim  o  entupimento  dos  vasos  sanguíneos,
melhora  a  circulação  sanguínea  nos  tecidos  e
órgãos,  tonifica  os  músculos,  elimina as
convulsões, acelera a regeneração muscular.

.

.

.



Elton P®

A  raiz  de  eleuterococo contém  lignanum
glicosídeos
 (eleuterósidos A, B, C, E, E),
 óleos essenciais, flavonóides, resinas, 
aralina alcalóide. Excita o sistema central,
aumenta a atividade
 motora. Estimula o desempenho mental, 
a acuidade visual,  capacidade de adaptação do
corpo 
em situações 
extremas, ajuda no stress.
O  pólen  de  flor inclui  20  aminoácidos
substituíveis e essenciais, 28 macro e
 oligoelementos,  contém  em  grandes
quantidades  potássio,  ferro,  cobre,  cobalto,
cálcio,  fósforo,  cloro,  magnésio,  zinco,  crómio,
vanádio, 
manganês e selénio.

ELTON  P  -  COMPLEXO  DE  AÇÃO  DE
VITAMINAS  E  MINERAIS  NATURAIS  DE
EFEITO ADAPTOGÊNICO

■ Ajuda  o  corpo  a  adaptar-se  ao  stress  físico  e
mental;

■ aumenta  a  atividade  funcional  do  sistema
reprodutivo;

■ ajuda a regular os processos de redox no corpo;
■ promove a acuidade visual e auditiva;
■ tem um efeito tónico e estimulante;
■ contribui  para  um  aumento  na  velocidade  de
reação;
■ aumenta a resistência do organismo a  infecções

e  fatores  ambientais  agressivos  (mudança  de
temperatura, radiação, intoxicação);

■ não provoca excitação psíquica, euforia.

Ajuda  a  recuperar  após  a  atividade  física.
Abranda  o  processo  de  envelhecimento.  A
vitamina C é envolvida na produção da maioria
das hormonas (incluindo adrenalina, serotonina,
testosterona e estrogénios), fortalece os sistemas
defensivos do organismo e promove a produção
de colagénio.
A vitamina E ajuda a purificar e rejuvenescer o
corpo, reduz a coagulação do sangue, evitando
assim  o  entupimento  dos  vasos  sanguíneos,
melhora  a  circulação sanguínea  nos  tecidos  e
órgãos,  tonifica  os  músculos,  elimina  as
convulsões, acelera a regeneração muscular.

____________________

É recomendada:
■ para fadiga, astenia (síndrome da fadiga crónica);
■ em  ocupações  que  requerem  concentração  a

longo prazo;
■ para hipotensão arterial;
■ durante  períodos  de  reabilitação  após  doença

grave e prolongada;
■ para  disfunção  eréctil  e  redução  da  libido

resultante de sobretensão e sobretreinamento;
■ para  atividades  de  treinamento  que  requerem

resistência  e  capacidade  de  alcançar  alta
velocidade;

■ para recuperar de intensa atividade física;
Norma TU 197-017-41395157-06 com mod. No.1, 2
SGR No. RU77.9a88.003.E004942.03.15 de 20.03.2015

■ para hipovitaminose;
■ para  acelerar  a  cicatrização  de  feridas  após  -

cirurgias.
Composição:
rizomas com raízes de eleuterococo (criopólvora) -
50 mg, flor de pólen - 100 mg, vitamina C - 30 mg;
vitamina E - 3 mg.
Recomendações para a utilização: para adultos, 1
comprimido  2 vezes  por  dia  de  manhã  com  -

refeições.  Duração  do  curso:  3-4  semanas.  O

melhor  método  de  administração  é  debaixo  da

língua.  Forma de liberação:  embalagem de 60 e

300  comprimidos.  (é  possível  a  embalagem  em

frascos pretos).
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Leveton Forte

LEVETON FORTE - VITAMINAS NATURAIS 
PARA MELHORAR A RESISTÊNCIA E O 
DESEMPENHO, UMA FONTE DE VIGOR, 
ENERGIA SAUDÁVEL E FORÇA

Leveton Forte trabalha em três áreas específicas:

1) ação  anabólica,  fornecida  na  composição  do
preparado pelo leuzea e pólen de flor;

2) efeito  androgênico,  ou  seja,  um  aumento  dos
níveis  de  testosterona  no  corpo,  graças  ao
exclusivo complexo orgânico NOVA  incluído na
preparação;

. .

Neste  momento,  Leveton  Forte  é  o  melhor
agente  de  sub-doping  do  mundo  para
anabolizar  e manter os níveis de testosterona
no corpo. Certificado antidoping No. B0473 do
Centro Anti-doping russo.

3)  ação  anti-catabólica,  ou  seja,  suprimir  os
processos 
de destruição de proteínas, graças às vitaminas 
C e E.

Devido à sua composição natural, o Leveton Forte
 não tem efeitos secundários típicos dos
 esteróides anabólicos (impotência,
 alterações graves no sistema nervoso
 central).

É recomendada:
■ para aqueles que estão intensamente envolvidos
no desporto;
■ para pessoas que levam vidas ativas.
Composição:
rizomas com raízes de leuzea (criopólvora) - 50 mg,
homogenado de zangão e frutos com vitamina B6,
ou complexo orgânico HDBA - 50 mg, flor de pólen,
ou renovação de abelhas - 100 mg, vitamina C - 30
mg, vitamina E - 3 mg.

Recomendações para a utilização:
■ para os desportistas: 2 comprimidos 3 vezes por 

dia, meia hora antes das refeições;
■ para pessoas que levam vidas ativas:

1 comprimido 3 vezes por dia, meia hora antes
das refeições; O melhor método de administração é
debaixo  da  língua.  Duração  do  curso  -  20  dias.
Depois  de  uma  pausa  de  meio mês,  pode-se
retomar a utilização.

Forma de liberação: embalagem de 60 

comprimidos. (é possível a embalagem em frascos 

pretos).

Norma TU 9197-050-41395157-10 com mod. No.1
SGR No. RU.77.99.29.003.Е.003287.02.15 de 13.02.2015
Patente da invenção da Federação da Rússia No. 2390270
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Elton Forte

ELTON FORTE - UM COMPLEXO VITAMÍNICO 
NATURAL PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA 
FÍSICA E MELHORAR O DESEMPENHO 
ATLÉTICO.

■ Tem  um  efeito  estimulante  sobre  o  sistema
nervoso;

■ aumenta a capacidade adaptativa do corpo;
■ é uma fonte de carboidratos naturais necessários

para repor energia e um doador de aminoácidos,
os  componentes  estruturais  das  proteínas  que
suportam o crescimento muscular.

Graças à composição natural de Elton Forte, ele
não  tem  efeitos  secundários  típicos  dos  -
esteróides  anabólicos  (impotência,  alterações
graves no sistema nervoso central).

É recomendada:
■ para pessoas que levam vidas ativas.
■ para  atletas  profissionais  para  melhorar  o  seu

desempenho atlético, resistência e velocidade.
Composição:
rizomas com raízes de eleuterococo (criopólvora) -
50 mg, vitamina C - 30 mg, vitamina E - 3 mg, L-
carnosina - 70 mg, geleia real - 50 mg, flor de pólen
- 100 mg.

Recomendações para a utilização:
2 comprimidos 3 vezes ao dia com as refeições. A
última administração do medicamento deve se fazer
o  mais tardar  às  18  horas.  O  melhor  método  de
administração  é  debaixo  da  língua.  Duração  do
curso  -  1  mês,  após  dum intervalo  de  30  dias  o
curso pode ser repetido.

Forma de liberação: embalagem de 60 

comprimidos. (é possível a embalagem em frascos 

pretos).
Norma TU 9197-041-41395157-09 com mod. No.1, 2
SGR No. RU.77.99.88.003.Е.004943.03.15 de 20.03.2015
Patente da invenção da Federação da Rússia No. 2376888
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Apitonus® P
APITONUS P - UM COMPLEXO NATURAL DE 
VITAMINAS E MINERAIS DE EFEITO 
ANTIOXIDANTE

Como obter o resultado
máximo no período pré-

competição?
Olhe a pág. 69

■ Tem um efeito curativo abragente;
■ contém vitaminas e minerais essenciais ao 

organismo de uma forma biodisponível;
■ melhora o sistema imunitário.

É recomendada:
■ para o aumento do stress mental e físico;
■ para melhorar a memória, a atenção, a percepção

e o tom do corpo;
■ para estados asténicos, imunodeficiência, anemia

e hipovitaminose;
■ para prevenir a síndrome da fadiga crónica;
■ para reduzir a probabilidade de acidente vascular 

cerebral, ataque cardíaco, angina;
■ para prevenir o adenoma da próstata e problemas

com a saúde masculina.

Norma TU 9197-024-41395157-08 com mod. No.1, 2
SGR No. RU.77.99.88.003.Е.004318.03.15 de 02.03.2015
Patente da invenção da Federação da Rússia No. 2414231

Composição:
pólen  de  flor  -  200  mg,  vitamina  C  -  30  mg,
dihidroquercetina - 10 mg, vitamina E - 5 mg, geleia
real - 1 mg.
Recomendações para a utilização:
para  adultos,  3  comprimidos  2  vezes  por  dia  de
manhã com refeições. O número de comprimidos -
varia  dependendo  do  motivo  para  os  tomar.
Duração do curso: 3-4 semanas. Repita o curso, se
necessário.  Curso  preventivo -  2  embalagens.
Curso  terapêutico -  4  embalagens.  O  melhor
método de administração é debaixo da língua.
Forma  de  liberação:  embalagens  de  60
comprimidos.
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Vitaminas para dormir - 
série de preparados "Boa noite".

A vida nas megacidades modernas está cheia de stress. Muitas pessoas que vivem nas cidades queixam-se
de ansiedade, irritabilidade, medos despropositados. Não ser capaz de relaxar leva à insónia. Sob o stress
prolongado,  a  insônia  crônica pode se desenvolver,  e  já  é  perigosa para a  saúde!  Os psicoterapeutas
recomendam a fitoterapia, uma vez que funciona no corpo de forma suave mas eficaz. Os remédios naturais
tornam o sono natural mais fácil e profundo.

COMPONENTES
ORGÂNICOS                          Criotratamento                        Componentes integrais

A  série  de  preparados  "Boa  noite"  à  base  de
valeriana, cujos efeitos são potenciados por outras
ervasmedicinais,  têm  um  efeito  sedativo  leve
prolongado com aumento da excitabilidade nervosa
e distúrbios do sono.
O uso não de extratos, mas de matérias-primas de
plantas medicinais inteiras, que foram processadas
criogenicamente, torna os preparados mais eficazes
que os análogos e reduz o risco de dependência.

Recomendam-se:
■ em caso de aumento da excitabilidade nervosa;
■ em caso de insónia;
■ em caso de neuroses cardíacas;
■ em caso de hipertensão;
■ para eliminar o distúrbio do ritmo diário;
■ em  terapia  complexa  e  para  a  prevenção  de

doenças  da  tireoide,  trato  gastrointestinal,
hipertensão, acidentes vasculares cerebrais, etc.

Leia mais em secret-dolgolet.ru



Boa noite
"Valeriana + lúpulo + hortelã"

Composição:
rizomas com raízes da valeriana medicinal (criopólvora
)  -  35  mg,  lúpulo  (criopólvora)  -  6 mg,  folhas  de  hortelã
(criopólvora) - 
6 mg.
Recomendações para a utilização:
para adultos, 4 drageias 3 vezes ao dia com refeições. Duração
 do curso: 4 semanas.
Forma de liberação:
um pacote de 50, 60, 100, 120 drageias.

Norma TU 9197-056-41395157-11 com mod. No.1
SGR No. RU7799.32.003.E.000930.01.15 de 26.01.2015

Boa Noite Plus
 "Valeriana + Leonurus"

Composição:
rizomas com raízes da valeriana medicinal (criopólvora
) - 25 mg, erva do leonurus (criopólvora
) - 25 mg.
Recomendações para a utilização:
para adultos, 4 drageias 3 vezes ao dia com refeições. Duração
 do curso: 4 semanas.
Forma de liberação:
um pacote de 50, 60, 100, 120 drageias.

Norma TU 9197-057-41395157-11 com mod. No.1
SGR No. RU7799.32.003.Е.001032.0115 de 26.01.2015

BOA NOITE

.

Boa Noite Forte

Composição:
rizomas com raízes da valeriana medicinal (criopólvora
) - 55 mg, lúpulo (criopólvora) - 5 mg,
 folhas de hortelã (criopólvora)
 - 5 mg, erva-cidreira medicinal (criopólvora) - 5 mg.
Recomendações para a utilização:
para adultos, 2 drageias 3 vezes ao dia com refeições. Duração 
do curso: 2 semanas.
Forma de liberação:
embalagens de 60 drageias.

Norma TU 9197-031-41395157-2009 com mod. No.1, 2
SGR No. RU7799.88.003.E.004925.03.15 de 20.03.2015
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Comprimidos de
ervas



Comprimidos de ervas 
"Segredos da longevidade" ®

Cada planta é um conjunto único de propriedades úteis, que são determinadas pelo seu habitat, condições
de crescimento, recolha e armazenamento. Os efeitos curativos das ervas são conhecidos desde os tempos
antigos. A medicina moderna apela ativamente para eles, devido ao baixo risco de intoxicação e à suavidade
da exposição.
Infelizmente, a maioria dos medicamentos é baseada em extratos,  ou seja, extratos de plantas medicinais.
Neles  utilizam-se  seletivamente  apenas  algumas  das  propriedades  úteis  da  planta,  o  que  reduz
significativamente o efeito. Os caldos baseados na recolha nem sempre são fáceis de usar e também não
retêm todas as substâncias bioativas.
A tecnologia revolucionária de tratamento a frio de plantas medicinais - crio-esmagamento -
permite o uso de uma planta inteira sem perder suas propriedades úteis em uma  forma de comprimido
conveniente. A tecnologia de crio-esmagamento (crio-tratamento), adotada pela Parafarm, permite preservar
nas preparações aquelas propriedades das plantas medicinais,  que antes não eram utilizadas devido à
inacessibilidade tecnológica. A planta inteira proporciona um efeito complexo sobre o organismo e não tem
efeitos tóxicos inerentes a muitos extratos.

A calêndula da espécie Kalta dos campos da Parafarm
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Ervas tonificantes 
em comprimidos

 . . 
CRIO ERVAS COMPONENTES

TRATAMENTO REGIÃO DO VOLGA COMPONENTES

Como conseguir a energia 

para cada dia

e ter tempo para tudo?

A resposta é na pág. 66AELEUTEROCOCO 

Eleuterococo P Leuzea P

ELEUTEROCOCO  N  -  UMA  PREPARAÇÃO
NATURAL  DE  EFEITO  TÓNICO  E  IMUNO-
ESTIMULANTE.

LEUZEA N - UM PRODUTO NATURAL QUE
MELHORA  O  DESEMPENHO  MENTAL  E
FÍSICO.

Recomenda-se  melhorar  o  desempenho  físico  e
mental,  fortalecer  a  imunidade,  promover  a
aclimatação  ao  mudar  de  zona  geográfica,
prevenção  de  resfriados,  reabilitação  no  período
pós-operatório.

Composição:
rizomas com raízes de eleuterococo  (criopólvora) -
70 mg, vitamina C - 10 mg.
Recomendações para a utilização:
para adultos, 1-2 comprimidos 2 vezes ao dia com -
as refeições. Duração do curso - 2-3 semanas. Para
adultos, 2 drageias 2 vezes ao dia com refeições.
Duração de curso: 4 semanas.
Forma  de  liberação:  embalagem  de  100
comprimidos  (sem  açúcar),  embalagem  de  50
drageias (contêm açúcar).

Norma TU 9197-012-41395157-06 com mod. No.1, 2
Norma SGR No. RU.77.99.88.003.Е.004787.03.15 de 17.03.2015

É  recomendado  para  reforçar  a  imunidade,
restaurar  o  corpo e  adaptar-se  à atividade  física.
Combinado  com  a  atividade  física,  promove  o
ganho de massa muscular.

Composição:
rizomas com raízes de leuzea (criopólvora) - 70 mg,
vitamina C - 10 mg.
Recomendações para a utilização:
para adultos, 2-3 comprimidos 3 vezes ao dia com 

as refeições. Duração do curso - 2-3 semanas. 

Forma de liberação: embalagens de 100 

comprimidos.

Norma TU 9197-011-41395157-05 com mod. No.1, 2
SGR No. RU.77.99.88.003.Е.004927.03.15 de 20.03.2015
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Ervas calmantes
 em comprimidos

CRIO ERVAS COMPONENTES
TRATAMENTO REGIÃO DO VOLGA COMPONENTES

Leonurus PValeriana P

VALERIANA P É UMA SOLUÇÃO SEDATIVA E 
PARA DORMIR À BASE DE PLANTAS .

LEONURUS P É UM SEDATIVO NATURAL,
SEM EFEITO DE SONÍFEROS.

Valeriana P é produzida a partir de variedades de
alta eficácia de Cardiola e Maun.
Diferentemente de outros preparados da valeriana.
Valeriana  P  contém vitamina  C,  que  restaura  o
corpo  dos  efeitos  do  estresse,  neutralizando  a
atividade dos radicais livres. É recomendada para
agitação  nervosa,  insônia,  asma,  freqüência
cardíaca  rápida,  neurose,  cardioneurose,  -
hipertensão arterial.

Composição:
rizomas  com  raízes  da  valeriana  medicinal  -
(criopólvora) - 56 mg, vitamina C - 10 mg.
Recomendações para a utilização:
para adultos,  2-3 comprimidos (drageias)  3 vezes
ao  dia  com  as  refeições.  Duração  de  curso:  2
semanas.
Forma  de  liberação:  embalagem  de  100  e  200
comprimidos, embalagem de 50 drageias.

Norma TU 9361-009-41395157-05 com mod. No.1, 2
Norma SGR No. RU.77.99.88.003.Е.004786.03.15 de 17.03.2015

Recomendado  para  agitação  nervosa,  asma,
batimento  cardíaco,  neurose,  em  particular  em
mulheres  durante  a  menopausa  e  cardioneurose,
neurastenia,  depressão,  distonia  neuro-vegetativa,
hipertensão  arterial,  ritmo  cardíaco  acelerado  e
convulsões.
Produzido a partir  da variedade Samara com alto
conteúdo de substâncias úteis, o que determina a
eficácia e ampla ação do medicamento.

Composição:
erva de leonurus (criopólvora) - 56 mg, vitamina C -
9,45 mg.
Recomendações para a utilização:
para adultos, 2 comprimidos (drageias) 3 vezes ao
dia com refeições. Duração de curso: 2 semanas.
Forma  de  liberação:  embalagem  de  100
comprimidos  (sem  açúcar),  embalagem  de  50
drageias (contêm açúcar).

Norma TU 9361-019-41395157-06 com mod. No.1, 2
SGR No. RU.77.99.88.003.Е.004932.03.15 de 20.03.2015
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Erva-de-são-joão P
ERVA-DE-SÃO-JOÃO P É UM PREPARADO NATURAL COM
UM EFEITO ANTIDEPRESSIVO.

É  recomendado  tanto  como  remédio  independente  como  em
terapia  complexa de distúrbios psico-vegetativos (acompanhada
de  diminuição  do  humor,  apatia,  etc.),  reações  neuróticas,
estados depressivos de gravidade leve e moderada.

Composição:
Erva da erva-de-São-João (criopólvora) - 70 mg, vitamina C - 9
mg.
Recomendações para a utilização:
para adultos, 2-3 comprimidos 3 vezes ao dia com as refeições.
Duração do curso - 1 mês (não mais, a administração prolongada
da erva-de-São-João pode causar castração farmacológica!). Não
utilizar de Maio a Setembro.
Forma de liberação: embalagens de 100 comprimidos.

Norma TU 9197-043-41395157-09 com mod. No.1, 2
SGR No. RU.77.99.88.003.Е.004923.03.15 de 20.03.2015

A erva-de-São-João recolha-se perto das aldeias de Kulyasovo e Mamadysh na região de Penza.
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Ervas  com  comprimidos  de
ação abragente

CRIO ERVAS COMPONENTES
TRATAMENTO REGIÃO DO VOLGA COMPONENTES

TOMA CONFORTÁVEL NO TRABALHO E EM VIAGEM

Ivan-Chá P
IVAN-CHÁ P É UM PRODUTO NATURAL -
COMBINADO PARA PROFILAXIA E TERAPIA 
COMPLEXA DA PROSTATITE E ADENOMA DA 
PRÓSTATA.

Recomendado como anti-inflamatório para doenças
do  trato  urinário,  próstata  aguda  e  crônica,
inflamação do uréter, inflamação crônica da bexiga,
cistite, doenças gastrointestinais, anemia. O uso do
Ivan-chá bloqueia o desenvolvimento do adenoma
da próstata.

Composição:
Folhas  do  Ivan-Chá  (Epilobium  angustifolium)
(criopólvora) - 57 mg, vitamina C - 10 mg.
Recomendações para a utilização:
para adultos, 2 comprimidos 3 vezes ao dia com as
refeições. Duração do curso - 2-3 semanas. Curso
preventivo -  3  embalagens.  Curso terapêutico  -  6
embalagens.
Forma  de  liberação:  embalagens  de  100
comprimidos.

Norma TU 9197-023-41395157-07 com mod. No.1, 2
SGR No. RU.77.99.88.003.Е.004309.03.2015 de 02.03.2015

Calêndula P
"CALÊNDULA P" - UMA PREPARAÇÃO NATURAL 
PARA A PREVENÇÃO E TERAPIA ABRANGENTE 
DE DOENÇAS INFECCIOSAS DO TRATO 
RESPIRATÓRIO SUPERIOR, ÚLCERA 
ESTOMACAL E DUODENAL, GASTRITE, 
DOENÇAS HEPÁTICAS E DA VESÍCULA BILIAR, 
BEM COMO PARA O TRATAMENTO DE CRISES 
DE ENXAQUECA

Tem  efeito  desinfectante,  anti-séptico,  anti-
inflamatório, cicatrizante,  antiespasmódico,  -
colerético, diurético.
Produzida  a  partir  da  variedade  Calta, cuja  flor
atinge  8  cm  de  diâmetro.  Esta  variedade  é
especialmente apreciada pelo seu elevado teor de
substâncias biologicamente ativas: flavonóides em
termos  de  quercetina  -  0,68  % (em  outras
variedades até 0,6 %), karatinoides em termos de b-
caroteno - 0,07 % (em outras variedades até 0,065
%).

Composição: Flores de calêndula (criopólvora) - 60
mg, vitamina C - 10 mg.
Recomendações para a utilização: para adultos, 2
comprimidos  3-4 vezes  ao  dia  com as  refeições.
Duração do curso: 4-6 semanas.
Forma  de  liberação:  embalagens  de  100
comprimidos.
Norma TU 9197-014-41395157-06 com mod. No.1, 2
Norma SGR No. RU.77.99.88.003.Е.004815.03.15 de 17.03.2015
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Echinacea P

"ECHINACEA P" - UM PREPARADO NATURAL PARA 
FORTALECER O SISTEMA IMUNITÁRIO.

Recomendado para a prevenção e terapia abrangente de doenças
infecciosas e constipações. Ativa as funções protetoras do corpo,
tem  ação anti-inflamatória,  antibacteriana, antiviral,  antifúngica.
Ajuda  a  purificar  o  corpo,  tem  propriedades  anti-alérgicas,
diuréticas, acelera o metabolismo.
Echinacea P, ao contrário dos extratos de echinacea, não 
perturba o sistema imunitário das crianças nem aumenta as suas 
alergias.

Composição:
erva de Echinacea púrpura (criopólvora) - 50 mg, vitamina C - 10 
mg.
Recomendações para a utilização:
para adultos, 2-3 comprimidos 3 vezes ao dia com as refeições
com abundante água. Duração do curso - 2-3 semanas.
Forma de liberação: embalagens de 100 comprimidos.

Norma TU 9197-015-41395157-06 com mod. No.1, 2
Norma SGR No. RU.77.99.88.003.Е.004812.03.15 de 17.03.2015

Inula P

INULA P - UMA PREPARAÇÃO NATURAL
 QUE TEM UM PRONUNCIADO EFEITO ANTIMICROBIANO, 
CUSPIDOR, ANTI-INFLAMATÓRIO, 
ANALGÉSICO, ANTIESPASMÓDICO, 
DIAFORÉTICO,  FOMENTA A GERAÇÃO E FLUXO BILIAR
.

Recomendado  para  doenças  infecciosas  do  trato  respiratório
(gripe, infecções respiratórias agudas, etc.), doenças inflamatórias
do trato gastrointestinal, fígado e vesícula biliar, rins.

Composição:
rizomas com raízes da inula alta (criopólvora) - 76 mg, vitamina C 
- 10 mg.
Recomendações para a utilização:
para adultos, 2-3 comprimidos 3 vezes ao dia com as refeições. -
Duração de curso: 1 mês.
Forma de liberação: embalagens de 100 comprimidos.

Norma TU 9197-010-41395157-05  com mod. No.1, 2
SGR No. RU.77.99.88.003.Е.004308.03.15 de 02.03.2015

ERVAS EM COMPRIMIDOS 39

SUPLEMENTO ALIMENTAR. NÃO É UM PRODUTO MEDICINAL



Senna-D

SENNA-D - UM PRODUTO NATURAL COM UM EFEITO 
LAXANTE SUAVE

Recomendado  para  excreção  de  toxinas  e escórias,  com
obstipação  atónica  crónica,  disbacteriose,  síndrome  do  cólon
irritável,  para  eliminar  o  excesso  de  peso,  na  prevenção  e
tratamento  de doenças de pele  Tem uma ação complexa nos
sintomas  e  causas  da  obstipação,  normaliza  o  trato
gastrointestinal.
Ao diferência  de outros laxantes, afecta a causa da obstipação!

Composição:
Folhas de senna (criopólvora) - 200 mg, rizomas com raízes 
 de inula alta (criopólvora) - 35 mg, celulose microcristalina 
(CMC) - 100 mg.
Recomendações para a utilização:
Para adultos  tomam 1-3 comprimidos por dia (de manhã ou à
noite)
 com água suficiente durante as refeições. Duração 
do curso - 2-3 semanas.
Forma de liberação: embalagens de 30 comprimidos.

Norma TU 9362-013-41395157-06 com mod. No.1, 2
SGR No. RU77.99.88.003.E004311.03.15 de 02.03.2015

Alcaçuz P

ALCAÇUZ P - UM REMÉDIO HERBAL COMBINADO QUE TEM 
UM EFEITO EXPECTORANTE, ANTI-INFLAMATÓRIO, 
ANTIVIRAL E TÓNICO GERAL.

Recomendado para infecções agudas do trato respiratório como
expectorante e anti-inflamatório, para úlcera gástrica e duodenal,
doenças  alérgicas  da  pele,  doenças  reumáticas,  fadiga,  no
tratamento de doenças das articulações.

Composição:
raízes de alcaçuz nu (criopólvora) - 60 mg, frutos de espinheiro 
de maio (criopólvora) - 15 mg.
Recomendações para a utilização:
para adultos, 2 comprimidos 2 vezes ao dia com as refeições.
Duração 
de curso: 1 mês.
Forma de liberação: embalagens de 100 comprimidos.

Norma TU 9197-033-41395157-10 com mod. No.1, 2
Norma SGR No. RU.77.99.88.003.Е.004814.03.15 de 17.03.2015
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Salva P

SALVA  P  DRAGEIAS  -  UMA  PREPARAÇÃO  NATURAL DE
AÇÃO  ANTI-INFLAMATÓRIA,  ANTIMICROBIANA,  ANTI-
SÉPTICA E ADSTRINGENTE
Recomendado  para  doenças  inflamatórias do  trato  respiratório
(angina,  laringite,  faringite,  bronquite),  estomatite,  melhora  a
digestão, alivia espasmos intestinais, elimina o inchaço, melhora a
memória, é doador de fitoestrogenios.
É produzido a partir da espécie Kubanets com elevado conteúdo
de substâncias úteis. As folhas de salva contêm cerca de 3% de
óleo essencial,  mais de 4% de taninos e 5%-6% de alcatrão e
substâncias amargas. Eles também contêm flavonóides e ácidos
triterpenos. Graças a esta composição química, a planta tem um
efeito versátil e é capaz de curar de uma variedade de doenças.
Salva  P  difere  favoravelmente  das  preparações  de  sálvia  de
outros  fabricantes  por  conter  uma  criopóvlora  de  todo  o  seu
conjunto  de  folhas  rico  em  fitoestrogênios  promovendo  o  -
prolongamento da juventude. Os fitoestrogênios destroem-se na
produção de extratos.

Composição:  folhas  de  salva  medicinal  (criopóvlora)  -  50  mg,
vitamina C - 12 mg.
Recomendações para a utilização: para adultos, 1-2 drageias 3
vezes ao  dia  (chupar  na boca)  com as refeições.  Duração  do
curso: 7-10 dias.
Forma de liberação: embalagem de 15 e 60 drageias.
Norma TU 9197-020-41395157-07 com mod. No.1, 2
SGR No. RU.77.99.88.003.Е.004924.03.15 de 20.03.2015

Urtiga P
URTIGA P - UM PRODUTO HEMOSTÁTICO 
NATURAL.

Tem efeito estiléptico, colerético, 
diurético, reduz o colesterol, tem propriedades anti-inflamatórias,
 regula o metabolismo dos
 carboidratos.
É recomendado para hemorragias uterinas, hemorróidas, 
gastrointestinais e outras, para normalização 
do ciclo de normalização, fortalecimento das paredes dos vasos, 
aterosclerose,  doenças  reumáticas,  avitaminoses,  anemia
ferropriva
.

Composição: folhas de urtiga (criopólvora) - 70 mg, 
vitamina C - 10 mg.
Recomendações para a utilização: para adultos, 2 comprimidos 2
 vezes ao dia com as refeições. Duração de curso: 1 mês.
Forma de liberação: embalagens de 100 comprimidos.

Norma TU 9197-042-41395157-09 com mod. No.1, 2
SGR No. RU.77.99.88.003.Е.004940.03.15 de 20.03.2015
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Dente-de-leão P

DENTE-DE-LEÃO P - CONDROPROTECTOR NATURAL

Ajuda  a  restaurar  o  tecido  cartilagíneo  das  articulações.
Recomendado  para  a  prevenção  e  tratamento  abrangente  da
artrite, artrose e outras doenças degenerativas e reumáticas das
articulações,  com  aumento  do  stress  sobre  as  articulações.
Fortalece  as  paredes  dos  vasos  sanguíneos,  tendo  um efeito
venotonizante. Reduz a viscosidade do sangue. Reduz o risco de
cancro.
É  recomendado  em combinação  com os  preparados  da  linha
Osteomed.

Composição:
raízes de dentes-de-leão medicinal (criopórax) - 80 mg
, vitamina C - 7 mg.
Recomendações para a utilização:
para adultos, 2 comprimidos 3 vezes ao dia com as refeições.
Duração de
curso - 1 mês, pausa 2 semanas. Curso preventivo
 - 2 embalagens. Curso terapêutico - 4 embalagens.
Forma de liberação: embalagens de 100 comprimidos.

Norma TU 9197-053-41395157-11 com mod. No.1
SGR No. RU.77.99.32.003.Е.004459.03.15 de 04.03.2015
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Ervas medicinais



Série "Kulyasovo e Mamadysh"

Série  "Kulyasovo  e  Mamadysh"  -  são  plantas  medicinais  cultivadas  pela  Parafarm  em  uma  área
ecologicamente limpa da região de Penza, perto das aldeias de Kulyasovo e Mamadysh do distrito Kamesh-
Kirsky. Em 1500 hectares de campos são cultivadas as ervas varietais, utilizadas principalmente para fins
medicinais - valeriana, camomila, calêndula, sálvia e outros. Os campos estão situam-se longe dos centros
industriais, nas condições climáticas mais favoráveis para o cultivo. A Parafarm não utiliza pesticidas ou
herbicidas  para  o  cultivo  de  plantas.  Tecnologias  modernas  são  utilizadas  para  preparar  (a  seco  e
processar) matérias-primas medicinais vegetais, permitindo preservar as suas propriedades úteis.
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Erva do trigo sarraceno da 
variedade Bashkir de caule 

vermelho
A erva do trigo sarraceno  de caule 
vermelho contribui para o fortalecimento dos caules vasculares, 
melhora a composição do sangue e a função cerebral.
Efeito benéfico na pele, cabelo e unhas, liquefaz a mucosa e 
é um expectorante suave.
Utiliza-se:
■ para a prevenção da aterosclerose;
■ para a prevenção de hemorragias;
■ ao tossir como um expectorante.
Método de preparação:
Caldo. Verter 1 colher de sopa de erva de trigo sarraceno em 2 copos
de água a 
ferver. Deixar 15 minutos em um banho de água quente. Deixar esfriar.
Passar por uma tela ou tamis. Tomar 1/2 copo do caldo 2-3 vezes 
por dia antes das refeições.
Chá  de  trigo  sarraceno.  Verter  2  colheres  de  chá  de  erva  de  trigo
sarraceno em 2 copos de água a 
ferver. Ferver durante um minuto, tire o fogão e deixar
 tapada durante cerca de 15 minutos. Tomar 2-3 vezes ao dia como chá
 (em vez de chá regular). O curso da recepção é de 4 a 8 semanas.
Forma de liberação: a granel, 60 gr.

Norma TU 9197-065-41395157-12 com mod. No.1
SGR No. RU7799.tl.003.E000867.01.15 de 23.01.2015

Raíze de inula alta
Os rizomas com raízes de inula alta têm efeito antiséptico
, expectorante, anti-inflamatório, diurético, 
colerético e sedativo.
Utiliza-se:
■ para prevenir resfriados;
■ ao tossir como um expectorante.
■ Nos distúrbios digestivos (gastrite, colite, úlcera gástrica

 e duodenal), normaliza o trabalho
 do trato gastrointestinal;

■ fomenta a geração e fluxo biliar, tem efeito antimicrobiano, cuspidor,
anti-inflamatório, analgésico, antiespasmódico
■ em perturbações nervosas (neurose asténica, anorexia 

neurótica);
■ externamente com doenças de pele (dermatites, úlceras 

tróficas);
■ com helmintoses diferentes.
Método de preparação:
Caldo. Verter 1 colher de sopa de raízes secas e rizomas de inula en
água a ferver e deixar 
durante 15 minutos a fogo brando. Beba 
duas colheres grandes a cada hora durante o dia.
Infusão. Esmagar as raízes de inula, deitar vodka (1 : 2), deixar
 na obscuridade e frescura por 14 dias. A ordem de administração
 é determinada pela doença.
Forma de liberação: a granel, 50 gr.

Norma TU 9197-034-41395157-11 com mod. No.1
Norma SGR No. RU.77.99.88.003.Е.004788.03.15 de 17.03.2015
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Flores da calêndula 
da variedade Kalta
Calêndula é um anti-séptico natural, 
tem um pronunciado efeito anti-inflamatório,
 antibacteriano e cicatrizante, aumenta a imunidade, reduz 
o colesterol e ajuda a normalizar o metabolismo.
As flores da variedade Kalta atingem 8 cm de diâmetro.
Utiliza-se:
■ nas doenças da garganta e nasofaringe (angina, amigdalite, 

faringite);
■ mas doenças da cavidade oral (estomatite, gengivite, etc.);
■ nas doenças do trato gastrointestinal (gastrite, colite, 

enterocolite, úlcera gástrica e
 duodenal);

■ em doenças renais e do trato urinário (cistite, etc.);
■ para queimaduras e feridas.
Método de preparação:
Deitar 1 colher de chá (1,5 g) de material vegetal triturado com 1 copo
de água a ferver
 (200 ml), deixar durante 15 minutos, filtrar. Ou
 deitar 1 saco de filtro (1,5 g) com 1 copo de água a ferver (200 ml) e
deixar 
durante 15 minutos. Para adultos, tomar 1/2 copo 2 vezes por dia,
 nas refeições. Duração de curso: 1 mês.
Forma de liberação: a granel, 50 gr.
Norma TU 9197-035-41395157-10 com mod. No.1, 2
SGR No. RU.77.99.32.003.002409.02.15 de 09.02.2015

Raiz de dente-de-leão
 medicinal
O dente-de-leão promove o nascimento de novas células cartilaginosas
- 
condrócitos, melhora o fluxo sanguíneo venoso, previne a formação de 
coágulos sanguíneos, fortalece as paredes dos vasos sanguíneos, 
produzindo um efeito venotónico, tem um efeito colerético, diurético, 
hepatoprotetor e laxante. Ajuda a reduzir os níveis de colesterol 
no sangue e a prevenir o cancro.
Utiliza-se:
■ para a prevenção e tratamento abrangente da artrose, 

artrite e outras doenças degenerativas e reumáticas das articulações;
■ para sobrecarregas nas articulações;
■ para uma desordem metabólica;
■ para melhorar o apetite;
■ para distúrbios digestivos, como um laxante;
■ em doenças do fígado e da vesícula biliar (como parte da terapia

 complexa);
■ para a prevenção da aterosclerose;
Método de preparação:
Deitar 1 colher de chá (3 g) de material vegetal triturado com 1
 copo de água a ferver (200 ml), deixar durante 15 minutos, filtrar.
Ou deitar 2 sacos de filtro de 1,5 g (3 g) com 1 copo de água a ferver
(200 
ml) e deixar durante 15 minutos. Para adultos, tomar 1/2 copo 2 vezes
por dia
, nas refeições. Duração de curso: 1 mês.
Forma de liberação: a granel, 50 gr.
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Raízes da polentilla argentea
A polentilla argentea normaliza a função tireoideia, estimula o sistema
nervoso central,
 otimiza o fundo 
hormonal, tem um efeito positivo 
sobre o fígado, coração e vasos sanguíneos.
A empresa Parafarm criou pela primeira vez uma plantação
 desta rara planta medicinal.
Utiliza-se:
■ para a disfunção da tireóide;
■ para distúrbios hormonais;
■ para prevenir doenças hepáticas;
■ para prevenir doenças cardíacas e vasculares.
Método de preparação:
Infusão. Deitar 500 ml de vodka em 50 gramas das raízes da polentilla
argentea. Deixar 
à temperatura ambiente num local escuro durante um mês, depois filtrar
. Tomar 30 gotas três vezes ao dia antes das refeições.
A duração do curso é selecionada 
individualmente, dependendo da gravidade da doença.
Caldo. 10 gramas de raiz triturada deitar 0,5 litros
 de água, levar a ferver, cozinhar 10 minutos em fogo 
brando,  deixar  durante1  hora,  filtrar.  Tomar  2  colheres  de sopa 3-4
vezes ao dia,
antes de comer. Duração de curso: 1 mês.
Forma de liberação: a granel, 60 gr.

Norma TU 9197-066-41395157-12 com mod. No.1
SGR No. RU77.99.tl.003.E000852.01.15 de 23.01.2015

Folhas de salva
 de Kubanets 
medicinal
A sálvia tem propriedades anti-sépticas, anti-inflamatórias, aumenta 
a atividade secretora do trato
 gastrointestinal, tem um ligeiro efeito antiespasmódico, 
acelera a cicatrização das feridas.
Utiliza-se:
■ para lavagens em angina aguda e amigdalite crónica

, doenças respiratórias agudas, estomatite, gengivite,
 pulpites;

■ na inflamação dos nódulos hemorroidários;
■ no complexo de medidas terapêuticas para reumatismo articular,

 doenças  inflamatórias  crónicas  e  distróficas  metabólicas  das
articulações, 
osteoartrite deformante, radiculite, 
osteocondrose;

■ na gastrite, colite.
Método de preparação:
1 colher de chá de recolha (1,5 g), deitar com 1 copo (200 ml) de água
a ferver, infundir durante 15 minutos, esticar, espremer, o volume
 de água fervida a 200 ml. Para adultos, 1/2 
comprimidos 2 vezes ao dia com as refeições. A duração da recepção
 - 2-3 semanas.
Forma de liberação: a granel, 50 gr.

Norma TU 9197-063-41395157-12 com mod. No.1
SGR No. RU.77.99.32.003.Е.000931.01.15 de 26.01.2015
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Sementes de
 linho da variedade 
VNIIMK 620
A  variedade  de  linho  VNIIMK  620  é  caracterizada  pelo  maior,  em
comparação com outras variedades
 de linhaça, o conteúdo de sementes em lipídios úteis para o corpo 
de ácidos graxos ômega-3 e ômega-6, cuja 
proporção é de até 58,6% e 14,2%, respetivamente, e o menor 
conteúdo  de  ácidos  graxos  ômega-9.  Estes  últimos  não  são  tão
valiosos devido às suas necessidades corporais mais baixas e ao seu
elevado 
teor em óleo de girassol.  O linho varietal  é cultivado sem o uso de
herbicidas e pesticidas.
As substâncias úteis da planta produzem um efeito laxante suave
, têm um efeito envolvente, reduzem o colesterol, 
têm efeito analgésico, anti-inflamatório, reduzem a pressão sanguínea.
Utiliza-se:
■ para a prevenção e tratamento integral da úlcera gástrica 

e duodenal, constipação intestinal;
■ para a prevenção e terapia abrangente do refluxo

 gastroesofágico;
■ para doenças cardíacas e vasculares;
■ para a prevenção da aterosclerose;
■ para a prevenção do desenvolvimento de doenças oncológicas;
■ para a melhira da saúde da pele, do cabelo e das unhas.
Método de preparação:
Verter  1 copo (200 ml)  de água a  ferver  às  sementes  integrais  ou
trituradas de linho, deixar 
durante 30 minutos. Bebe com as sementes. Você 
pode  adicionar  sementes  a  pratos  prontos  (cereais,  salada,  etc.).
Duração do curso:  1 mês.
Forma de liberação: a granel, 50 gr.
Norma TU 9197-064-41395157-12 com mod. No.1
SGR No. RU.77.99.32.003.Е.000932.01.15 de 26.01.2015

Erva de leonurus
 da variedade Samarski
O coração de mosto  tem propriedades sedativas,  diminui  a  pressão
arterial, diminui a frequência cardíaca, tem um efeito 
benéfico no sistema digestivo, melhora a gordura e o 
metabolismo  dos  carboidratos,  reduz  a  glicose,  os  ácidos  láctico  e
pirúvico, reduz o colesterol mau do sangue, normaliza o metabolismo
das  proteínas.É  graças  ao  uso  da  variedade  altamente  eficaz
Samarsko que o efeito do leonurus de Parafarm é tão alto.
Utiliza-se:
■ em caso de aumento da excitabilidade nervosa;
■ em neurose cardiovascular;
■ em caso de hipertensão;
■ para doenças coronárias;
■ na miocardite;
■ para algumas doenças da tireoide (tireotoxicose);
■ em caso de insónia;
■ com neurastenia e psicastenia, psicose;
■ para corrigir anomalias ginecológicas: em distúrbios

 menstruais, dismenorreia e hemorragia dolorosa.
Método de preparação:
Deitar 1 colher de chá (3 g) de material vegetal triturado com 1 copo de
água a ferver
 (200 ml), deixar durante 15 minutos, filtrar. Para adultos, 
1 comprimido por dia com as refeições.
Forma de liberação: a granel, 50 gr.
Norma TU 9197-036-41395157-10 com mod. No.1, 2
SGR No. RU.77.99.32.003.Е.002411.02.15 de 09.02.2015
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Erva de milefólio da 
variedade comum 
Vasyurinsky
O milefólio tem efeitos hemostáticos, anti-inflamatórios, regeneradores,
adstringentes,  diaforéticos,  diuréticos  e  coleréticos,  abranda  o  ritmo
cardíaco,  aumenta o  apetite,  aumenta a  função secretora  do  sistema
digestivo e reduz a flatulência.
A variedade de milefólio Vasyurinsky difere com o aumento do conteúdo
de  flavonóides  e  saponinas,  especialmente  muita  quercetina,  rotina,
hiperosídeo  nesta  erva.  Esta  variedade também é rica  em taninos  e
óleos essenciais. No milefólio selvagem, o conteúdo destas substâncias
é instável, muitas vezes inferior ao das variedades vegetais.
Utiliza-se:
■ para úlcera gástrica e duodenal;
■ para a colite ulcerosa;
■ para disenteria aguda e crónica;
■ para hepatite e colecistite;
■ para a angioholite;
■ no caso de meteorismo (recolha);
■ para hemorragia uterina;
■ para hemorragia nasal;
■ para hemorroidas (na forma de enema).
Método de preparação:
Deitar 1 colher de chá (1,5 g) de material vegetal triturado com 1 copo
de água a ferver (200 ml), deixar durante 15 minutos, filtrar. Ou deitar 1
saco de filtro  (1,5  g) com  1 copo de água a ferver  (200 ml) e deixar
durante 15 minutos. Para adultos, tomar 1/2 copo 2 vezes por dia, nas -
refeições. Duração de curso: 1 mês.
Forma de liberação: a granel, 50 gr.
Norma TU 9197-038-41395157-11 com mod. No.1
SGR No. RU.77.99.32.003.002412.02.15  de 09.02.2015

Frutos do espinheiro 
de maio vitamínico
O  espinheiro  de  maio  vitamínico  é  uma  das  variedades  de  alto
rendimento.  Os  seus  frutos  caracterizam-se  por  um elevado  teor  de
substâncias ativas úteis, em particular a vitamina C e a vitamina P.
Nas plantações da Parafarm o espinheiro de maio é cultivado numa área
de 3 hectares.
Utiliza-se:
■ para constipações, doenças gastrointestinais;
■ para da pedra nos rins;
■ para doenças hepáticas;
■ para reumatismo, avitaminoses, neurastenia, tuberculose, -
queimaduras, dermatites;
■ em caso de anemia.
Método de preparação:
1 colher de chá de fruta esmagada (2,5 g), deitar 1 copo (200 ml) de 
água a ferver. Deixar durante 15 minutos, esticar, espremer, levar água 
fervida a 200 ml. Tomar meio copo (100 ml) uma vez por dia com as 
refeições. Guarde a infusão pronta no frigorífico. Duração do curso - 2-3 
semanas.
Forma de liberação: a granel, 50 gr.
TU 10.89.19-075-41395157-16
SGR No. RU.77.99.32.003.Е.003942.09.16 de 12.09.2016
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Flores de camomila de uma 
variedade de farmácia perto de 
Moscovo
Se a camomila de farmácia não tem gosto amargo de todo, isso é bom ou mau? A

camomila útil de alta qualidade deve ser amarga! Se a camomila de farmácia não é

amarga ao ser fervida, é possível que você não tenha comprado camomila, mas uma

recolha  de  ervas  ou  chá  com  camomila.  A  Parafarm  produz  camomila  sem  as

impurezas de outras ervas, e o amargor de sua fabricação não é apenas a norma,

mas um indicador  de que ela  é devidamente  cultivada,  devidamente  recolhida  e

presente em um saco sem quaisquer impurezas.

A camomila medicinal da região de Moscovo distingue-se pelo elevado
conteúdo  do  componente  mais  importante  do  óleo  essencial  -  o
camazuleno.  Graças  a  isso,  suas  flores  têm  um  pronunciado  efeito
desinfetante,  anti-inflamatório,  colerético,  analgésico,  adstringente,
calmante,  cicatrizante,  diaforético,  anticonvulsivo,  antiespasmódico,
hemostático e anti-alérgico.
Utiliza-se:
■ para  doenças  gastrointestinais,  doenças biliares  e  hepáticas,

meteorismo, diarreia, cãibras estomacais;
■ para gastrite, colite e enterite;
■ para menstruação dolorosa, pós-parto e outras hemorragias uterinas;
■ para a malária, escrofula (diátese exsudativa / tuberculose externa),

infecções respiratórias;
■ em caso de excesso de trabalho, para aumentar o apetite;
■ para hiperexcitabilidade, insónias, dores nevrálgicas;
■ para  enxaguamentos  de  angina,  odontologia,  inflamação  gengival,

gengivite, doença periodontal, dor de dentes;
■ para  doenças  de  pele:  úlceras,  furúnculos,  furúnculos,  abcessos,

eczema,  neurodermatite,  erupções  cutâneas  húmidas  e  difíceis  de
cicatrizar, feridas, queimaduras (fazer loções e compressas);

■ na forma de enemas para hemorróidas e colite;
■ na inflamação das membranas mucosas;
■ no suor das extremidades;
■ para acne rosa (recomenda-se lavar o rosto com caldo). Método de 
preparação:
Infusão. 4 colheres de sopa de 200 ml de água a ferver,  insistir num
termodurante 3 horas, depois esticar. Tomar por partes durante o dia.
Infusão.  Verta  4  colheres  de  sopa  de  matéria-prima  em  pratos
esmaltados, deite 300 ml de água a ferver, feche a tampa e mantenha
durante meia hora num banho de água a ferver. Depois esfriar durante
10 minutos à temperatura ambiente, esticar e apertar. Leve o volume da
infusão para o original. Armazenar a infusão feita na geladeira por não
mais de 2 dias. Beba de preferência com mel, 2-3 vezes ao dia por meio
copo depois das refeições.
Chá (chá meteorítico, chá calmante). Misture flores de camomila em 3
partes, frutos de cominho em 5 partes e 2 partes de raiz de Valeriana. 2 -
colheres de sopa da mistura deitar 2 copos de água a ferver, 20 minutos
para insistir e esticar. Coma duas vezes por dia, de manhã e à noite,  -
meio copo. Duração de curso: 1 mês.
Forma de liberação: 20 sacos de filtro para 1,5 g e a granel, 50 g.
TU 10.89.19-079-41395157-16
SGR No. RU.77.99.88.003.Е.003850.08.16 de 31.08.2016
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Série Os Salvagens

A série de Os Salvagens é uma série de produtos, que inclui plantas medicinais que cultivam-se numa área
ambientalmente  limpa  da  região  de  Penza,  perto  das  aldeias  de  Kulyasovo  e  o  distrito  Mamadysh-
Kameshkirsky.

Folhas de vidoeiro comum

As folhas de vidoeiro comum têm efeito anti-inflamatório,
 diurético, diaforético, calmante, imuno-estimulante, colerético
 e tónico geral.
Utiliza-se:
■ para inchaços;
■ para doenças renais inflamatórias;
■ para doenças do fígado e das vias biliares;
■ para bronquite e traqueíte como expectorante;
■ em anemia e avitaminose.
Método de preparação:
Infusão. Deitar 2 colheres de sopa de folhas de viodoeiro com
 1/2 litro de água, ferver em fogo brando durante 20 minutos. Tomar a
infusão durante o 
 dia com pequenos goles.
Infusão. Deitar 2 colheres de sopa de folhas de viodoeiro com 1/2 litro 
 deágua a ferver, cobra com uma tampa. Deixar durante 1 hora. Tome 
 1/2 xícara da infusão 4 vezes ao dia antes das refeições. Duração do 
curso - 2-3 semanas.
Forma de liberação: a granel, 35 gr.
TU 10.89.19-086-41395157-2017
TR TS: UEEA No. RU Д-RU-МГ11.В.15034 de 10.11.2017

Folhas da urtiga maior

As folhas de urtiga maior têm um efeito hemostático, colerético, 
diurético e tonificante geral, aumentam o nível da 
hemoglobina, reduzem os níveis de açúcar e colesterol e melhoram a 
nutrição capilar, permitindo preservar e realçar a sua beleza.
Utiliza-se:
■ para hemorróidas uterinas, hemorróidas e hemorragias 
gastrointestinais;
■ para anemia, para aumentar a hemoglobina;
■ para eczemas, dermatites, feridas, úlceras, furúnculos (usar banhos
 e loções de infusões de folhas de urtiga);
■ para doenças das articulações e ciática.
Método de preparação:
Deitar 1 colher de sopa de folhas de urtiga maior com 1 copo (200 ml) de
água 
a ferver, 15 minutos, filtrar. Adicione 2-3 colheres
 do caldo cada uma a 1 copo de verde ou amora
 preta. Duração de curso: 1 mês.
Forma de liberação: a granel, 35 gr.
TU 9185-040-41395157-09
SS No. ROSS N07010 RU.PSch01.N07010 de 06.09.2016.
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Folhas de hortelã-pimenta

Têm efeito sedativo, antiespasmódico, anti-séptico, 
anti-inflamatório e analgésico suave. O componente 
principal do óleo essencial de hortelã-pimenta 
- mentol - ajuda a 
aliviar ataques de náuseas, azia, espasmos coronários, eficaz em caso
de corrimento nasal.
Utiliza-se:
■ para náuseas, dores espásticas no trato gastrointestinal;
■ para neuralgia, insónias;
■ para doenças respiratórias inflamatórias;
■ para melhorar o fluxo sanguíneo nos vasos cerebrais 
e do coração.
Método de preparação:
Infusão. Verter um copo de água a ferver em 5 gramas de folhas de
hortelã-pimenta
. Deixar durante 1 hora, filtrar. Beber 1 colher de sopa 5 vezes 
por dia.
Infusão. Deitar 2-3 colheres de chá de folhas de hortelã com um copo
de água a ferver.
Aquecer  num prato  fechado em banho-maria  durante  10-15 minutos.
Deixar-o
 esfriar um pouco. Beber quente com 1 copo 2 vezes por dia, 
de manhã e à noite. Duração de curso: 1 mês.
Forma de liberação: a granel, 35 gr.
TU 9185-040-41395157-09
SS No. ROSS N07010 RU.PSch01.N07010 de 06.09.2016.

Frutos de espinheiro
 vermelho-sangue

Os frutos de espinheiro  vermelho-sangue são bem conhecidos pelas
suas 
propriedades curativas. O espinheiro baixa a pressão arterial
, aumenta a circulação nos vasos sanguíneos do coração
 e do cérebro, e fortalece e apoia o
 coração nas pessoas maiores.
Utiliza-se:
■ para a prevenção e como parte duma terapia abrangente de doenças

cardiovasculares; taquicardia, arritmias, 
insuficiência cardíaca, miocardias;
■ para distonia vascular.
Método de preparação:
Deitar 1 colher de sopa de frutos de espinheiro vermelho-sangue com 
1 copo (200 ml)  de água a ferver,  deixar  durante  15 minutos,  filtrar.
Adicionar
 2-3 colheres do caldo cada uma a 1 
copo de chá verde ou preto. Duração de curso: 1 mês.
Forma de liberação: a granel, 35 gr.
TU 9185-040-41395157-09
SS No. ROSS N07010 RU.PSch01.N07010 de 06.09.2016.
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Frutos do espinheiro de maio

Os frutos de espinheiro de maio são consideravelmente mais altos em 
vitaminas do que outras plantas! O espinheiro de maio é conhecido
 há muito tempo como uma planta que tem propriedades tónicas, 
regeneradoras e coleréticas. Os frutos de espinheiro de maio aumentam
a resistência
 do organismo a doenças infecciosas, retardam o desenvolvimento 
da aterosclerose, têm um efeito tónico.
Utiliza-se:
■ para doenças infecciosas, gastrointestinais
 e frias;
■ para da pedra nos rins;
■ para doenças hepáticas;
■ para reumatismo, avitaminoses, neurastenia, tuberculose, 
queimaduras, dermatites;
■ em caso de anemia.
Método de preparação:
Deitar 1 colher de sopa de frutos do espinheiro de maio com 1 copo (200
ml) de 
água a ferver, 15 minutos, filtrar. Adicione 2-3 colheres
 do caldo cada uma a 1 copo de verde ou amora
 preta. Duração de curso: 1 mês.
Forma de liberação: a granel, 35 gr.
TU 9185-040-41395157-09
SS No. ROSS N07010 RU.PSch01.N07010 de 06.09.2016.

Gemas do 
pinheiro comum

Ter ação anti-inflamatória, expectorante,

 anti-séptica, antiviral, antibacteriana, diurética,

 colerética, estíptica, tónica geral.

É recomendada:
■ para inalaçóes e enxaguamento em angina aguda, amigdalite
 crônica e outras doenças respiratórias, infecções 
respiratórias agudas;
■ para doenças da vesícula biliar e do fígado;
■ para urolitíase.
Método de preparação:
Deitar 1 colher de sopa das gemas do pinheiro com 1 copo (200 ml) de
água 
a ferver, 15 minutos, filtrar. Adicionar 2-3 colheres de sopa da infusão a
1 copo de 
chá verde ou preto. Duração
 de curso: 2 semanas.
Forma de liberação: a granel, 35 gr.
TU 9185-040-41395157-09
SS No. ROSS N07010 RU.PSch01.N07010 de 06.09.2016.
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Erva de orégano

Os orégãos têm um efeito sedativo,
colerético, analgésico, 
antiespasmódico,  expectorante,  vermes,  diurético,  anti-alérgico  e
cicatrizante de feridas.
Utiliza-se:
■ para gastrite causada pela redução da acidez do 

suco gástrico;
■ em inflamação do intestino e meteorismo;
■ para bronquite e constipações como expectorante e

 diaforético;
■ para insônia, agitação nervosa e distúrbios 

da menopausa.
Método de preparação:
Deitar   1 colher de sopa da erva de orégano com 1 copo (200 ml) de
água a ferver, 
15 minutos, filtrar. Adicionar 2-3 colheres de sopa da 
infusão a 1 copo de chá verde ou preto.
Duração de curso: 2 semanas.
Forma de liberação: a granel, 35 gr.
TU 9185-040-41395157-09
SS No. ROSS N07010 RU.PSch01.N07010 de 06.09.2016.

.
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Erva de lvan-chá 
(Epilobium angustifolium)

Aumenta  a  imunidade,  é  usado  na  prevenção  e  no  tratamento  do
adenoma da próstata e da próstata,  normaliza o sistema digestivo e
endócrino, aumenta a hemoglobina, promove a cicatrização de feridas,
tem  um  efeito  estíptico,  antipirético,  diurético,  diaforético,  sedativo,
hipotensivo, remove toxinas e escórias.
Utiliza-se:
■ para a normalização do metabolismo;
■ para dores de cabeça, gastrite, diarréia, disenteria, colite, úlcera 

estomacal;
■ para distúrbios do ritmo cardíaco;
■ para doenças agudas e crônicas do sistema urogenital (cistite, inflamação 

do trato urinário);
■ para doenças da próstata, adenoma da próstata;
■ para o enxaguamento de doenças de garganta e para a ingestão de 

constipações.
Método de preparação:
Deitar  1 colher de sopa do Ivan-chá com  1 copo  (200 ml) de água a
ferver, 15 minutos, filtrar. Adicionar 2-3 colheres de sopa da infusão a 1
copo de chá verde ou preto. Duração de curso: 1 mês.
Forma de liberação: a granel, 35 gr.
TU 10.89.19-086-41395157-2017
TR TS: UEEA No. RU Д-RU.МГ11.В.15034 de 10.11.2017
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Flores da sempre-viva

A  sempre-viva  fomenta  a  geração  e  fluxo  biliar,  tem  efeito
antimicrobiano, cuspidor, anti-inflamatório, analgésico, antiespasmódico.
Aumenta a imunidade.
É recomendada:
■ para doenças inflamatórias do trato gastrointestinal (gastrite, colite, 

pancreatite);
■ para doenças ginecológicas inflamatórias (para irrigação);

■ para doenças inflamatórias do fígado e da vesícula biliar. Método de

preparação:
Deitar 1 colher de sopa das flores da sempre-viva com 1 copo (200 ml)
de água a ferver, 15 minutos, filtrar. Adicionar  2-3 colheres de sopa da
infusão a 1 copo de chá verde ou preto. Duração de curso: 1 mês.
Forma de liberação: a granel, 35 gr.
TU 9185-040-41395157-09
SS No. ROSS N07010 RU.PSch01.N07010 de 06.09.2016.
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Flores de trevo vermelho
O  trevo  vermelho  tem  uma  série  de  propriedades  úteis,  tornando-o
amplamente utilizado para fins medicinais em todo o mundo. Contém
uma gama completa  de vitaminas do complexo B, ácido ascórbico,  -
retinol,  tocoferol  (vitamina  E).  As  suas  folhas  e  flores  contêm  óleos
essenciais para aliviar a dor e inflamação. Flavonóides e glicosídeos do
trevo têm um efeito positivo nos vasos e na função do músculo cardíaco.
A propriedade desta planta é conhecida por ajudar a limpar o corpo de
substâncias  nocivas,  toxinas  e  escórias.  Além  disso,  o  trevo  tem
elementos  curtentes,ácido  salicílico,  taninos,  alcalóides,  aminoácidos,
fibras,  uma  pequena  quantidade  de  resinas.  Graças  à  presença  de
fitoestrogénios  naturais,  a  toma  do  trevo  vermelho  ajuda  a  mulher
durante  a  menopausa  a  sentir-se  melhor,  aliviando  o  desconforto
durante a menopausa.
Utiliza-se:
■ para a prevenção da aterosclerose;
■ para distúrbios climatéricos;
■ na bronquite;
■ para as doenças infecciosas do frio;
■ para avitaminose;
■ para dores de cabeça, enxaquecas;
■ para dores nas articulações.
Método de preparação:
Deitar 2 colheres de sopa de flores de trevo vermelho com um copo de
água a ferver (200 ml). Cubra com a tampa e deixe insistir 1,5-2 horas.
Tomar uma infusão de 2 colheres de sopa antes das refeições 2-3 vezes
ao dia. Duração de curso: 2 dias.
Forma de liberação: a granel, 35 gr.
TU 9185-040-41395157-09
SS No. ROSS N07010 RU.PSch01.N07010 de 06.09.2016.

Erva de erva-cidreira
A erva-cidreira é rica em vitamina C, macro e oligoelementos (magnésio,
zinco, potássio, molibdénio, selénio, manganês, cobre). Tem muito óleo
essencial  e  ácidos  orgânicos  nas  folhas.  Tem  um  efeito  curativo
complexo sobre o corpo:  acalma,  normaliza o sono, reduz o risco de
neurose  e  combate  os  sinais  de  depressão,  e  suprime  o
desenvolvimento  de  inflamação,  ajuda  a  eliminar  cólicas  e  irritações
alérgicas da pele (erupção cutânea,  eczema, furúnculos),  normaliza o
equilíbrio hormonal do corpo feminino  (na TPM, menopausa, gravidez,
no período pós-parto).
Utiliza-se:
■ em caso de insónia;
■ para neurose;
■ para hipertensão arterial (da forma leve);
■ para formas leves de taquiarritmia e doença coronária;
■ para doenças respiratórias inflamatórias;
■ para doenças do tracto gastrointestinal (discinesia, fermentopatia, 

meteorismo);
■ para disbacteriose;
■ para distúrbios climatéricos;
■ para úlceras tróficas e eczema (externamente).
Método de preparação:
Deitar 1 colher de sopa de erva-cidreira (2-3 g) com um copo de água a
ferver (200 ml). Feche a tampa e aqueça-a num banho-maria a ferver
durante 15 minutos. Esfriar durante 40 minutos, filtrar, escoar. Tomar um
copo quente 2-3 vezes por dia, 1/2 copo,  uma hora após as refeições.
Duração do curso: 3-4 semanas.
Forma de liberação: a granel, 35 gr.
TU 10.89.19-086-41395157-2017

TR TS: UEEA No. RU Д-RU-МГ11.В.15034 de 10.11.2017
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Erva da catinga-de-mulata

A  erva  da  catinga-de-mulata  tem  um  efeito  adstringente,  colerético,
antiespasmódico,  anti-inflamatório,  bactericida,  diurético  e  anti-
helmíntico. A tanacetina, que faz parte da sua composição,  aumenta a
secreção do trato gastrointestinal, e aumenta o peristaltismo intestinal. O
efeito antimicrobiano e anti-helmíntico é obtido ao conter no corante uma
quantidade de óleos essenciais.
Utiliza-se:
■ para helmintíase (ascaríase, oxiúros);
■ para giardiasis;
■ para pedras da vesícula biliar;
■ para meteorismo;
■ para enterocolite.
Método de preparação:
Deitar 5 gramas de flores e tingir as ervas num copo de água a ferver
(200 ml) e deixar se preparar. Tomar 1 colher de sopa 3 vezes ao dia.
Duração de curso: 3 semanas.
Forma de liberação: a granel, 35 gr.
TU 10.89.19-086-41395157-2017
TR TS: UEEA No. RU Д-RU-МГ11.В.15034 de 10.11.2017

Raízes da valeriana azul

Os rizomas e raízes da valeriana azul contêm saponinas triterpeno, 
óleos essenciais e gordurosos, resinas, ácidos orgânicos, lípidos, amido 
e são também uma fonte de magnésio, cobre e manganês. A valeriana 
azul é 10 vezes mais calmante do que a valeriana regular. É por isso 
que desde os tempos antigos tem sido usado em caso de aumento da 
excitação nervosa, epilepsia, distúrbios do sono, susto forte.
Utiliza-se:
■ para insónia e neurastenia;
■ para epilepsia;
■ como desinfectante e agente de desinfecção;
■ em arritmias, angina, cardiosclerose, para a prevenção de AVC e 

ataque cardíaco, para aumentar a coagulação do sangue.
Método de preparação:
1 colher  de  chá  de  raízes  deitar  um copo  de  água  à  temperatura  -
ambiente e aquecer em banho-maria durante 30 minutos, depois esfriar
o caldo durante  10 minutos,  coar e adicionar água quente ao volume
original.  A  infusão  pode  ser  armazenada  na  geladeira  por  3-4  dias.
Tomar após as refeições não mais de 5 vezes ao dia. Duração do curso
- 2-3 semanas.
Forma de liberação: a granel, 35 gr.
TU 10.89.19-086-41395157-2017
TR TS: UEEA No. RU Д-RU-МГ11.В.15034 de 10.11.2017
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Erva da echinacea púrpura
Possui propriedades antimicrobianas, antifúngicas e antivirais. Ajuda a
melhorar  a  imunidade e a gerir  a inflamação.  A planta  contém óleos
essenciais, vitaminas, polissacarídeos, bem como flavonóides, enzimas,
inulina,  fosfatos,  fibras,  saponinas,  fitoesteróis.  Os  ácidos fenólicos e
poliénios contidos na echinacea destroem diferentes tipos de fungos.
No  curso  do  curso  a  terapia  aumenta  a imunidade  e  aumenta  a
resistência  do  corpo  a  fatores adversos.  Além  disso,  a  echinacea
combate  eficazmente  os  distúrbios  mentais,  a  depressão,  a  fadiga.
Frequentemente usado para constipações.
Utiliza-se:
■ para doenças infecciosas a frio e infecções virais;
■ para aumentar a imunidade;
■ para aumentar uma imunidade;
■ num estado oprimido, deprimido;
■ para doenças hepáticas;
■ em doenças da próstata e urológicas no homem (vesiculite, adenoma 

da próstata);
■ para doenças renais infecciosas e inflamatórias;
■ com distúrbios intestinais, inflamação do estômago.
Método de preparação:
Verter 2 colheres de chá de erva Echinacea em água a ferver (600 ml).
Deixar estar 40 minutos, passar por um tamis. Beber 1 copo 3 vezes ao
dia. Duração de curso: 10 dias.
Forma de liberação: a granel, 35 gr.
TU 10.89.19-086-41395157-2017

TR TS: UEEA No. RU Д-RU-МГ11.В.15034 de 10.11.2017

Erva de São Guilherme
Esta planta medicinal contém componentes tais como óleos essenciais,
taninos,  flavonóides,  ácidos,  açúcares  e  minerais.  Graças  à  sua
composição, os nabos têm efeito anti-inflamatório, diurético, diaforético,
colerético,  sedativo,  anti-histamínico,  adstringente,  expectorante e
antiespasmódico.  Além disso,  esta  erva pode  parar  a  hemorragia  e
limpar o sangue. É usado para baixar a pressão sanguínea, reforçando a
imunidade. A Erva de São Guilherme tem um efeito restaurador e tónico
sobre o corpo como um todo.
Utiliza-se:
■ para doenças hepáticas (cirrose, hepatite, etc.), doença  das pedras
em vías biliares;
■ para doenças do estômago;
■ para hemorróidas e pólipos nos intestinos;
■ para amigdalite, furunculose, hemorragia e feridas mal cicatrizadas.
Método de preparação:
Infusão. Deitar 1 colher de sopa de erva com 2 copos de água a ferver,
deixar durante 2 a 3 horas, filtrar e tomar meio copo 4 vezes ao dia antes
das refeições.
Caldo. Deite 2 colheres de sopa de erva em 2 copos de água a ferver,
ferva  durante 5-8 minutos em fogo brando, arrefeça e coe. Tomar 4  -
vezes ao dia antes das refeições. Duração de curso: 2 semanas.
Forma de liberação: a granel, 35 gr.
TU 10.89.19-086-41395157-2017
TR TS: UEEA No. RU Д-RU-МГ11.В.15034 de 10.11.2017

58 ERVAS MEDICINAIS

SUPLEMENTO ALIMENTAR. NÃO É UM PRODUTO MEDICINAL



Abragemtes
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PROGRAMA

60

Longevidade ativa

■ Osteomed

■ Ostemoed Forte

■ Oste-Vit D 3

■ Dente-de-leão P

30 minutos antes das refeições Osteomed 3 vezes ao dia, de 
acordo com o seguinte esquema: 1 comprimido de manhã + 2
comprimido ao almoço + 3 comprimido à noite. Ou Osteomed 
Forte 2 comprimidos  de manhã + 2 comprimido à noite. Ou 
Osteo-Vit D3 1 comprimido de manhã e à noite.

O melhor método de administração dos preparados referidos é debaixo da língua.

Para cada administração de Osteomed / Osteomed Forte / 
Osteo-Vit D3 tomar Dente-de-leão P pelo seguinte esquema: 
2 comprimidos de manhã + 2 comprimidos ao almoço + 2 
comprimidos à noite.

■ Diidroquercetina

 Plus

■ Apitonus P

■ Alcaçuz P
■ Urtiga P Para anemia e distúrbios de microcirculação

Alcaçuz P / Urtiga  P 15 minutos antes das refeições.
1  comprimido 3 vezes por dia.

Primer curso de tratamento 6 mêses
com um intervalo de 2 a 5 dias após cada mês de admissão (para absorção total).

Osteomed / Osteomed Forte / Osteo-Vit D3 Dente-de-leão P
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Enquanto come Diidroquercetina Plus/ Apitonus P da 
seguinte forma: 1 comprimido 3 vezes ao dia.



PROGRAMA

Segredo da saúde do homem

Ivan-Chá P

Apitonus P

■ Eromax

2 comprimidos 3 vezes ao dia, 15-30 minutos antes das refeições.

2 comprimidos 3 vezes ao dia, pela manhã, com refeições.

Nas refeições, no seguinte padrão. Os primeiros três dias: 
1 comprimido à hora do almoço ou à tarde com as 
refeições. Os primeiros três dias: se houver um efeito e o 
coração estiver normal, continue com este esquema. Se 
não houver efeito perceptível e a condição cardíaca estiver
normal - 2 comprimidos cada: 1 comprimido à hora do 
almoço e 1 comprimido à tarde Os primeiros três dias: se 
houver um efeito e o coração estiver normal, continue com 
este esquema. Se não houver efeito perceptível - nos 
próximos 3 dias 3 comprimidos à tarde e mais adiante 
neste esquema. Duração do curso - 1 mês. O controlo do 
coração é obrigatório!

Para vivacidade e energia, aumentar os níveis de -
testosterona  Leveton P /  Elton P 1  comprimido 2
vezes por dia de manhã com as refeições.

Para melhorar a microcirculação sanguínea Memo Vit +
Cardioton. Juntos 2 comprimidos de cada um deles 3 
vezes ao dia, após as refeições.

Apitonus P Eromax
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■ Memo-Vit
■ Cardioton

■ Leveton P
■ Elton P
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PROGRAMA

Oncocontrolo

| Dente-de-leão P
Previne  o  desenvolvimento  da  oncologia  através  do
conteúdo das aulas. Usar conforme as instruções.

■ Osteo-Vit P, Previne  o  crescimento  da  oncologia,  pois  contém
vitamina D e homogenado de zangão. Usar conforme -
as instruções.

■ Diidroquercetina Plus Fornece uma pronunciada prevenção de doenças 
geriátricas e oncológicas. Usar conforme as instruções.

Recolha do leonurus da variedade Samarski

62 PROGRAMAS DE APOIO DA SAÚDE

SUPLEMENTO ALIMENTAR. NÃO É UM PRODUTO MEDICINAL



PROGRAMA

Saúde vascular e cardíaca

| Memo-Vit | Cardioton

■ Diidroquercetina Plus

■ Apitonus P

■ Valeriana P

■ Leonurus P

■ Nervo-Vit

■ Boa noite

Para melhorar a microcirculação sanguínea e reduzir a 
privação de oxigénio Memo-Vit + Cardioton. Juntos 2 
comprimidos de cada um deles 3 vezes ao dia, nas 
refeições.

Durante o consumo de Diidroquercetina Plus / Apitonus
P de acordo com o esquema: 1  comprimido 3 vezes por
dia.

Em  caso  de  distúrbios  do  sono  e  para  reduzir  a
pressão Valeriana P / Leonurus-P / Nervo-Vit / Boa
Noite 15 minutos antes de dormir.
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Melhoria da digestão

■ Inula P

■ MeziVit Plus

■ Calêndula P

Calêndula da variedade Kalta recolhida à mão
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2-3 mesas. 3 vezes ao dia com as refeições..

2 comprimidos 3-4 vezes ao dia com as refeições,
mijar. Recomenda-se dissolver com azia..

Em 15 minutos 2 comprimidos antes das refeições 3 
vezes ao dia.



PROGRAMA

Imunidade forte durante todo o ano
------------------------------------------------------------------------------------

.

■ Osteo-Vit D3

.

1 comprimido 2 vezes por dia (de manhã e à noite). O 
melhor método de administração é debaixo da língua. 
Duração do curso: no inferior a 1 mês. Se necessário, 
repita o curso com uma pausa de 5-10 dias (é 
obrigatória uma pausa).

.

■ Elton P

.

.

■ Echinacea P

.

Para adultos, 2-3 comprimidos 3 vezes ao dia com as 
refeições com abundante água. Duração do curso - 2-3 
semanas.

1 guia. 2 vezes ao dia pela manhã com as refeições.

Echinacea roxa nos campos da Parafarm
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PROGRAMA

Energia para cada dia

■ Eromax Para adultos, 3 comprimidos 2 vezes por dia de manhã 
com refeições. Duração do curso: 2-3 
semanas. Repita o curso,
 se necessário.

■ Leveton P
■ Elton P

1 comprimido 2 vezes ao dia com as refeições 
da
 manhã. Curso - 3-4 semanas.

Eleuterococo P 1-2  comprimidos  2  vezes  ao  dia  com  as  refeições.
Duração do curso - 2-3 semanas.

1.500 hectares de terras da Parafarm perto das aldeias de Kulyasovo e Mamadysh na região de Penza
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PROGRAMA

Nervos fortes, sono saudável

Valeriana P

Nervo-Vit

2-3 comprimidos 3 vezes ao dia com as refeições. Curso

do preparado - 14 dias. Se não ajudar, 
prove o Nervo-Vit.

2-3 comprimidos 3 vezes ao dia com as refeições. Curso 
do preparado - 14 dias. É recomendado tomar sob 
stress severo.
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PROGRAMA

Purificação do sangue e 
controlo do colesterol

2 comprimidos 3 vezes ao dia com as refeições. Duração
de
curso - 1 mês, pausa 2 semanas. Curso profiláctico 
- 2 embalagens. Curso terapêutico 
- 5 embalagens.

2 comprimidos 3-4 vezes ao dia com as refeições,
mijar.

Apitonus P

Dente-de-leão P

1 comprimido 3 vezes ao dia com as refeições.

A empresa Parafarm cultiva linho VNIIMK 620 com alto teor de óleo de ácidos graxos ômega-3 e ômega-6.
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Calêndula



1

semana 2

semana

3

semana

4

semana

2 comprimidos 1
comprimido

2
comprimidos 2 comprimidos

Leveton P 3 vezes 3 vezes 2 vezes 3 vezes

ao dia. ao dia. ao dia. ao dia.

.
1 comprimido 2

comprimidos
2

comprimidos
1

comprimido

■ Elton P 3 vezes 3 vezes 2 vezes 3 vezes

1_______________________
ao dia. ao dia. ao dia. ao dia.

PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA
COMPETIÇÃO PARA ATLETAS

Força. Stamina. Velocidade
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Conseguir o efeito desejado só é possível mediante uma longa utilização! Devido ao facto de os produtos da
Parafarm  serem  constituídos  principalmente  por  matérias-primas  naturais,  incluindo  matérias-primas  de
plantas medicinais, o efeito de vários produtos não é imediatamente visível, mas como resultado de um curso de
tratamento, que pode variar entre 2 semanas a 12 meses.

Todas as sugestões de utilização e dosagem são meramente orientativas! Embora os
 nossos produtos sejam seguros e o risco de reações adversas indesejáveis seja minimizado tanto quanto
possível,  deve  ser  considerada  a  intolerância  individual  de  componentes  individuais  ou  a  sua  possível
incompatibilidade com esquemas de tratamento já utilizados. É recomendado consultar o seu médico antes
de usar.

Os medicamentos e regimes de administração propostos não cancelam as prescrições de acordo com os
padrões de tratamento  aceitos,  mas  podem ser  usados como terapia  auxiliar.  Os nossos produtos são
principalmente recomendados para a prevenção e ajudam a prevenir várias doenças, graças às substâncias
naturais benéficas que contêm. Além disso, eles podem aumentar o efeito da medicação padrão prescrita,
reduzir  os efeitos  colaterais  negativos desta  última.  Se o decorrer  da doença e a dinâmica da cura na
aplicação do esquema terapêutico padrão podem abandonar as drogas sintéticas, então elas não devem ser
canceladas imediatamente. É necessário reduzir gradualmente a dosagem do medicamento, substituindo-o
pelos nossos produtos, sob supervisão médica e controlo da sua própria saúde.
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Linha de produtos 
naturais Fitness & Life



Linha
de produtos naturais 
FITNESS & LIFE®
PARA ATLETAS E PESSOAS QUE LEVAM VIDAS ATIVAS

A linha Fitness & Life  consiste em 23 preparações concebidas para resolver  várias tarefas desportivas,
prevenir doenças, recuperar rápida e totalmente da atividade física e do stress.

A série Fitness & Life é caracterizada por:

■ o uso de plantas medicinais inteiras;
■ inclusão de componentes de origem orgânica;
■ aplicação da tecnologia de crio-esmagamento para preservar todas as propriedades úteis da planta;
■ ação prolongada, conseguida através de tecnologia de produção especial.

LEVETON XXL
A descoberta mundial

 da elevação da
testosterona!

CRIO
TRATAMENTO

ELTON XXL
Para a máxima endura 

e energia!

ECDISTON ECDYSTERONE P EROMAX
Para maximizar o 

desempenho
Para aumentar o tónus geral da

vida e ganhar 
massa muscular

Para aumentar a libido e a
 satisfação geral 

com as relações sexuais. Para ele e para
ela!
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MEZI-VIT+ GOLD HEALER® BCAATON

AZVERTON
Complexo de pré-treinamento 

para carregamento com
energia

Para melhorar a digestão e
estimular o metabolismo do

corpo

Promove a cura e a limpeza do
fígado, estimula a restauração

das células do fígado

Para crescimento muscular

HONDRO-VIT
Para recuperação dos ligamentos

 do tecido cartilaginoso

AZVERTON
AEROBIC 
Para uma carga de energia

com cargas aeróbicas
aumentadas

APITONUS OSTEOMED KARDIOTON
Complexo de antioxidantes

 vitamínicos
 naturais 

para o aumento da atividade física e mental.

Para fortalecer o tecido ósseo, 
acelerando a emenda da

 fratura

Para proteger e fortalecer o
 coração em grandes cargas 

de trabalho cardíaco
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TIREO-VIT
Para a saúde da tireoide em exaustão

física 
e

 mental

IRON HERB®
Para compensar a deficiência 

de ferro.

ANTI DEPRESSION
Antidepressivo natural

STRONG IMMUNITY
Para melhorar a imunidade e
prevenir  a  gripe  e  as
infecções respiratórias agudas

NERVO-VIT
Para a prevenção e alívio do 

stress em caso de 
aumento físico e mental

.

MEMO-VIT
Para melhorar a memória e

a acelerar
 da reação 

das cargas desportivas

KILO LIGHT AMANHÃ    KILO LIGHT DIA           KILO LIGHT. TARDE
Ajuda a reduzir o peso com

segurança. Fornece o máximo de 
energia com 

o mínimo de calorias para o café da
manhã

Ajuda a reduzir o peso com
segurança. Dá energia e 

ajuda a bloquear
 o apetite.

Ajuda a reduzir o peso com
segurança. Contribui para a queima

 adicional de gorduras 
durante o sono
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HDBA
organic complex®



Complemento 
alimentar biologicamente ativo tonificante HDBA 
organic complex®

organic
complex

Para manter o nível de atividade e vigor, o organismo necessita de um complexo equilibrado de vitaminas,
minerais e aminoácidos. Todos eles estão contidos no complexo orgânico HDBA - um aditivo natural, que
pode  agir  como um produto  independente  ou  ser  consumido  com outros  alimentos.  Pode  servir  como
tonificante para uma bebida feita de chicória, café, cacau, suco e leite.
Importante: O complexo orgânico HDBA pode enriquecer qualquer produto com substâncias tónicas úteis -
sem alterar o seu sabor.

Complexo  orgânico  HDBA  -  um  complexo  natural  de  vitaminas  e  minerais,  produzido  a  partir  de
componentes orgânicos por  uma tecnologia  patenteada (patente  RU 2523885).  Tem um efeito  benéfico
sobre o corpo humano:
■ regula o SNC, melhora a resistência física, o desempenho mental;
■ tem um efeito positivo sobre o sistema endócrino, processos metabólicos;
■ melhora o estado físico e mental do corpo;
■ melhora a memória, a visão;
■ melhora o apetite;
■ normaliza o sistema cardiovascular;
■ estimula o sistema imunitário, o que aumenta a resistência do organismo a doenças infecciosas;
■ reduz o colesterol "mau", tem um efeito curativo sobre o fígado;
■ aumenta significativamente os níveis de testosterona.

HDBA ORGANIC COMPLEX
FAVORECE A CURA E O REJUVENESCIMENTO DO CORPO!

O aditivo  biologicamente ativo do complexo orgânico HDBA é produzido com base no homogenado de
zangão e frutos, que pelo conteúdo de aminoácidos essenciais escassos e importantes para a dieta humana,
se aproxima de uma proteína ideal.
O homogenado de zangão e frutos é reconhecido como um alimento valioso para a saúde nas culturas
tradicionais de muitos povos do mundo.
O homogenado contém 29 aminoácidos (o teor total de aminoácidos está entre 37,5 e 40,6%, dos quais 40%
são aminoácidos essenciais), 16 ácidos carboxílicos básicos simples, 4 ácidos gordos polinsaturados.
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Elemento
Sigla química Teor de matéria seca, mg/100 g

Fósforo (Phosphorus) P 199

Sódio (Natrium) Na 38

Cálcio (Calcium) Ca 14

Zinco (Zincum) Zn 5,5

Manganês (Manganum) Mn 4,4

Ferro (Ferrum) Fe 3,2

Magnésio (Magnesium) Mg 2

Cobre (Cuprum) Cu 2

Potássio (Kalium) K 0,5

Nome
Nome sistêmico Teor no bioaditivo

Provitamina A beta-caroteno 0,43 UI/g

Bitamina B2 riboflavina, lactoflavina 0,74 mg%

Vitamina D calciferol 0,95 UI

Vitamina В4
colina, catiónica

2-hidroxietiltrimetilamónio 442,8 mg%

Vitamina A retinol, axeroftol, desidratoretinol,
retineno, ácido retinóico

0,54 UI/g

Vitamina В3 niacina, vitamina PP 15,8 mg%

Pigmento xantofílico luteína, zeaxantina, astaxantina 0,297 mg%

Nome de hormona
Conteúdo no bioaditivo, nmol/100 g

Testosterona 0,292-0,322

Progesterona 42,63-60,01

Prolactina 344,6-475,4

Estradiol 431,2- 847,0

Conteúdo de microelementos no complexo orgânico HDBA

Também contém cromo (Cr), cobalto (Co), níquel (Ni), prata (Ar) e outros microelementos. Conteúdo em 

vitaminas mo complexo orgânico HDBA

Conteúdo de hormonas naturais no complexo orgânico HDBA

A informação foi preparada com base na pesquisa do Instituto Russo de Pesquisa Apícola. O 
produto é aprovado pelo Instituto de Nutrição da Academia de Ciências da Rússia. Dispõe duma 
declaração de conformidade.
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Suplemento alimentar biologicamente ativo HDBA organic complex®

■ não tóxico, hipoalergênico, consistente com a biologia humana;
■ um valioso produto proteico com baixo teor de gordura e alto valor calórico (teor proteico igual ao da 

carne);
■ É perfeitamente combinado com alimentos - leite, café, puré de frutas e legumes, flocos de cereais, muesli

e outros produtos;
■ utilizados na preparação de condimentos e molhos (no Japão, China e vários outros países).

A dose diária média recomendada para adultos é de 25 mg, para crianças - 10 mg.

Dose terapêutica para adultos - 50 mg, para crianças - 25 mg.

Contra-indicações de uso: intolerância individual aos componentes.

Patente da invenção da Federação da Rússia No. 2523885
Não é um produto medicinal.

S U P L E M E N T O  A L I M E N T A R .

N Ã O  É  U M  P R O D U T O

M E D I C I N A L



Observações



PARAFARM, SRL
Rússia, Penza, rua Kalinina, 116e

Telefone de atenção
8-800-200-58-98

feedback@secret-dolgolet.xyz

www.secret-dolgolet.ru | www.parapharm-russia.ru

mailto:feedback@secret-dolgolet.xyz
http://www.parapharm-russia.ru/
http://www.secret-dolgolet.ru/
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