Ampolas

Cápsulas

ADELGASIL
Suplemento alimentar/complexo de plantas, na forma de ampolas
bebíveis, à base de espécies vegetais tradicionalmente usadas em
regimes de emagrecimento, promovendo a eliminação de líquidos e
toxinas, diminuindo o apetite e a retenção hídrica, restabelecendo
o equilíbrio metabólico. Sem acção laxante. Conforme os hábitos
intestinais, aconselhamos a toma conjunta com o Chá Rosil Nº 22
(laxante) ou com o nosso Chá Rosil Nº 47 (não laxante).

ALHO+EQUINÁCEA+PROPÓLIS
Associados numa formulação única, pelas suas propriedades
reconhecidamente activas na profilaxia e prevenção de infecções
frequentes, do envelhecimento celular precoce e reguladoras do
sistema imunitário.

€ 20,50

CLIMASIL One a Day
Suplemento alimentar à base de Isoflavonas de soja, Óleo de
Onagra e Vitamina E, entre outros, tradicionalmente usados no
controle e alívio dos sintomas relacionados com a Menopausa.

€ 28,50

HEPAROSIL
Suplemento alimentar/complexo de plantas tradicionalmente usadas, em
alterações da função hepática e disfunção da vesícula e via biliar. Útil
em situações de vesícula preguiçosa, esteatose hepática (fígado gordo).

€ 11,40

MEMOROSIL
Suplemento alimentar à base de compostos tradicionalmente usados, em
estados depressivos, debilidade física e psíquica, apatia, diminuição da
memória, da capacidade de concentração e iniciativa.

€ 19,50

IMUNOSIL MEGA – Reforço das defesas imunitárias
Composto de Óleo de fígado de tubarão + Corioulos Versiculor, rico
em ácidos gordos ómega 3 e 6 e vitaminas A e D, protector do sistema
imunitário, da saúde cardiovascular e da função hepática.
LIBIDOSIL – Revigorante sexual
Suplemento alimentar/complexo de plantas + L-Taurina + Vitamina E,
na forma de ampolas bebíveis, tradicionalmente usado como tónico
e revigorante, em estado de fadiga crónica, diminuição do desejo e
do rendimento sexual. Melhora o seu bem-estar e vitalidade,
aumentando a sua satisfação sexual. Recomendamos o uso em
simultâneo com o nosso Chá Rosil Nº 37.
MEMOROSIL – Rendimento intelectual
Suplemento alimentar à base de compostos tradicionalmente usados,
em situações de perda do rendimento intelectual, depressão e
fadiga cerebral, apatia, falta de iniciativa, diminuição da memória e
da capacidade de concentração.
REUMASIL – Ossos e Articulações
Suplemento alimentar/complexo de plantas cujas propriedades
anti-inflamatórias são reconhecidamente activas no alívio dos
sintomas relacionados com os processos degenerativos dos músculos
e articulações (Artroses, Osteoartrite e Nevralgias).

€ 18,70

€ 19,50

€ 27,80

€ 26,70

€ 27,50

OMEGASIL Q10
Suplemento alimentar tonificante e regenerador do aparelho
cárdio-circulatório em geral (hipertensão arterial e arterioesclerose).
Actua como regulador da circulação sanguínea e dos níveis de colesterol
e triglicéridos. Estimulante do sistema imunitário e antioxidante.
PROSTASIL
Suplemento alimentar/complexo de plantas, aminoácidos e minerais,
tradicionalmente usados no combate e prevenção da Hipertrofia prostática
e manifestações associadas, dificuldade em urinar, diminuição do jacto
urinário, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, micções nocturnas.
Recomendamos a toma em simultâneo com o nosso Chá Rosil Nº 9.

®
€ 20,50

€ 27,60
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Cremes

Comprimidos
LIBIDOSIL – Revigorante sexual
Suplemento alimentar/complexo de plantas + Ostra + Vitamina E,
compostos tradicionalmente usados em situações de debilidade
física, fadiga crónica, como tónico e revigorante, aumentando a
líbido (desejo sexual). Melhora o seu bem-estar e vitalidade,
promovendo a satisfação sexual. Recomenda-se a toma conjunta
com o nosso Chá Rosil Nº 37.
PAU D’ARCO
Suplemento alimentar, na formulação de comprimidos, à base de Pau
D’arco (Ipê Roxo Brasileiro), planta tradicionalmente utilizada como
anti-inflamatório, cicatrizante, anti-anémico e regulador do sistema
imunitário.
ROSALGAS
Suplemento alimentar à base de compostos tradicionalmente usados
em regimes de emagrecimento, com acção laxante moderada.
Conforme os hábitos intestinais, aconselhamos a toma conjunta
com o Chá Rosil Nº 22 (laxante) ou com o Chá Rosil Nº 47
(Anti-celulite/Drenante).
ROSICALM – Sistema nervoso
Suplemento alimentar à base de plantas tradicionalmente usadas pelas
suas propriedades calmantes, relaxantes, reguladoras da tensão arterial,
em situações de ansiedade, nervosismo, irritabilidade, insónias.
Aconselha-se a toma conjunta com o nosso Chá Rosil Nº2.

€ 18,90

€ 6,80

ARGILA
Emulsão em creme, tradicionalmente usada em reacções cutâneas de
hipersensibilidade, eritema, manchas, acne, foliculite (borbulhas).

€ 8,90

PAU D’ARCO
Creme composto de Pau d’arco, tradicionalmente usado como
anti-inflamatório e cicatrizante. Útil como auxiliar do processo de cicatrização, em escoriações, nódulos, quistos subcutâneos, hemorróidas
externas, foliculite.

€ 8,90

REUMATISMAL
Creme à base de compostos com acção anti-inflamatória e analgésica, em
artralgias e dores musculares, secundárias a traumatismos, alterações
degenerativas do aparelho locomotor (artroses, tendinites, contracturas
musculares dolorosas, ciatalgia, lombalgias).

€ 8,90

ROVARIZ
Formulação em creme, à base de constituintes, tradicionalmente
usados pela sua acção tonificante do tónus venoso, útil em situações
de insuficiência venosa dos membros inferiores e manifestações
associadas (varizes, sensação de pernas pesadas, fadiga e edema).

€ 10,90

€ 10,90

IVA incluído à taxa em vigor

Comercializamos uma ampla variedade de outras
Plantas da flora nacional e estrangeira, seleccionadas
sob rigoroso controlo de qualidade
ENVIAMOS ENCOMENDAS PELO CORREIO,
À COBRANÇA

€ 8,90

Gel

ALOESIL - Gel
Formulação para aplicacão tópica na pele que conserva todas as
propriedades do Aloé Vera Suco. Tradicionalmente usado em situações de
hipersensibilidade cutânea, eritema, reacções alérgicas, eczemas, picadas
de insecto, psoríase, micose e eritema solar. (Embalagem de 150 gr)

®

O NOSSO PASSADO
É A SUA MELHOR GARANTIA
NO PRESENTE

€ 14,00

IVA incluído à taxa em vigor

RUA DA MADALENA, 210-257- 1100-320 LISBOA
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Espécies Vegetais/Chás Compostos
CHÁ ROSIL Nº1 – Hepático
Composto de espécies vegetais, tradicionalmente usado em
alterações da função hepática, litíase vesicular (cálculos). Útil no
combate à prisão de ventre. Recomendamos o uso em conjunto com
o nosso produto “Heparosil” cápsulas.
CHÁ ROSIL Nº2 – Nervino
Composto de espécies vegetais tradicionalmente usado como relaxante
e tranquilizante. Útil em situações de nervosismo, hiperexcitabilidade,
insónias, hipertensão secundária e arteriosclerose. Recomendamos o
uso em simultâneo com o produto “Rosicalm” comprimidos (nervosismo)
ou com o xarope “Extracto de Pau D’arco + Crataegus”
(hipertensão).
CHÁ ROSIL Nº3 – Vias respiratórias
Composto de espécies vegetais, tradicionalmente usado, em situações
de tosse irritativa, inflamação das vias aéreas superiores, bronquite
crónica, asma brônquica. Útil a toma conjunta com o nosso xarope
“Seiva de Pinheiro” (ver adiante na secção “Xaropes”).
CHÁ ROSIL Nº4 – Reumatismal
Composto de espécies vegetais tradicionalmente usado em
situações de alterações degenerativas articulares (artroses). Auxiliar
no alívio das dores com acção anti-inflamatória e regularizadora do teor
de ácido úrico (hiperuricemia). Recomendamos o uso em simultâneo com
o nosso xarope “Pau D’arco + Vidoeiro”.
CHÁ ROSIL Nº5 – Quebra Pedras
Excelente chá, tradicionalmente usado em situações de disfunção das
vias urinárias, secundária a litíase renal (cálculos). Útil na prevenção de
cólicas renais e nas complicações da litíase urinária. Recomendamos a
associação com o Chá Rosil Nº 18 e o xarope “Pau D’arco + Arenária” (ver
adiante na secção “Xaropes”).

€ 8,90

CHÁ ROSIL Nº15 – Hemorroidal (Uso Externo)
Composto de espécies vegetais para uso externo, tradicionalmente
usado em situações de hemorróidas com acção anti-inflamatória
e cicatrizante. Recomenda-se o uso em simultâneo com o Chá Rosil Nº 6.

€ 5,90

€ 5,90

€ 5,90

€ 5,90

€ 5,90

CHÁ ROSIL Nº 7
Doença hepática crónica, cirrose hepática e suas complicações,
ascite/hipertensão portal.

€ 7,90

CHÁ ROSIL Nº 9 – Prostasil
Composto de espécies vegetais tradicionalmente usado como
preventivo e auxiliador no alívio dos sintomas relacionados com a
Hipertrofia Benigna Prostática (Prostatismo). Recomenda-se
a utilização conjunta com o nosso “Prostasil” cápsulas.
CHÁ ROSIL Nº11 – Ictericial
Composto de espécies vegetais tradicionalmente usado em
situação de disfunção hepática com icterícia. Recomenda-se o uso
conjunto com o Chá Rosil Nº 7.

CHÁ ROSIL Nº16 – Aparelho genital feminino (Uso Externo)
Composto de espécies vegetais, tradicionalmente usado em caso de
vulvo-vaginites, corrimento, cervicite crónica (colo uterino).
CHÁ ROSIL Nº16-A – Aparelho genital feminino
Composto de espécies vegetais, tradicionalmente usado nos
processos inflamatórios do aparelho genital feminino. Útil a toma
conjunta com o xarope “Extracto de Pau D’arco).
CHÁ ROSIL Nº 17 – Virgínia
Composto de espécies vegetais, tradicionalmente usado como
regularizador do ciclo menstrual. Útil como auxiliar no controle das
queixas relacionadas com síndrome pré-menstrual.

CHÁ ROSIL Nº 6 – Fígado e Vesícula
Composto de espécies vegetais, tradicionalmente usado como
regularizador da função do fígado. Útil em situações de azia,
controle da acidez gástrica, enfartamentos, digestões difíceis,
distenção abdominal (gases), fígado gordo (esteatose hepática) no
combate à prisão de ventre, vesícula preguiçosa, preventivo do
desenvolvimento de hemorróidas. Aconselhamos o uso em simultâneo
com o nosso xarope “Digestrosil” ou as nossas cápsulas “Heparosil”.

CHÁ ROSIL Nº 8 – Diarreino
Composto de espécies vegetais tradicionalmente usado como
regularizador do trânsito intestinal, em situações de diarreia ou
hiperirritabilidade intestinal, colite espástica.

CHÁ ROSIL Nº14 – Tizanas depurativas
Composto de espécies vegetais, tradicionalmente usado como
depurativo, anti–inflamatório e desintoxicante, contrariando a
retenção de líquidos, promovendo a eliminação de toxinas e uma
melhor circulação sanguínea, incluindo varizes. Recomendamos a
toma conjunta com o nosso xarope “Extracto de Pau D’arco Ipê
Roxo”.

€ 6,90

€ 13,70

€ 8,90

CHÁ ROSIL Nº 30 – Ureino
Composto de espécies vegetais tradicionalmente usado no controle
e normalização dos níveis de ureia do sangue.

€ 5,90

CHÁ ROSIL Nº 31 – Digestivo
Composto de espécies vegetais, tradicionalmente usado em
situações de digestões difíceis, relacionadas com hiperacidez
gástrica, disquinésia biliar, meteorismo (gases), hiperirritabilidade
intestinal.

€ 6,90

€ 8,90

€ 13,70

CHÁ ROSIL Nº 36 – Anti-Colesterol
Composto de espécies vegetais, tradicionalmente usado como
excelente auxiliar no controle dos níveis de colesterol sanguíneo e
no combate à dislipidémia. Aconselhamos o uso em simultâneo com
as nossas cápsulas “Omegasil Q10”.

€ 8,90

€ 6,90

€ 6,90

CHÁ ROSIL Nº 38 – Pau D’arco Ipê Roxo Brasileiro
Planta tradicionalmente usada como poderoso anti-inflamatório,
cicatrizante, anti-anémico, estimulante e regulador do sistema
imunitário.

€ 5,90

CHÁ ROSIL Nº 25 – Bom regularizador dos intestinos
Composto de espécies vegetais, tradicionalmente usado como laxante,
no combate à obstipação crónica.
CHÁ ROSIL Nº26 – Erupções cutâneas (Uso Externo)
Composto de espécies vegetais tradicionalmente usado em situações
de hipersensibilidade da pele tais como psoríase, eczemas, eritema.
CHÁ ROSIL Nº 28 – Chá Frontal
Composto de espécies vegetais, tradicionalmente usado, como óptimo
auxiliador no alívio dos sintomas relacionados com a menopausa.
Aconselha-se a toma conjunta com o nosso “Climasil” cápsulas.

www.ervanariarosil.com

CHÁ ROSIL Nº 43 – Hipericão do Gerês
Planta tradicionalmente usada como reguladora da função hepática,
da vesícula e via biliar.

€ 5,90

€ 8,90

€ 8,90

€ 6,90

€ 8,90

CHÁ ROSIL Nº19 – Oftalmias (Uso Externo)
Composto de espécies vegetais para uso externo, tradicionalmente
usado em processos inflamatórios das pálpebras e globo ocular.

CHÁ ROSIL Nº 23 – Purgante Vegetal

€ 6,90

CHÁ ROSIL Nº 33 – Cardino
Composto de espécies vegetais, tradicionalmente usado como
excelente auxiliar no controle das manifestações de insuficiência
coronária (angina de peito, cansaço), insuficiência cardíaca,
palpitações (arritmias), hipertiroidismo (bócio).

CHÁ ROSIL Nº 37 – Longevidade
Composto de espécies vegetais, tradicionalmente utilizado como
tónico geral do organismo. Excelente auxiliador no combate à
debilidade física, fadiga crónica, perda da vitalidade e do desejo
sexual (líbido). Recomenda-se o uso simultâneo com o nosso produto
“Libidosil”, disponível em comprimidos e ampolas bebíveis.

€ 6,90

€ 6,90

€ 8,90

€ 5,90

CHÁ ROSIL Nº22 – Obesidade
Composto de espécies vegetais, tradicionalmente usado em
regimes de emagrecimento. Particularmente útil quando existe
obstipação crónica (prisão de ventre) associada. Recomendamos o
uso em conjunto com o nosso “Adelgasil” - ampolas bebíveis, para
potenciação dos efeitos (ver secção “Ampolas”).

Produtos Dietéticos

CHÁ ROSIL Nº 32 – Bom amigo
Composto de espécies vegetais, tradicionalmente usado em situações
de entero-colite, colite espástica, cólon irritável, diverticulose
intestinal, colite nervosa.

CHÁ ROSIL Nº 18 – Renal
Composto de espécies vegetais, tradicionalmente usado em processos
inflamatórios do aparelho urinário, infecções urinárias,cistites,
uretrites, ardor miccional. Acção diurética e anti-inflamatória.
Aconselha-se o uso em simultâneo com o xarope “Extracto de Pau
D’arco + Arenária”.

CHÁ ROSIL Nº 20 – Anti-gripal
Composto de espécies vegetais, tradicionalmente usado nas
manifestações relacionadas com constipações, resfriados
e síndromes gripais.

€ 6,90

CHÁ ROSIL Nº 29 – Diabesil
Composto de espécies vegetais tradicionalmente usado como excelente
auxiliar no equilíbrio dos níveis de açúcar no sangue (controle da
Glicemia). Aconselhamos o uso em simultâneo com o xarope “Diabesil”.

CHÁ ROSIL Nº 44 – Erva de S. Roberto
Planta tradicionalmente usada como anti-diarreico e anti-inflamatório
em afecções do tubo digestivo.
CHÁ ROSIL Nº45 – Sinusite (Uso Externo)
Composto de espécies vegetais para inalação/vaporização, tradicionalmente
usado, em situações de coriza, rinite alérgica, sinusite crónica.
CHÁ ROSIL Nº 46 – Quebra-Pedras Brasileiro
Planta tradicionalmente utilizada, em casos de litíase da via biliar.
Recomendamos o uso simultâneo com o Chá Rosil Nº 1.
CHÁ ROSIL Nº47 – Anti-celulite/Drenante
Composto de espécies vegetais, tradicionalmente usado em regimes de
emagrecimento, favorecendo a eliminação de líquidos, diminuindo o apetite
e a retenção de líquidos. Sem acção laxante. Aconselha-se o uso em
simultâneo com o nosso “Adelgasil” ampolas.

€ 13,90

€ 5,70

€ 4,70

€ 4,70

€ 8,90

€ 8,90

€ 8,90

IVA incluído à taxa em vigor

Xaropes
DIABESIL
Suplemento alimentar/complexo de plantas tradicionalmente
usadas, como auxiliares na manutenção e controle dos níveis de
açúcar no sangue (glicemia). Aconselha-se a toma conjunta com o
nosso Chá Rosil Nº 29, para potenciação do efeito.

€ 18,80

DIGESTROSIL
Suplemento alimentar/complexo de plantas tradicionalmente
usadas, como regularizadoras da função digestiva, em situações de
azia, hiperacidez gástrica, enfartamentos, meteorismo intestinal,
flatulência (gases) e vesícula preguiçosa. Recomenda-se a toma
conjunta com o nosso Chá Rosil Nº 6.

€ 16,90

EXTRACTO FLUÍDO DE PAU D’ARCO
Suplemento alimentar, composto concentrado de Pau D’arco (Ipê
Roxo Brasileiro), planta tradicionalmente usada pelas suas
propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes, anti-anémicas,
regeneradoras celulares e regularizadoras do sistema imunitário.

€ 12,40

EXTRACTO DE PAU D’ARCO + ARENÁRIA
Suplemento alimentar que associa as propriedades do Pau D’arco à
Arenária Rubra, planta tradicionalmente usada pelas suas
propriedades
anti-inflamatórias,
particularmente
a nível
do aparelho urinário, em situação de cistites, uretrites, cálculos
renais, processos inflamatórios.

€ 14,80

EXTRACTO DE PAU D’ARCO + CRATAEGUS
Suplemento alimentar que associa as características do Pau D’arco à
planta Crataegus, reconhecida tradicionalmente como regularizadora
da circulação sanguínea em geral. Útil em situações de hipertensão
arterial secundária a arteriosclerose, perturbações da circulação
cerebral, coronária e periférica. Recomendamos o uso em simultâneo
com o nosso Chá Rosil Nº 2.

€ 14,80

EXTRACTO DE PAU D’ARCO + VIDOEIRO
Suplemento que associa as características do Pau D’arco ao Vidoeiro,
planta com reconhecidas propriedades anti-inflamatórias, em
alterações degenerativas do aparelho locomotor (músculos,
ligamentos e articulações). Excelente auxiliar na normalização do
teor de ácido úrico no sangue. Recomenda-se a toma conjunta com
o nosso Chá Rosil Nº 4.

€ 14,80

SEIVA DE PINHEIRO
Suplemento alimentar, composto concentrado de Seiva de Pinheiro,
tradicionalmente usada em processos inflamatórios das vias aéreas
superiores, tosse irritativa, expectoração, traqueo-bronquites,
síndromes gripais. Aconselha-se a toma em conjunto com o nosso
Chá Rosil Nº 20.

€ 11,90

Sumo Natural
ALOESIL 100% - Sumo Natural de Aloé Vera
Poderoso estabilizador do organismo, com propriedades anti-sépticas e anti-inflamatórias, acção regeneradora dos tecidos,
reguladora do metabolismo celular e da resposta do Sistema
Imunitário. Tradicionalmente usado em estados/situações de
debilidade física, doenças inflamatórias crónicas (aparelho
digestivo, cardio-circulatório, urinário, respiratório e locomotor).
Promove a eliminação de toxinas. (Embalagem de 1 litro)

€ 17,50

IVA incluído à taxa em vigor

