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Saiba mais sobre os 
fitoterápicos e conheça 

o portfólio Herbarium

Material dirigido exclusivamente ao farmacêutico e profissionais da saúde. Proibida a distribuição ao consumidor.
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A nossa natureza é ser referência em Fitoterápicos no Brasil. Nosso propósito é unir natureza e tecnologia para 
inspirar saúde e bem-estar nas pessoas, esse é o nosso motivo de existir. Nós fomos fundados em 1985, temos 
produtos presentes em mais de 50 mil farmácias e realizamos contato mensal com mais de 40 mil médicos em 
todo o país. Somos especializados e reconhecidos pela excelência em pesquisa e desenvolvimento, nosso portfólio 
é composto exclusivamente por produtos de origem natural, principalmente fitoterápicos de prescrição médica e 
venda livre, além de suplementos alimentares com qualidade farmacêutica e fitocosméticos.

O mercado de naturais está em ampla expansão, o que é maravilho-
so. Mas na Herbarium nós queremos ir além! Nós acreditamos que 
através dos nossos produtos podemos gerar mudanças positivas na 
vida dos nossos consumidores. A Herbarium foi a primeira indústria 
farmacêutica do Brasil a ser certificada pelo Selo B, que atesta o seu 
compromisso de gerar um impacto positivo para sociedade e para 
o meio ambiente. Além de todas as nossas práticas externas, nós 
também cuidamos com muito zelo dos nossos colaboradores, e em 
2021 fomos novamente certificados pelo GPTW como uma excelente 
empresa para se trabalhar. Nós construímos a nossa jornada assim, 
com muita qualidade técnica, muito profissionalismo e também 
muito cuidado com o próximo, com a natureza e com a nossa gente. 
Esperamos que, assim como nós, você também se inspire a buscar a 
sua natureza. Que você cuide da sua saúde e do seu bem-estar. Ma-

nifesto Herbarium: Eu acordo cedo, gosto de viver as manhãs. Tudo na 
natureza me energiza, me cura e me abraça, todos os dias. Faço dela 
meu trabalho, meu caminho e minha inspiração. Tenho paixão pela 
ciência, pela transformação das coisas simples em essenciais, amo 
saber que o meu conhecimento pode ajudar, pode tratar e inspirar. 
Sou comprometido e inovador. Minhas ações se baseiam no que te-
nho de mais valioso, ética, excelência e qualidade. Acredito no equilí-
brio como caminho para uma vida plena. Usar os recursos disponíveis 
de forma responsável e a nosso favor, é a chave para nos mantermos 
saudáveis. Tudo está conectado, por isso defendo que as pessoas 
precisam valorizar a si mesmas e as suas relações com o outro e o 
meio ambiente. Amo e acredito muito no que faço, por isso desejo ser 
inspiração para que todos, assim como eu, encontrem seu equilíbrio 
e tenham contato com a sua natureza.
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Introdução à categoria de fitoterápicos e naturais
O consumo de produtos mais naturais tem crescido nos últimos anos e a tendência é que este avanço seja mantido nos próximos períodos. 
Esta alta demanda da população por terapêuticas mais naturais tem proporcionado a evolução do mercado Fitoterápico estimulando a 
criação de espaços exclusivos nas farmácias e o desenvolvimento de novos produtos pela indústria. O primeiro passo para entender 
esta categoria é conhecer os grupos de produtos que estão dentro dela:

CONHEÇA OS GRUPOS DE PRODUTOS:

TERAPÊUTICA

Fitoterápicos Dinamizados

Antihomotóxico

Homeopático

Antroposófico

SINTÉTICANATURAL

Suplementos Alimentares Medicamentos

MEDICAMENTOS FITOTERÁ-
PICOS: Medicamentos desenvol-
vidos a partir de plantas medicinais, 
sem a utilização de substâncias 
ativas isoladas, ainda que de ori-
gem vegetal. Possuem segurança 
e eficácia baseadas em evidências 
clínicas e são caracterizados pela 
constância de sua qualidade. 

PRODUTOS TRADICIONAIS FI-
TOTERÁPICOS (PTF): Produtos 
desenvolvidos a partir de plantas 
medicinais, sem a utilização de 
substâncias ativas isoladas, ainda 
que de origem vegetal. Possuem 
segurança e efetividade baseadas 
em estudos de seu uso tradicional 
(por pelo menos 30 anos). 

DINAMIZADOS: Medicamentos 
preparados a partir de substân-
cias que são submetidas a tritu-
rações sucessivas ou a diluições 
seguidas de sucussão. Existem 
três tipos de medicamentos di-
namizados: Homeopático, Anti-
homotóxico e Antroposófico.

SUPLEMENTOS: São produtos 
destinados a suplementar a ali-
mentação de indivíduos saudá-
veis com nutrientes, substâncias 
bioativas, enzimas ou probióticos 
como vitaminas, minerais, fibras, 
ácidos graxos ou aminoácidos.
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O uso de fitoterápicos na recuperação da saúde respiratória tem evoluído muito ao longo dos tempos. 
Hoje os medicamentos fitoterápicos contribuem para o alívio dos sintomas e evitam o agravamento de quadros respiratórios 

atuando no tratamento de tosses, de resfriados e de infecções das vias aéreas superiores (IVAS). 

TOSSE

CONGESTÃO NASAL

TRATAMENTO DAS IVAS

JATO 360º
contínuo

CFC
FREE

Livre de 
conservantes

Com copo e 
seringa dosadora

Com copo e 
seringa dosadora

Sabor 
laranja

Sabor 
laranja

Não contém 
conservante

Não contém 
conservante

SEM
vasoconstrutor

USO
adulto e infantil

Válvula
removível

Fluidificante e descongestionante nasal. Fluidifica a secreção da mucosa nasal, favorecendo a sua 
eliminação e gerando o alívio da congestão nasal. Por ser isotônico, não agride a mucosa nasal.

Rinospray (Solução de cloreto de sódio 0,9% - 100 mL)

Ação expectorante e mucofluidificante (diminui a viscosidade das secreções, 
facilitando a expectoração) nos casos de tosse produtiva e tosse com catarro.

Hedera Herbarium  (Hedera Helix L. 7mg/mL – 150 mL)

Fórmula mais prescrita por pediatras e pneumologistas de todo o Brasil¹

Cód.: 404620 
EAN: 7896083411948
HEDERA HERBARIUM 7mg 
XPE 150mL

Rende 8 dias no  
tratamento de adultos

Uso adulto e pediátrico 
acima de 2 anos

Sem  
açúcar

Sem  
açúcar

Sem  
corantes

Sem  
álcool

Ação broncodilatadora e expectorante, tratamento de afecções do trato 
respiratório, tosses persistentes, tosses com expectoração e rouquidão.

Cód.: 401437 
EAN: 7896083404094
GUACO EDULITO 120mL

Cód.: 402252 
EAN: 7896083400935
RINOSPRAY SPRAY 100mL

Tratamento de infecções agudas e crônicas do trato respiratório e do ouvido, de infecções  
de nariz e de garganta como rinofaringites, amigdalites, sinusites e bronquites.

Imunoflan (Pelargonium sidoides 307,39 mg/mL - 120 mL)

Imunoflan Zero (Pelargonium sidoides 307,39 mg/mL - 200 mL)
Tratamento de infecções agudas e crônicas do trato respiratório e do ouvido, de infecções  
de nariz e de garganta como rinofaringites, amigdalites, sinusites e bronquites.

Cód.: 112100 
EAN: 7896083411764
IMUNOFLAN ZERO ACUCAR 
200mL

Cód.: 105941 
EAN: 7896083402625
IMUNOFLAN 120mL

Ação broncodilatadora e expectorante, tratamento de afecções do trato respiratório, tosses 
persistentes e tosses com expectoração.

Xarope de Guaco Herbarium (Mikania glomerata 0,5 mL/5 mL - 120 mL)

Cód.: 401444 
EAN: 7896083404070
GUACO XAROPE 120mL

Guaco Edulito Herbarium (Mikania glomerata 81,5 mg/mL - 120 mL)

Rende 8 dias no  
tratamento de adultos

Sem  
açúcar

Uso adulto e pediátrico 
acima de 2 anos
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TRATAMENTO DAS IVAS

PRISÃO DE VENTRE

MÁ DIGESTÃO, ÚLCERA GASTRODUEDENAL E GASTRITE

MÁ DIGESTÃO E DESCONFORTO ABDOMINAL

ANSIEDADE E IRRITABILIDADE

4  
indicações

Os Fitoterápicos são amplamente utilizados para tratamento de desordens do Sistema Digestório. O Sene e a Cáscara Sagrada, por exemplo, são indicados 
para os casos em que há prisão de ventre; a Alcachofra, para regular a função hepatobiliar, auxiliando na digestão de alimentos gordurosos e reduzindo 

o desconforto causado por gases; e a Espinheira Santa, para a proteção da mucosa gástrica e para o tratamento de gastrite e de úlcera duodenal.

Tratamento de prisão de ventre ocasional. Ação laxativa e estimuladora das contrações no 
intestino grosso. O tempo estimado para o início da ação deste medicamento é de 8 a 12 horas.

Tratamento de prisão de ventre ocasional. Apresenta um efeito laxante por contato, ação de 
aumento da movimentação intestinal e diminuição da absorção de água e de eletrólito, o que 
facilita a eliminação das fezes. O tempo estimado para o início da ação deste medicamento 
é de 6 a 12 horas.

Cód.: 101919 
EAN: 7896641804397
KALOBA GTS 50mL

Cód.: 101918 
EAN: 7896641804380
KALOBA GTS 20mL

Cód.: 110020 
EAN: 7896641808227
KALOBA C/ 21 COMP

Cód.: 401443 
EAN: 7896083400263
SENE C/45 CAPS

Cód.: 401434 
EAN: 7896083400164 
CASCARA SAGRADA C/45 CAPS

Auxilia no tratamento da má digestão, coadjuvante no tratamento de úlcera do estômago e 
do duodeno e auxiliar no tratamento de gastrite. Regula as funções estomacais e promove 
a proteção da mucosa gástrica.

Cód.: 400509 
EAN: 7896083400171
ESPINHEIRA SANTA C/45 CAPS

Facilita a digestão, alivia o desconforto abdominal, os gases e as náuseas, 
resultantes da deficiência na produção e da eliminação da bile.

Cód.: 401432 
EAN: 7896083400027
ALCACHOFRA C/45 CAPS

Desde os primeiros registros sobre medicina, os fitoterápicos já estavam presentes nos tratamentos de desordens do Sistema Nervoso. É o 
Sistema Nervoso que processa todas as informações internas e externas ao corpo, permitindo a adaptação do indivíduo aos acontecimen-
tos. Por isso, manter o Sistema em equilíbrio é importante para a manutenção da qualidade de vida. E com a agitação da vida moderna é cada vez mais co-
mum o desenvolvimento de quadros de ansiedade, de insônia e de depressão. Para combatê-los, a fitoterapia dispõe de produtos como o Maracujá, que atua 
sobre a ansiedade, a irritabilidade e a agitação nervosa, a Kava Kava, que age no tratamento da insônia, e o Hipérico, que trata de quadros de depressão leve.

Tratamento de ansiedade, agitação 
nervosa, irritabilidade e insônia.

Cód.: 400811 
EAN: 7896083400256
MARACUJA HERB C/45 
COM REV

Indicado para tratamento dos sintomas (tosse com catarro, tosse seca, coriza, 
obstrução nasal, dor de cabeça, dor de garganta, dificuldade para engolir, mal-
estar e indisposição) de infecções agudas do sistema respiratório, tais como 
resfriado, sinusite, infecção da garganta e bronquite não alérgica, principalmente 
aquelas causadas por vírus.

Kaloba 50 mL (Pelargonium sidoides DC. 825 mg/mL – 50 mL)
Kaloba 20 mL (Pelargonium sidoides DC. 825 mg/mL – 20 mL)
Kaloba comprimidos (Pelargonium sidoides 111 mg – 21 comprimidos)

Sene Herbarium (Senna alexandrina 100 mg - 45 cápsulas duras)

Cáscara Sagrada Herbarium (Frangula purshiana 75 mg - 45 cápsulas duras)

Espinheira Santa Herbarium (Maytenus ilicifolia 380 mg - 45 cápsulas duras)

Alcachofra Herbarium (Cynara scolymus 300 mg - 45 cápsulas duras)

Maracujá Herbarium (Passiflora incarnata 320 mg - 45 comprimidos revestidos)
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Auxiliar no tratamento dos distúrbios do sono e estados de inquietação nervosa.

Cód.: 404190 
EAN: 7898908753301
NEUREXAN 301 5MG C/50 
COM SUBL

Tratamento sintomático de estágios leves a moderados de ansiedade e 
de insônia, em curto prazo, até 8 semanas de tratamento.

Tratamento e promoção do alívio dos sintomas de estados depressivos leves e moderados 
e dos sintomas associados como ansiedade, tensão e dor muscular generalizada. Após 2 
a 4 semanas de tratamento observa-se melhora nos sintomas e nos sinais depressivos.

Tratamento da depressão leve e da moderada. Atua na promoção do alívio dos 
sintomas associados como ansiedade, tensão e dor muscular generalizada

Tratamento de Transtorno Neurocognitivo Menor (Transtorno Cognitivo Leve) e 
Queixas de Memória, melhorando o desempenho cognitivo, como atenção e retenção 
da memória auditiva e verbal, imediata e tardia, em adultos acima de 50 anos.

Cód.: 104087 
EAN: 7896083400683
KAVA KAVA C/45 CAPS

Cód.: 104086 
EAN: 7896083400133
HIPERICO HERBARIUM EXTR 
C/45 CAPS

Cód.: 104085 
EAN: 7896083402526
HIPERICIN C/30 CAPS

Cód.: 106721 
EAN: 7896083410552
COGNITUS 225MG 60 
COM REV

Cód.: 104083 
EAN: 7896083400058
GINKGO HERBARIUM 40MG 
C/60 CAPS

Desordens e sintomas decorrentes da deficiência do fluxo sanguíneo cerebral 
como problemas de memória, função cognitiva, tonturas, dor de cabeça, vertigem, 
zumbidos, estágios iniciais de demências (como Alzheimer e demências mistas), além 
de distúrbios circulatórios periféricos (claudicação intermitente) e problemas na retina.

Tratamento de vertigens e tonturas de várias origens.

Cód.: 104386 
EAN: 7896641807404
TEBONIN 120MG C/30 COM

Cód.: 104384 
EAN: 7896641807381
TEBONIN 80MG C/30 COM REV

Cód.: 107334 
EAN: 7898908753097
VERTIGOHEEL 50 COM SUBL

Tratamento de vertigens e de zumbidos (tinidos) resultantes de 
distúrbios circulatórios, de cãibras e de insuficiência vascular cerebral.

ANSIEDADE E IRRITABILIDADE

INSÔNIA

DEPRESSÃO LEVE

MEMÓRIA E COGNIÇÃO

VERTIGEM E ZUMBIDO

Neurexan (Passiflora incarnata D2 + Associações - 50 comprimidos)

Kava Kava Herbarium (Piper methysticum 75 mg - 45 cápsulas duras)

Hipérico Herbarium (Hypericum perforatum 100 mg - 45 cápsulas duras)

Hipericin (Hypericum perforatum 300 mg - 30 cápsulas moles)

Cognitus (Bacopa monnieri 225 mg - 60 comprimidos)

Ginkgo Herbarium (Ginkgo biloba 40 mg - 60 cápsulas duras)

Tebonin 120 mg (Ginkgo biloba 120 mg – 30 comprimidos revestidos)
Tebonin 80 mg (Ginkgo biloba 80 mg – 30 comprimidos revestidos)

Vertigoheel (Anamirta cocculus D4 + Associações – 50 comprimidos)
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Desde a antiguidade o homem já percebia nos fitoterápicos propriedades que contribuíam para a manutenção do organismo 
saudável. Até hoje, as plantas são estudadas e transformadas em medicamentos fitoterápicos capazes de melhorar a condição de 

saúde das pessoas. A Castanha da Índia, por exemplo, trata os sintomas relacionados à má circulação.

Tratamento de sintomas da insuficiência venosa, como sensação de dor e de 
peso nas pernas, de inchaço, de cãibras, de prurido e de fragilidade capilar.

Cód.: 401435 
EAN: 7896083400119
CASTANHA DA INDIA C/45 
COM REV

A Fitoterapia também é muito reconhecida no tratamento de condições inflamatórias. A Herbarium desenvolveu e lançou o primeiro 
fitomedicamento do mundo para tratamento de Herpes simples baseado em uma planta brasileira, a unha de gato. A Garra do Diabo 
é uma planta muito reconhecida no tratamento de Artrite e Artrose. E a Arnica é um clássico no tratamento de contusão e hematomas.

Indicado para o tratamento de contusões, hematomas e equimoses.  
Alivia as dores, impede a inflamação e tem efeito antisséptico.

Indicado como auxiliar no tratamento de traumatismos como torções, contusões, hematomas, fraturas, 
edemas pós-cirúrgicos e pós-traumáticos, e inchaços em geral; processos inflamatórios e degenerativos 
com inflamação associada em diversos órgãos e tecidos, especialmente nos do aparelho locomotor e 
dos tecidos de sustentação; artrose do quadril, do joelho e das pequenas articulações.

Cód.: 107342 
EAN: 7898908753172
TRAUMEEL S POM 50 G

Cód.: 400118
EAN: 7896083403233 
ARNICA GEL 30 G

DORES NAS PERNAS E MÁ CIRCULAÇÃO

CONTUSÕES E HEMATOMAS

Castanha da Índia Herbarium (Aesculus hippocastanum 100 mg - 45 comprimidos revestidos)

Auxilia no alívio de dores articulares moderadas e dor lombar baixa 
aguda, atua como anti-inflamatório, anti-reumático e analgésico.

Cód.: 104082 
EAN: 7896083400485
GARRA DO DIABO C/45 
COM REV

Indicado como tratamento auxiliar das dores e inflamações das articulações 
e dos ligamentos, nos casos de artrose, em particular gonartrose; poliartrose; 
espondioartrose; periartrite escapulo-humeral.

Cód.: 109876 
EAN: 7898908753134
ZEEL C/ 50 COM

Cód.: 109941 
EAN: 7898908753264
ZEEL INJ C/10 AMP

ARTROSE E ARTRITE
Garra do Diabo Herbarium (Harpagophytum procumbens 200 mg - 
45 comprimidos revestidos)

Zeel comprimidos (Rhus toxicodendron D2 + Associação – 50 comprimidos)
Zeel injetável (Rhus toxicodendron D4 + Associação – 10 ampolas de 2 mL)

Arnica Gel Herbarium (Arnica montana 200 mg/g - Gel - 30 g)

Traumeel Pomada (Arnica montana D3 + Associações - 50 g)

Tratamento de herpes simples. As ações anti-inflamatória e analgésica  
melhoram o aspecto da região afetada, reduzindo a coceira e a dor.

Cód.: 402433 
EAN: 7896083402519
IMUNOMAX GEL CREME 10 G

HERPES

Imunomax (Uncaria tomentosa 50 mg/g - Gel-Creme- 10 g) 
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Indicado como auxiliar no tratamento de traumatismos como torções, contusões, hematomas, 
fraturas, edemas pós-cirúrgicos e pós-traumáticos, e inchaços em geral; processos inflamatórios e 
degenerativos com inflamação associada em diversos órgãos e tecidos, especialmente nos do aparelho 
locomotor e dos tecidos de sustentação; artrose do quadril, do joelho e das pequenas articulações.

Aumento de espermatogênese e regulação hormonal em pacientes que apresentam alterações 
das funções sexuais devido a uma baixa concentração de dehidroepiandrosterona (DHEA) no 
organismo.

Cód.: 105987 
EAN: 7896083410248
ANDROSTEN 94 MG C/30 CPR

Cód.: 106666 
EAN: 7896083410323
ANDROSTEN UNO 15 CPR

Traumeel Gotas (Arnica montana D2 + Associação – 30 mL)
Traumeel Comprimidos (Arnica montana D2 + Associação – 50 comprimidos)
Traumeel Injetável (Arnica montana D2 + Associação – Ampolas com 2,2 mL)

Cód.: 107341 
EAN: 7898908753141
TRAUMEEL 301,5 MG 50 
COMP SL

Cód.: 107340 
EAN: 7898908753257
TRAUMEEL S SOL INJ 10 
AMP 2,2ML

Cód.: 107335 
EAN: 7898908753158 
TRAUMEEL S SOL GTS 
30ML

Androsten 94 (Tribulus terrestris 94 mg - 30 comprimidos revestidos)
Androsten Uno (Tribulus terrestris 280 mg - 15 comprimidos revestidos)

A ciência moderna aumentou a compreensão do funcionamento do corpo humano, o que permitiu que médicos e pesquisadores tivessem um conhecimen-
to mais profundo da fisiologia do corpo e que desenvolvessem fitoterápicos para o tratamento de patologias do universo hormonal: a produção insuficiente 

de testosterona, a Hiperplasia Benigna da Próstata (HBP), os sintomas do climatério e da pré e pós-menopausa, da Tensão Pré Menstrual, dentre outros.

Indicado para auxiliar nos sintomas do climatério. Reduz a frequência e a intensidade 
da sensação de calor no corpo e no rosto (fogachos) e das crises de suor noturno.

Indicado para os sintomas da pré e pós-menopausa: rubor, ondas de calor, suor 
excessivo, palpitações, alterações depressivas do humor e do sono.

Clifemin (Actaea racemosa 160 mg - 30 comprimidos revestidos)

Cód.: 101891 
EAN: 7896083400775
ISOFLAVINE 75 MG C/30 COM REV

Cód.: 401440 
EAN: 7896083400928
ISOFLAVINE 150 MG C/30 COM REV

Cód.: 104079 
EAN: 7896083402540 
CLIFEMIN 160 MG C/30 COMP

Tratamento dos sintomas fisicos e dos emocionais da Síndrome da Tensão Pré-
Menstrual e de seus sintomas associados, como mastalgia cíclica (dor mamária).

Cód.: 104080 
EAN: 7896083402557
GAMALINE V C/30 CAPS

Tratamento da Hiperplasia Benigna da 
Próstata (HBP) e dos sintomas associados.

Prostatal (Serenoa repens 160 mg - 30 cápsulas moles)
Cód.: 106123 
EAN: 7896083410415
PROSTATAL C/30 CAPS

Isoflavine 75 mg (Glycine max 75 mg - 30 comprimidos revestidos)
Isoflavine 150 mg (Glycine max 150 mg - 30 comprimidos revestidos)

Alívio da sensibilidade, do inchaço e 
da sensação de peso nos seios.

Dermatologicamente 
testado

Cód.: 715401 
EAN: 7896083411634
GAMATOP GEL CREME 30 G

CONTUSÕES E HEMATOMAS

REGULAÇÃO HORMONAL ANDROGÊNICA

HIPERPLASIA BENIGNA DA PRÓSTATA

CLIMATÉRIO

TENSÃO PRÉ-MENSTRUAL

MASTALGIA

Gamaline•V (Borago officinalis 900 mg - 30 cápsulas moles)

Gamatop (Gel creme - 30 gramas)
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O bem-estar é conquistado pela prática de um estilo de vida que favoreça a saúde física, mental e emocional. Os avanços no estudo da nutrição permitiram o 
desenvolvimento de produtos fundamentados em pesquisas científicas que complementam as necessidades nutricionais e, algumas vezes, terapêuticas de 

uma vida agitada. Os suplementos alimentares auxiliam no equilíbrio do corpo por meio da complementação nutricional, quando necessária.

Cód.: 716891 
EAN: 7896083411801
SIMPLI D 2000UI SOL SPRAY 20ML

Cód.: 716847 
EAN: 7896083411818
SIMPLI D 1000UI SOL SPRAY 20ML

O cranberry é uma fruta parecida com a cereja, de cor mais viva, nativa dos Estados 
Unidos, onde é consumido de diversas formas, como frutas secas, molhos prontos e 
sucos. Apesar da fruta ser apreciada pela sua acidez, Cran-B CR foi desenvolvido para 
oferecer uma bebida agradável ao paladar, apresentando discreta acidez. 

Cranberry CR (Vaccinium macrocarpon - 30 sachês – 2 sachês ao dia)
Cran-B CR (Vaccinium macrocarpon - 30 sachês – 1 sachê ao dia)
Cran B- CR comprimidos (Vaccinium macrocarpon - 30 comprimidos)

Cód.: 708310 
EAN: 7896083410958
CRAN B-CR 30 SACHES

Cód.: 705622 
EAN: 7896083400942
CRANBERRY CR 400MG 
30 SACHE

Cód.: 710794 
EAN: 7896083411399
CRAN B-CR 30 COMP

O Cranberry é uma fruta parecida com a cereja, de cor mais viva, nativa dos Estados Unidos, 
onde é consumido de diversas formas, como molhos prontos, sucos e desidratada. A Beta-
Glucana é uma fibra solúvel obtida após processo tecnológico fermentativo, originário de 
alga unicelular. O Zinco é um mineral essencial antioxidante que auxilia na proteção dos 
danos causados pelos radicais livres e no funcionamento do sistema imune.

Suplemento com 500 mg de Cálcio e 100 UI de Vitamina D

NÃO
contém glúten

2 TABLETES
= 100% da IDR*

SABOR 
caramelo

Cód.: 718480 
EAN: 7896083412174
IMUNOCRAN C/30 CAPS

Cód.: 708651 
EAN: 7896083411108
CALCIOBON 60 TABLETES

Formulado a partir de gelatina pura com apresentação na forma de cápsulas para 
facilitação da ingestão deste alimento. O colágeno é uma escleroproteína elaborada 
por fibroblastos, o principal elemento do tecido conjuntivo no corpo humano.

Cód.: 705480 
EAN: 7896083410026
COLAGENAN 750MG C/45 CAPS

Fermento inativo resultante do processo de fermentação 
da cevada durante a produção de cerveja.

Cód.: 705653 
EAN: 7896083400881
LEVEDO DE CERVEJA 500MG C/ 350CP

Na forma de cápsulas proporciona uma administração 
prática dos óleos voláteis presentes nos bulbos do alho.

Cód.: 705625 
EAN: 7896083400287
OLEO DE ALHO C/45 CAPS

SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Solução Spray Sublingual, recomendada para suplementação de 
Vitamina D. Fácil administração. Sabor neutro. Uso pediátrico e adulto.

Simpli-D 1000 UI (Vitamina D3 – Colecalciferol - em spray – 20 mL)
Simpli-D 2000 UI (Vitamina D3 – Colecalciferol - em spray – 20 mL)

Imunocran (Proantocianidinas de Cranberry, Beta-Glucana de 
Euglena gracillis e Zinco – 30 cápsulas)

Calciobon (500 mg de Cálcio - 100 UI de Vitamina D - 60 tabletes mastigáveis)

Colagenan (Proteínas do Colágeno - 45 cápsulas)

Levedo de Cerveja (Saccharomyces cerevisiae - 350 comprimidos)

Óleo de alho Herbarium (Allium sativum - 45 cápsulas)

*Indicação diária recomendada
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Composição de óleo de prímula, de óleo de borragem e de óleo de germe de trigo – fontes 
de ácidos graxos essenciais, como o ômega 6, destacando-se o ácido gamalinolênico (GLA).

Bioativo natural derivado da hidrólise do leite.

Prímoris (Óleos de Borragem, Germe de Trigo e Prímula - 45 cápsulas)
Cód.: 705629 
EAN: 7896083400577
PRIMORIS C/45 CAPS

Cód.: 713911 
EAN: 7896083411498
BIOSOMNUS FLASH 150MG C/30 TAB

O período da gestação e do nascimento de um bebê é o momento mais importante da vida de uma família. É natural que seja uma fase 
de muito cuidado. A Herbarium foi pioneira na introdução do Ômega 3 para gestantes no Brasil, e recentemente estendeu sua linha com 

produtos para o cuidado com a saúde do bebê, que alivia a cólica e tranquiliza toda família.

Auxiliar no alívio do desconforto causado por cólicas abdominais flatulentas em 
recém-nascidos e crianças.

Cód.: 404610 
EAN: 7896083412082
COLICALIV GOTAS 30ML

Colicaliv (Matricaria chamomilla 4CH 0,25 mL/mL, Mentha piperita 6CH 0,25 mL/mL, 
Magnesia phosphorica 5CH 0,25 mL/mL, Colocynthis 6CH 0,25 mL/mL – 30 mL)

Suplementação alimentar para a reposição dos níveis de DHA e EPA. 
Cápsulas gelatinosas com 300 mg de DHA e 120 mg de EPA.

Suplemento alimentar para gestantes com 300 mg de DHA e 120 mg de EPA, Acido Fólico, 
Vitaminas A, D, B1, B6, B12, C, E e minerais Magnésio, Ferro, Iodo, Cobre, Selênio e Zinco

Cód.: 706629 
EAN: 7896083410699
OMEGA MATER 30 CAPS

Cód.: 715474 
EAN: 7896083411610
OMATER GEST C/30 CAPS

Ômega Mater (Ômega 3 em cápsulas - 30 cápsulas gelatinosas)

SEGURO
para gestantes

Omater Gest (Ômega 3, Vitaminas e Minerais - 30 capsulas)

8 
vitaminas

300 mg
de DHA

6 
mineirais

Quantidade de nutrientes 
adequada à IN 28/2018

Auxilia 
no alívio do 
desconforto 

das cólicas em 
recém-nascidos 

e crianças1

5
gotinhas1

,

COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS

SAÚDE DO BEBÊ E DA GESTANTE

Biosomnus Flash (Lactium - Proteína hidrolisada do leite - 30 Tabletes dispersíveis)

ÓLEO DE ROSA MOSQUETA MUSQUÉE – Óleo Facial e Corporal com Alto Poder de Hidratação 50 ml. Restrições de uso: Uso externo. Manter fora do alcance das  crianças. Descontinuar o uso em caso de sensibilização. Central de Relacionamento 0800 723 8383- www.herbarium.com.br. JUN/22

Cód: 715402
EAN: 7896083411603
MUSQUÉE ÓLEO DE ROSA
MOSQUETA 50 ML
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Auxilia 
no alívio do 
desconforto 

das cólicas em 
recém-nascidos 

e crianças1

5
gotinhas1

,

ÓLEO DE ROSA MOSQUETA MUSQUÉE – Óleo Facial e Corporal com Alto Poder de Hidratação 50 ml. Restrições de uso: Uso externo. Manter fora do alcance das  crianças. Descontinuar o uso em caso de sensibilização. Central de Relacionamento 0800 723 8383- www.herbarium.com.br. JUN/22

Cód: 715402
EAN: 7896083411603
MUSQUÉE ÓLEO DE ROSA
MOSQUETA 50 ML
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SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.
ALCACHOFRA HERBARIUM – Cynara scolymus 300 mg. INDICAÇÕES: É indicada para facilitar a digestão e aliviar o desconforto abdominal gases e náuseas resultantes de deficiência na produção e eliminação da bile. E atua na di-
minuição do colesterol presente no sangue. USO ADULTO. MS: 1.1860.0042.  ALCACHOFRA HERBARIUM É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS 
SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.  ANDROSTEN CONTRAINDICAÇÕES: Gravidez, crianças e hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: O uso do produto com outros 
medicamentos hormonais pode potencializar o seu efeito. ANDROSTEN - Tribulus terrestris 94 mg. INDICAÇÕES: Indicado para melhora do desequilíbrio hormonal e aumento da produção de espermatozoides em pacientes que apresen-
tam alterações das funções sexuais devido a uma baixa concentração do hormônio dehidroepiandrosterona (DHEA) no organismo. ADVERTÊNCIAS: Portadores de hiperplasia benigna de próstata somente devem utilizar este produto após 
avaliação médica. Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. POSOLOGIA: Ingerir 1 comprimido, 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. A dose diária não deve ultrapassar 3 comprimidos 
ao dia. USO ADULTO. REAÇÕES ADVERSAS: Pode ocorrer irritação da mucosa gástrica e refluxo. MS: 1.1860.0070. VENDA SOB PRESCRIÇÃO. ANDROSTEN UNO - Tribulus terrestris 280 mg. INDICAÇÕES: Indicado para melhora do dese-
quilíbrio hormonal e aumento da produção de espermatozoides em pacientes que apresentam alterações das funções sexuais devido a uma baixa concentração do hormônio dehidroepiandrosterona (DHEA) no organismo. ADVERTÊNCIAS: 
Portadores de hiperplasia benigna de próstata somente devem utilizar este produto após avaliação médica. Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. POSOLOGIA: Ingerir 1 com-
primido, 1 vez ao dia, a cada 24 horas. A dose diária não deve ultrapassar a de 1 comprimido ao dia. USO ADULTO. REAÇÕES ADVERSAS: Pode ocorrer irritação da mucosa gástrica e refluxo. MS: 1.1860.0070. VENDA SOB PRESCRIÇÃO 
MÉDICA. CONTRAINDICAÇÕES: Gravidez, crianças e hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: O uso do produto com outros medicamentos hormonais pode potencializar o seu 
efeito. ARNICA GEL – Arnica montana 200 mg/g. INDICAÇÕES: Tratamento de contusões, hematomas e equimoses. USO ADULTO. MS: 1.1860.0093.  ARNICA GEL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O 
MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. BIOSOMNUS FLASH – Proteína hidrolisada do leite. Recomendação de uso: 1 tablete ao dia. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: Contém derivados do leite. Este produto não é um 
medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. CALCIOBON – Suplemento à base de Cálcio e Vitamina D. NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. ALÉRGICOS: Contém leite. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. CÁSCARA 
SAGRADA HERBARIUM - Frangula purshiana 75 mg. INDICAÇÃO: Para os casos de prisão de ventre ocasional. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS. MS: 1.1860.0075.  CÁSCARA SAGRADA HERBARIUM É UM MEDICAMEN-
TO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. CLIFEMIN CONTRAINDICAÇÕES: Gravidez, lactação, crianças menores de 12 anos e hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da 
fórmula. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Pode potencializar o efeito de medicamentos anti-hipertensivos. Podem intensificar alguns efeitos estrogênicos.utilizada) CLIFEMIN- Actaea racemosa 160 mg. INDICAÇÃO: Alívio dos sintomas 
da pré e pós-menopausa, como rubor, ondas de calor, suor excessivo, palpitações e alterações depressivas de humor e do sono ADVERTÊNCIAS: Este medicamento deve ser administrado com cuidado a pacientes com insuficiência hepá-
tica grave. Pessoas alérgicas a salicilatos devem utilizar este medicamento com cuidado. Em casos de alterações na intensidade e frequência da menstruação e persistência ou surgimento de novos sintomas, procurar orientação médica, 
uma vez que podem estar envolvidos distúrbios que precisam ser diagnosticados. Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. Só deve ser usado junto com suplementos hormonais 
(estrogênio) sob estrita supervisão médica. POSOLOGIA: Ingerir 1 comprimido, 1 vez ao dia. USO ADULTO. REAÇÕES ADVERSAS: Este medicamento pode causar desconforto gastrointestinal, dores de cabeça, sensação de peso nas pernas 
e tontura. O paciente que utiliza extrato de cimicífuga deve estar atento ao desenvolvimento de sinais e sintomas sugestivos de deficiência do fígado. MS: 1.1860.0007. VENDA SOB PRESCRIÇÃO. COGNITUS CONTRAINDICAÇÕES: Gravi-
dez e hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Este medicamento deve ser administrado com cautela a pacientes que fazem uso de inibidores da acetilcolinesterase. Pode aumen-
tar os efeitos de clorpromazina quando usado concomitantemente à bacopa. Aumento na atividade das enzimas do citocromo P450 foi observada em estudo com roedores. Pode causar efeitos aditivos se administrada concomitantemen-
te com medicamentos bloqueadores dos canais de cálcio. COGNITUS - Bacopa monnieri 225 mg. INDICAÇÕES: Tratamento de Transtorno Neurocognitivo Menor (Transtorno Cognitivo Leve) e Queixas de Memória em adultos acima de 50 
anos. ADVERTÊNCIAS: Utilizar o medicamento após a refeição principal. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado. Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. 
POSOLOGIA: Ingerir 2 comprimidos, via oral, 1 vez ao dia. O medicamento deve ser administrado por 12 semanas, os efeitos benéficos aparecem durante esse período. USO ADULTO ACIMA DE 50 ANOS. REAÇÕES ADVERSAS: Podem 
ocorrer distúrbios gastrointestinais leves. Eventualmente, pode causar palpitações, boca seca, sede e fadiga muscular. MS: 1.1860.0098. VENDA SOB PRESCRIÇÃO. COLICALIV – Matricaria chamomilla 4CH 0,25 mL/mL, Mentha pipe-
rita 6CH 0,25 mL/mL, Magnesia phosphorica 5CH 0,25 mL/mL, Colocynthis 6CH 0,25 mL/mL. INDICAÇÃO: Auxiliar no alívio do desconforto causado por cólicas abdominais flatulentas em recém-nascidos e crianças. VIA ORAL. USO PE-
DIÁTRICO. Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme RDC nº 238/2018. COLICALIV É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. CRAN-B CR - Vacci-
nium macrocarpon – 30 comprimidos. Recomendação de uso: Recomenda-se ingerir 2 comprimidos ao dia. O consumo deste produto deve ser acompanhado da ingestão de líquidos. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Este produto não é um 
medicamento. CRANBERRY CR - Vaccinium macrocarpon – 30 sachês. Recomendação de uso: Adicione o conteúdo do sachê (5 g) em 200 mL de água fria ou gelada. Recomenda-se ingerir 2 sachês ao dia. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. ESPINHEIRA SANTA HERBARIUM – Maytenus ilicifolia, M. aquifolium 380 
mg. INDICAÇÕES: Usada tradicionalmente para auxiliar no alívio da má digestão e coadjuvante no tratamento de gastrite e úlcera do estômago e duodeno. USO ADULTO. MS: 1.1860.0043.  ESPINHEIRA SANTA HERBARIUM É UM MEDICA-
MENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. GAMALINE • V - Borago officinalis 900 mg. INDICAÇÕES: Auxiliar no tratamento dos sintomas da Síndrome da Tensão Pré-Menstrual e 
seus sintomas associados. Auxiliar no tratamento de Eczema Atópico e de Artrite Reumatoide. ADVERTÊNCIAS: Pacientes epiléticos, especialmente aqueles com esquizofrenia, devem utilizar o produto somente com orientação médica. Em 
caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. POSOLOGIA: Ingerir 1 cápsula ao dia. USO ADULTO. REAÇÕES ADVERSAS: Raramente pode ocorrer diarreia, náusea e dor abdominal. MS: 
1.1860.0061. VENDA SOB PRESCRIÇÃO. CONTRAINDICAÇÕES: Gravidez, crianças e pessoas com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Pacientes que estejam utilizando medica-
mentos com fenotiazina devem consultar o médico antes de utilizar medicamentos contendo óleo de borragem. GAMATOP - Gel creme para hidratação. Possui Vitamina E e Esqualano vegetal, que auxiliam na elasticidade natural dos 
seios. Alívio da sensibilidade, inchaço e sensação de peso nas mamas. Precauções: uso externo. Descontinuar o uso em caso de sensibilização. Incluir data de impressão da peça publicitária. Herbarium Laboratório Botânico Ltda. GARRA 
DO DIABO HERBARIUM - Harpagophytum procumbens e H. zeyheri 200 mg. INDICAÇÕES: Usada tradicionalmente para alívio de dores articulares moderadas e dor lombar baixa aguda. USO ADULTO. MS: 1.1860.0035.  GARRA DO 
DIABO HERBARIUM É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. GINKGO HERBARIUM CONTRAINDICAÇÕES: Gravidez, lactação e crianças menores de 12 anos. INTE-
RAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Associação com anticoagulantes, antiplaquetários e anti-inflamatórios não esteroidais pode aumentar o risco de hemorragia. Pode diminuir a efetividade de anticonvulsivantes e da insulina. Associação com 
trazodona pode trazer risco de sedação excessiva. Associação com inibidores de receptação de serotonina pode aumentar o risco para síndrome serotoninérgica e associação com diuréticos tiazídicos pode causar aumento da pressão ar-
terial. GINKGO HERBARIUM - Ginkgo biloba 40 mg. INDICAÇÕES: Vertigens e zumbidos resultantes de distúrbios circulatórios, cãimbras e insuficiência vascular cerebral. ADVERTÊNCIAS: Deve ser usado cuidadosamente em pacientes com 
distúrbios de coagulação. Em caso de hipersensibilidade, suspensa o uso e procure orientação médica. O uso deve ser suspenso pelo menos três dias antes de procedimentos cirúrgicos. POSOLOGIA: Ingerir 1 cápsula de 6 em 6 horas. A 
dose diária não deve ultrapassar 5 cápsulas ao dia. A continuidade do tratamento por mais de 3 meses deverá ser avaliada pelo médico. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS. REAÇÕES ADVERSAS: Podem ocorrer distúrbios 
gastrointestinais, dor de cabeça e reações alérgicas na pele, enjoos, palpitações, hemorragias e queda de pressão arterial. MS: 1.1860.0082. VENDA SOB PRESCRIÇÃO. GUACO EDULITO HERBARIUM – Mikania glomerata 81,5 mg/
ml. INDICAÇÃO: Auxiliar no tratamento de afecções do trato respiratório, como tosses persistentes, tosses com expectoração e rouquidão. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS. MS: 1.1860.0078.  GUACO EDULITO HERBARIUM É 
UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. HEDERA HERBARIUM – Hedera helix L. 7 mg/mL. INDICAÇÃO: Indicado como expectorante e mucofluidificante nos casos 
de tosse produtiva e tosse com catarro. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS. MS: 1.0066.3399.001-3. HEDERA HERBARIUM É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA 
A BULA. HIPERICIN 300 MG CONTRAINDICAÇÕES: Depressão grave, gravidez, lactação, crianças abaixo de 6 anos, durante o tratamento com anticoagulantes, em associação a outros antidepressivos e até duas semanas após o término 
do tratamento com inibidores da MAO. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Existe interação de hipérico com anticoagulantes, contraceptivos orais, teofilina, digoxina, indinavir e possivelmente outros inibidores da protease e transcriptase 
reversa, prejudicando os efeitos destes. Não é recomendado utilizar Hypericum perforatum com drogas fotossensibilizantes como clorpromazina ou tetraciclina. HIPERICIN - Hypericum perforatum 300 mg. INDICAÇÕES: Tratamento de 
estados depressivos leves a moderados.  ADVERTÊNCIAS: Pode diminuir os efeitos de contraceptivos orais. Deve-se evitar a exposição ao sol ou aos raios ultravioleta. A administração do produto deve ser cuidadosa em pacientes utilizan-
do medicações de uso contínuo. Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. POSOLOGIA: Ingerir 1 cápsula, 3 vezes ao dia. Crianças de 6 a 12 anos: 1 cápsula ao dia. USO ADULTO E 
PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS. REAÇÕES ADVERSAS: Pacientes sensíveis podem apresentar irritações gastrointestinais, reações alérgicas, fadiga, agitação e aumento da sensibilidade da pele à luz ou aos raios ultravioleta. MS: 1.1860.0003. 
VENDA SOB PRESCRIÇÃO. HIPÉRICO HERBARIUM CONTRAINDICAÇÕES: Gravidez e lactação. Crianças abaixo de 6 anos. Em casos de depressão grave e durante o tratamento com anticoagulantes. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Uso 
concomitante a antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina e inibidores da MAO pode causar síndrome serotoninérgica. Pode diminuir os efeitos de contraceptivos orais, medicamentos à base de teofilina, à base de digoxina, 
ciclosporina, anticoagulantes cumarínicos, indinavir e possivelmente de outros inibidores da protease e transcriptase reversa. HIPÉRICO HERBARIUM - Hypericum perforatum 100 mg. INDICAÇÃO: Tratamento de estados depressivos leves 
a moderados. ADVERTÊNCIAS: Deve-se evitar a exposição ao sol ou aos raios ultravioletas quando do uso deste medicamento, principalmente sem proteção. Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e 
consultar o médico. POSOLOGIA: Adultos: Ingerir uma cápsula de seis em seis horas. Crianças de 6 a 12 anos: uma cápsula a cada doze horas. REAÇÕES ADVERSAS: Pacientes sensíveis podem apresentar irritações gastrointestinais, reações 
alérgicas, fadiga, agitação e aumento da sensibilidade da pele à luz solar ou aos raios ultravioletas. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS. MS: 1.1860.0081. VENDA SOB PRESCRIÇÃO. IMUNOCRAN - Suplemento Alimentar em 
Cápsulas -  Proantocianidina de Cranberry, Beta-Glucana de Euglena gracillis e Zinco. Recomendação de Uso: 2 cápsulas, 1 vez ao dia. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de 
consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças. IMUNOFLAN XAROPE CONTRAINDICAÇÕES: Gravidez, lactação, Pacientes com ten-
dência a hemorragias, doenças renais e hepáticas. Imunoflan Xarope contém açúcar, por isso deve ser usado com cautela por pacientes diabéticos. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não utilizar com anticoagulantes, anti-inflamatórios 
não-esteroidais e medicamentos inibidores da agregação plaquetária. IMUNOFLAN XAROPE - Pelargonium sidoides 307,39 mg/mL. INDICAÇÕES: Tratamento de infecções agudas e crônicas do trato respiratório e ouvido, infecções de 
nariz e garganta. ADVERTÊNCIAS: Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso. POSOLOGIA: Adultos e crianças maiores de 12 anos: administrar 7,5 mL, via oral, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. Crianças 
entre 6 e 12 anos: administrar 5 mL, via oral, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. Crianças entre 2 e 6 anos: administrar 2,5 mL, via oral, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. Crianças entre 1 e 2 anos: administrar 2,5 mL, via oral, 1 vez ao dia. 
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE UM ANO. REAÇÕES ADVERSAS: Raramente pode ocorrer exantema, dispneia, espasmos intestinais, falta de apetite, vômitos e inquietude.  MS: 1.1860.0089. VENDA SOB PRESCRIÇÃO. IMUNOFLAN 
SOLUÇÃO ORAL CONTRAINDICAÇÕES: Gravidez, lactação, Pacientes com tendência a hemorragias, doenças renais e hepáticas. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não utilizar com anticoagulantes, anti-inflamatórios não-esteroidais e 
medicamentos inibidores da agregação plaquetária.  IMUNOFLAN SOLUÇÃO ORAL - Pelargonium sidoides 307,39 mg/mL. INDICAÇÕES: Tratamento de infecções agudas e crônicas do trato respiratório e ouvido, infecções de nariz e gar-
ganta. ADVERTÊNCIAS: Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso. POSOLOGIA: Adultos e crianças maiores de 12 anos: administrar 7,5 mL, via oral, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. Crianças entre 6 e 
12 anos: administrar 5 mL, via oral, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. Crianças entre 2 e 6 anos: administrar 2,5 mL, via oral, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. Crianças entre 1 e 2 anos: administrar 2,5 mL, via oral, 1 vez ao dia. USO 
ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE UM ANO. REAÇÕES ADVERSAS: Raramente pode ocorrer exantema, dispneia, espasmos intestinais, falta de apetite, vômitos e inquietude.  MS: 1.1860.0089. VENDA SOB PRESCRIÇÃO. IMUNOMAX - 
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Uncaria tomentosa 50 mg/g. INDICAÇÃO: Tratamento de herpes simples. USO ADULTO. MS: 1.1860.0069.  IMUNOMAX É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE 
PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. ISOFLAVINE CONTRAINDICAÇÕES: Gravidez, lactação e casos de hipersensibilidade à soja ou ao amendoim. INTERAÇÃÕES MEDICAMENTOSAS: Deve-se evitar o uso 
deste medicamento com outros medicamentos que possuem ação semelhante aos hormônios femininos (estrogênio). A proteína da soja pode reduzir a absorção de levotiroxina no trato digestivo, portanto não se deve ingerir os dois 
medicamentos ao mesmo tempo, devendo-se aguardar 2 horas entre uma e outra tomada. As isoflavonas podem inibir a síntese da tiroxina. Pode ocorrer a redução da efetividade do tamoxifeno por medicamentos à base de soja. O uso 
de antibióticos pode interferir no metabolismo das isoflavonas.  ISOFLAVINE - Glycine max 75 mg e 150 mg. INDICAÇÕES: Coadjuvante na redução da frequência e da intensidade da sensação de calor no corpo e no rosto (fogachos) e 
crises de suor noturno. ADVERTÊNCIAS: Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. Informe ao seu médico se ocorrer gravidez ou se iniciar amamentação durante o uso deste me-
dicamento. Informe ao seu profissional de saúde todas as plantas medicinais, fitoterápicos e outros medicamentos que estiver tomando. Pode ocorrer hipotireoidismo durante tratamentos prolongados. POSOLOGIA: Isoflavine® 75 mg: 
Ingerir um comprimido a cada 12 horas. Isoflavine® 150 mg: Ingerir um comprimido a cada 12 horas. USO ADULTO. REAÇÕES ADVERSAS: O uso deste medicamento pode provocar distúrbios gastrointestinais leves como constipação, 
flatulência e náusea. MS: 1.1860.0028. VENDA SOB PRESCRIÇÃO. KALOBA® COMPRIMIDOS REVESTIDOS - Pelargonium sidoides DC. – Extrato EPs® 7630 111,11 mg. INDICAÇÕES: Tratamento dos sintomas de infecções agudas 
do sistema respiratório, principalmente aquelas causadas por vírus. ADVERTÊNCIAS: Casos de toxicidade e inflamação no fígado e foram relatados relacionados à administração do medicamento. No caso de aparecerem sinais de hepato-
toxicidade, interromper o uso imediatamente e consultar um médico. POSOLOGIA: 1 comprimido, três vezes ao dia. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS. REAÇÕES ADVERSAS: Distúrbios gastrintestinais, raramente pode 
ocorrer sangramento discreto da gengiva ou do nariz e reações de hipersensibilidade e muito raramente, elevação das enzimas hepáticas.  MS: 1.1860.0101. VENDA SOB PRESCRIÇÃO. CONTRAINDICAÇÕES: Gravidez e lactação. INTERAÇÕES 
MEDICAMENTOSAS: Devido à possível influência de Kaloba® nos parâmetros de coagulação, não pode ser excluído que Kaloba® intensifique o efeito dos medicamentos inibidores de coagulação, inclusive dos derivados da cumarina, 
quando usados concomitantemente. KALOBA (SOLUÇÃO ORAL) CONTRAINDICAÇÕES: Gravidez e lactação. Crianças abaixo de 6 anos. Em casos de depressão grave e durante o tratamento com anticoagulantes. INTERAÇÕES MEDI-
CAMENTOSAS: Uso concomitante a antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina e inibidores da MAO pode causar síndrome serotoninérgica. Pode diminuir os efeitos de contraceptivos orais, medicamentos à base de teofilina, 
à base de digoxina, ciclosporina, anticoagulantes cumarínicos, indinavir e possivelmente de outros inibidores da protease e transcriptase reversa. KAVA KAVA HERBARIUM - Piper methysticum 75 mg. INDICAÇÕES: Tratamento 
sintomático de estágios leves a moderados de ansiedade e insônia em curto prazo. ADVERTÊNCIAS: Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. Pacientes com asma e psoríase só 
devem usar este medicamento sob estrito acompanhamento médico. O uso de medicamentos à base de Kava pode estar relacionado a problemas hepáticos. POSOLOGIA: Ingerir uma cápsula, quatro vezes ao dia, a cada seis horas. Deve 
ser administrado após as refeições. A dose diária não deve ultrapassar 9 cápsulas ao dia. Utilizar por, no máximo, dois meses. USO ADULTO. REAÇÕES ADVERSAS: Raros casos de mal-estar gastrointestinal e alergia na pele, agitação, ver-
tigem, sonolência, tremor, cãibras, falta de ar, dor de cabeça e cansaço. MS: 1.1860.0033. VENDA SOB PRESCRIÇÃO. MARACUJÁ HERBARIUM - Passiflora incarnata L. 320 mg. INDICAÇÕES: Tratamento de estados de irritabilidade, 
agitação nervosa, insônia e desordens da ansiedade. USO ADULTO. MS: 1.1860.0025. MARACUJÁ HERBARIUM É UM MEDICAMENTO. DURANTE SEU USO, NÃO DIRIJA VEÍCULOS OU OPERE MÁQUINAS, POIS SUA AGILIDADE E ATENÇÃO 
PODEM ESTAR PREJUDICADAS. NEUREXAN® – Passiflora incarnata D2 + Associação. INDICAÇÕES: Auxiliar no tratamento dos distúrbios do sono e estados de inquietação nervosa. USO ADULTO. MS: 1.6198.0015 ÓLEO DE ALHO – 
Allium sativum. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: Contém derivados de soja. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças.  MS: 
4.8697.0017. ÓLEO DE LINHAÇA – Ômega 3 1000 mg. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: Contém derivados de soja. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. 
Mantenha fora do alcance de crianças.MS. 4.8697.0101. ÓLEO DE ROSA MOSQUETA MUSQUÉE - Óleo Facial e Corporal com Alto Poder de hidratação. Restrições de uso: Uso externo. Manter fora do alcance das crianças. Desconti-
nuar o uso em caso de sensibilização. OMATER GEST - Suplemento Alimentar de Ômega 3, Vitaminas e Minerais em Cápsulas. Ômega 3 com 300 mg de DHA e 120 mg de EPA. Recomendação de Uso: 1 cápsula gelatinosa ao dia, de 
preferência junto a alguma refeição. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E DERIVADOS DE PEIXE. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo 
indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. ÔMEGA MATER – Ômega 3 600 mg com 300 mg de DHA e 120 mg de EPA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: Contém derivados de peixe. Este produ-
to não é um medicamento. MS. 4.8697.0099. PRÍMORIS – Óleos de Borragem, Germe de Trigo e Prímula. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: Contém derivados de soja. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação 
diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. MS. 4.8697.0012. PROSTATAL CONTRAINDICAÇÕES: Gravidez e crianças. Pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos 
componentes da fórmula. Casos mais intensos de retenção urinária: deve ser feita uma consulta médica prévia a fim de afastar a possibilidade de câncer de próstata. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Hormônios utilizados na Terapia de 
Reposição Hormonal (TRH) podem exigir ajuste de dose. PROSTATAL - Serenoa repens 160 mg. INDICAÇÕES: Tratamento da Hiperplasia Benigna da Próstata e dos sintomas associados. ADVERTÊNCIAS: O nível hormonal dos pacientes em 
tratamento com este medicamento merece atenção especial, face aos efeitos antiandrogênicos e antiestrogênicos relatados pela literatura. As infecções e/ou inflamações do trato urinário, além de outras desordens renais, podem apre-
sentar sintomas semelhantes aos da HPB, sendo de grande importância para o paciente uma avaliação médica, antes de utilizar este medicamento fitoterápico. O uso deste medicamento deve ser acompanhado por consultas médicas 
periódicas. POSOLOGIA: Ingerir 1 cápsula, 2 vezes ao dia. USO ADULTO. REAÇÕES ADVERSAS: Náusea, distúrbios estomacais, dor abdominal, prisão de ventre e diarreia. Em casos raros, pode ocorrer aumento da pressão arterial, diminuição 
do desejo sexual, impotência, retenção urinária e dor de cabeça. MS: 1.1860.0097. VENDA SOB PRESCRIÇÃO. RECALM - Valeriana officinalis 215 mg. INDICAÇÕES: Indicado como sedativo moderado, hipnótico e no tratamento de 
distúrbios do sono associados à ansiedade. CONTRAINDICAÇÕES: Gravidez, lactação e crianças abaixo de três anos de idade. Pessoas com hipersensibilidade ao extrato de valeriana e aos outros componentes da fórmula não devem usar 
este medicamento. ADVERTÊNCIAS: Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. Este medicamento pode causar sonolência, não sendo, portanto, recomendável a sua administração 
antes de dirigir, operar máquinas ou realizar qualquer atividade de risco que necessite atenção. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Este medicamento pode potencializar o efeito de outros depressores do SNC. Recomenda-se evitar o uso 
de valeriana juntamente com a ingestão de bebidas alcoólicas pela possível exacerbação dos efeitos sedativos. POSOLOGIA: 1 cápsula 2 vezes ao dia. A dose diária não deve ultrapassar a 3 cápsulas ao dia. USO ADULTO. REAÇÕES ADVER-
SAS: Raras e leves, como tontura, indisposição gastrointestinal, alergias de contato, dor de cabeça e dilatação da pupila. Com o uso em longo prazo, os seguintes sintomas podem ocorrer: cansaço, insônia e desordens cardíacas. O uso 
crônico de altas doses de valeriana por muitos anos aumentou a possibilidade de ocorrência de síndrome de abstinência com a retirada abrupta do medicamento. MS: 1.1860.0032. VENDA SOB PRESCRIÇÃO.  RINOSPRAY – Solução de 
cloreto de sódio - 0,9%. INDICAÇÃO: Fluidificante e descongestionante nasal. USO ADULTO E PEDIÁTRICO.  MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA N°199/2006. AFE n° 1.01860.6. NOVA NOTIFICAÇÃO / NOVA EM-
BALAGEM: NÃO ESTÉRIL RINOSPRAY – Solução de cloreto de sódio - 0,9%. INDICAÇÃO: Fluidificante e descongestionante nasal. USO ADULTO E PEDIÁTRICO.  MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA N°199/2006. AFE n° 
1.01860.6. RINOSPRAY É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. SENE HERBARIUM – Senna 
alexandrina 100 mg. INDICAÇÃO: Tratamento de prisão de ventre ocasional USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 12 ANOS. MS: 1.1860.0087. SENE HERBARIUM É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E 
O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SIMPLI-D – Suplemento Alimentar de Vitamina D3 – Solução Spray 20 mL - 1000 UI ou 2000 UI. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de con-
sumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. TEBONIN - Ginkgo biloba L. 40 mg, 80mg ou 120mg. INDICAÇÕES: Indicado para desordens e sintomas decorrentes da deficiência do fluxo sanguíneo cerebral (me-
mória, função cognitiva, tonturas, dor de cabeça, vertigem, zumbidos, estágios iniciais de demências), além de distúrbios circulatórios periféricos (claudicação intermitente) e problemas na retina. CONTRAINDICAÇÕES: Gravidez, lactação, 
crianças abaixo de 12 anos. Pacientes com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. ADVERTÊNCIAS: Deve ser usado cuidadosamente em pacientes com distúrbios de coagulação ou em uso de anticoagulantes e anti-
plaquetários. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Potencializa o efeito dos inibidores da monoaminaoxidase e aumenta o risco dos efeitos colaterais da nifedipina. Pode aumentar o risco de aparecimento da síndrome serotoninérgica quando 
associado aos inibidores da recaptação de serotonina e pode causar hipertensão em uso concomitante com os diuréticos tiazídicos. Quando associado com risperidona e/ou fluoxetina há diminuição da disfunção sexual. A associação com 
papaverina pode acarretar potencialização de efeitos terapêuticos e adversos. A associação deste medicamento com anticoagulantes, antiplaquetários, anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) e/ou agentes trombolíticos pode aumentar o 
risco de hemorragias. Este medicamento pode diminuir a efetividade dos anticonvulsivantes e alterar os efeitos da insulina, aumentando a sua depuração. Pode provocar mudanças no estado mental quando associado à buspirona ou Hype-
ricum perforatum. A associação deste medicamento com omeprazol acarreta diminuição de nível sérico do omeprazol. A associação com trazodona pode trazer risco de sedação excessiva. POSOLOGIA: Tebonin® 40 mg: 1 comprimido 3 vezes 
ao dia; Tebonin® 80 mg: 1 comprimido 2 a 3 vezes ao dia; Tebonin® 120 mg: 1 comprimido 2 vezes ao dia. USO ADULTO. REAÇÕES ADVERSAS: Podem ocorrer distúrbios gastrintestinais, dor de cabeça e reações alérgicas na pele. Também foram 
relatados enjôos, palpitações, hemorragias e queda de pressão arterial. MS: 1.1860.0100. VENDA SOB PRESCRIÇÃO. CONTRAINDICAÇÕES: Pessoas com alergia à lactose e aos outros componentes da fórmula. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: 
Não são conhecidas interações com outros medicamentos e alimentos. TRAUMEEL® S POMADA- Arnica montana D3 + Associação. INDICAÇÕES: Auxiliar no tratamento de traumatismos e inchaços em geral; processos inflamatórios e 
degenerativos especialmente nos órgãos e tecidos do aparelho locomotor e de sustentação. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. MS: 1.6198.0007. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. TRAUMEEL GOTAS/COMP 
E INJETÁVEL CONTRAINDICAÇÕES: Pacientes com tuberculose, leucocitose, doenças vasculares do colágeno, esclerose múltipla, infecção por HIV, SIDA desenvolvida e outras doenças auto-imunes. Pacientes com alergia aos componentes 
da fórmula. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não são conhecidas interações com outros medicamentos e alimentos. TRAUMEEL® S - Arnica montana D2 + Associação. INDICAÇÕES: Auxiliar no tratamento de traumatismos, processos infla-
matórios e degenerativos com inflamação associada em diversos órgãos e tecidos; artrose do quadril, do joelho e das pequenas articulações. ADVERTÊNCIAS: Não deve ser utilizado durante a gravidez e lactação. POSOLOGIA: Comprimido 
sublingual - 1 comprimido, 3 vezes ao dia. Injetável - no quadro agudo, aplicar 1-2 ampolas diariamente; no geral aplicar 1-2 ampolas 3 vezes por semana, por via intramuscular, subcutânea, intradérmica, intravenosa, intra-articular ou 
peri-articular. Solução em gotas - 10 gotas 3 vezes ao dia; para o inchaço dos tecidos moles tomar 30 gotas 3 vezes ao dia. REAÇÕES ADVERSAS: Reações de alergia na pele, como também, aumento do fluxo salivar. USO ADULTO. MS: 
1.6198.0007. VENDA SOB PRESCRIÇÃO.  VERTIGOHEEL® - Anamirta cocculus D4 + Associação. INDICAÇÕES: Indicado para vertigens e tonturas de várias origens. ADVERTÊNCIAS: Não deve ser utilizado durante a gravidez e lactação. PO-
SOLOGIA: Adultos: 1 comprimido sublingual, 3 vezes ao dia. Nos casos agudos, o medicamento poderá ser consumido a cada 30 minutos ou de 1 em 1 hora, porém, no máximo 12 comprimidos por dia. Após a avaliação médica a dose pode-
rá ser modificada e dependendo da necessidade, poderá ser aumentada para 3 comprimidos 3 vezes ao dia. Crianças: 4-6 anos - ½ comprimido 3 vezes ao dia, ou ½ comprimido 6 vezes ao dia nos casos agudos; 7-11 anos - 1 comprimido 2 
vezes ao dia, ou ½ comprimido 8 vezes ao dia. REAÇÕES ADVERSAS: Em caso de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure seu médico, ou farmacêutico. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. MS: 1.6198.0001. VENDA SOB PRES-
CRIÇÃO. XAROPE DE GUACO HERBARIUM – Mikania glomerata 0,5 mL/5 mL. INDICAÇÕES: indicado como auxiliar no tratamento de afecções do trato respiratório, como tosses persistentes e tosses com expectoração. USO ADULTO E 
PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS. MS: 1.1860.0039. XAROPE DE GUACO HERBARIUM É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. CONTRAINDICAÇÕES: Pessoas com alergia à 
lactose e aos outros componentes da fórmula. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não são conhecidas interações com outros medicamentos e alimentos. ZEEL® COMPRIMIDO- Rhus toxicodendron D2 + Associação. INDICAÇÕES: Tratamen-
to auxiliar das dores e inflamações das articulações e dos ligamentos, nos casos de artrose. ADVERTÊNCIAS: Não deve ser utilizado durante a gravidez e lactação. POSOLOGIA: 1 comprimido sublingual, 3 vezes ao dia. REAÇÕES ADVERSAS: Em 
casos individuais, podem ocorrer icterícia e hepatite. Nestes casos, interrompa o tratamento e entre em contato com o seu médico. USO ADULTO. MS: 1.6198.0011. VENDA SOB PRESCRIÇÃO. CONTRAINDICAÇÕES: Pessoas com alergia os outros 
componentes da fórmula. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não são conhecidas interações com outros medicamentos e alimentos. POSOLOGIA: No geral aplicar 1 ampola 2 vezes por semana, por via subcutânea (inclusive periarticular), in-
tramuscular, intracutânea, intravenoso.  ZEEL® INJETAVEL - Rhus toxicodendron D2 + Associação. INDICAÇÕES: Indicado nos casos de artrose, em particular gonartrose; poliartrose; espondioartrose; periartrite escapulo-humeral. ADVER-
TÊNCIAS: Não deve ser utilizado durante a gravidez e lactação. REAÇÕES ADVERSAS: Em casos individuais, podem ocorrer icterícia e hepatite. Nestes casos, interrompa o tratamento e entre em contato com o seu médico. USO ADULTO. MS: 
1.6198.0011. VENDA SOB PRESCRIÇÃO. CENTRAL DE RELACIONAMENTO www.herbarium.com.br 0800 723 8383. 
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