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COMO USAR A TINTURA 
 
-Nossa tintura não contém conservante.  
 
-Uma pessoa deve usar por mês 2 a 3 frascos  
-Usando 2x ao dia 1 frasco dura 15 dias  

-Usando 3x ao dia 1 frasco dura 10 dias  
-Nunca beba a tintura sem água. Diluir na metade da metade de um 
copo com água. Que são ¾ de água. Click aqui no link vídeo de 
como usar a tintura   
 
-Nos casos de dor pode aumentar a dosagem até 40, 50 gotas o 
adulto.  
 

-Indicação da embalagem é de estudo cientifico com estudo das 
ervas medicinais estão sendo inseridas em nosso site estes estudos. 
Atenção: Extrato natural não é remédio e não apresenta efeitos 
colaterais e como tal não necessita de bula, e nem deve ser vendido 
como tal.  
 

-Contra indicações são poucas e encontram-se no catálogo separado 
conforme recomendação da Anvisa.  
 
-Por ser um tratamento não deve interromper, deve seguir o tratamento 
até desaparecerem os sintomas. Persistindo os sintomas o médico deverá 
ser consultado.  
 
-Não deve de forma repentina retirar o remédio da drogaria, mais aos 
poucos ir substituindo pelo extrato natural se assim for necessário.  
 
-Não deixe o produto exposto ao sol, não precisa conservar em geladeira. 
 
-As informações neste catálogo são de estudos científicos ao redor do 
mundo. 
 

http://www.pnatureza.ml/p/nossos-produtos.html
http://www.pnatureza.ml/p/nossos-produtos.html


Composto Mulungu   ‘ Campeão de vendas’ 
 
-Depressão, ansiedade, síndrome do pânico,  
histeria, agitação, insônia, Neurose, tremor; 
-Aumenta sistema imunológico, convulsões 
-Anti-inflamatório 
-Antioxidante, tônico, 
 hepatoprotetora, 
-Memória fraca. 
-Hipertensão, Dores de cabeça 
 

Ginseng  
-Não usar em caso de hipertireoidismo.  
Estimula o funcionamento da tireoide - T3 e 
T4. Regula as funções endócrinas. 
Hipotireoidismo. 
-Usar de forma contínua até obter melhoras. 
Melhorar a circulação sanguínea , Acalmar e 
reduzir o estresse ,Prevenir a gripe, 
principalmente em idosos porque tem ação 
imunoestimulante; Antioxidantes; reduz 
fadiga porque é um excelente tônico cerebral; 
Promove o bem-estar geral porque combate o 
cansaço e a sonolência; Melhorar a memória 
e a concentração nos estudos e no trabalho; 
Diminuir o cortisol Ajudar a regular a pressão 
arterial. 

Gengibre 
Combate radicais livres Inibe vírus que causam 
infecções pulmonares, Combate H. pylori. 
Protege o estômago, Nos enjoos, anti-
inflamatória, reduz dores articulares e 
musculares, trombose, Aumenta a insulina, e 
reduz colesterol. Reduz a eliminação de proteína 
pela urina. inibe as células tumorais, inibe células 
do câncer de mama. 



Alecrim com Hortelã 
 
-Memória e aprendizado, 
previne as células de mutação, prevenindo o câncer, 
antioxidante, antimicrobiano, protege o fígado e 
vesícula. Diabetes, Estimula produção de insulina 
pelo pâncreas, previne úlcera gástrica, cicatriza 
úlceras, cistites, colites, enterocolites, hemorroidas 
inflamadas. 
-Recuperação da musculatura vaginal, cólicas; 
menstruação irregular e difícil, anti-inflamatório. 
-Tônico cardíaco, melhora a disposição, depressão, 
nervosismo, gases e estufamento, náuseas, dor de 
cabeça, afta, Vermífugo, combate vermes, amebíase. 
queda de cabelo e crescimento. 

Barbatimão 
 
Cicatrizante, candidíase, 
Infecções, Inflamações, 
gastrite,excelentes no caso de feridas 
causadas pelo diabetes, adstrigente, 
analgésica e anti-inflamatória, angiogênica, 
ou seja, de promover a formação de vasos 
sanguíneos, o que auxilia nos processos de 
cicatrização, antiparasitário. 

Semente de Sucupira 
 
Artrite, artrose, reumatismo,  fadiga, dor nas  
costas, dor nos ossos, inflamação muscular e 
Articulações, excesso de ácido úrico, excesso de 
ácido úrico, Ajuda a curar cistos ovarianos e no 
útero e combate as cólicas, Ajuda a cicatrizar 
feridas na pele, eczemas, cravos nos pés e 
sangramentos, Em alguns casos, este chá pode 
ainda ajudar a aliviar a dor e desconforto 
constante provocado pela quimioterapia, usada 
no tratamento contra o câncer.  



-Pneumonia, bronquite, asma, aftas e inflamação cordas 
vocais, ronquidão; 
-Menopausa, reguladora dos hormônios, rececamento 
vaginal, Irritação, 
ansiedade, nervosismo, memória fraca, calores e suores 
frios, diminuição da libido (desejo sexual), dificuldade 
para dormir, depressão; diabetes; 
-Dores musculares e das articulações; 
-Problemas urinários; 
-anticancerígena, combate osteopenia e osteoporose, 
tônico muscular. 

-Anti-inflamatório e  Analgésico, antibacteriana, 
antifungica... 
-Protetor do Fígado, Redutor do colesterol 
-Fortalecedor do coração 
-Controla a pressão arterial; Antiviral (gripe...) 
-Combate trombose e arteriosclerose, endometriose, 
resfriados etc. 
-Anti tumoral, reduzindo as células cancerosas, 
principalmente no caso de câncer no cólon. 
-Alcolismo, limpando o sangue, pois o vício do álcool 
está no sangue. 

Ácido Úrico  - Chapéu de Couro 

-O principal sintoma do ácido úrico é a dor, inchaço, 
vermelhidão e dificuldades em movimentar uma 
articulação, como dedos, joelhos, tornozelos, pedras 
nos rins e etc. limpa os rins e fígado, protege e 
regenera, e baixa pressão arterial. Gota e 
arteriosclerose, limpa o sangue... 
Quando existe um problema nos rins, o ácido úrico 
pode se acumular nos tecidos, dando origem a gota e 
provocando dor  e inflamação nas articulações. 



Composto Ginkgo Biloba 
-Este composto combate a queda de cabelo 
estimulando a circulação sanguínea combatendo 
fungos, bactérias e degradando ou inibindo a  
proliferação de micro-organismos presentes na 
superfície da pele e mucosas. E antisséptico. 
Contém antioxidantes que combatem o 
envelhecimento precoce, melhorando o aspecto 
da pele e do cabelo. Memória: para sentir menos 
cansaço mental e atividade mental mais 
revigorada e ágil com menos lapsos de  
memória. 

 
 
 
Composto varizes – Sete Sangrias e Ginkgo Biloba 
 
- Melhora a Circulação; -Angina, Celulite, Trombose, 
Arteriosclerose, Palpitação, Pressão Arterial; 
- Na melhoria da vasodilatação e queimação; 
- Na redução do depósito de gordura das artérias; 
Na redução do inchaço de todo corpo; 
-Limpa o sangue; Na estimulação do pâncreas; 
- Atuando como analgésico, antioxidante e anti- 
inflamatório. Previne varizes, celulite, trombose  
e outros problemas circulatórios. 

Arnica 
Uso externo e Interno: 
Contusão, luxações  
dores musculares 
dores articulares 
dores reumáticas 
anti-inflamatório e  
analgésico. 



Para Retenção de Líquido... 
 
-Diurética, no tratamento da retenção de líquidos, 
gastrite. 
-Supressora do apetite; 
-Reduz os depósitos de gordura nas artérias; 
-Combate a celulite; 
-Obesidade; reduz gorduras localizadas; 
-Energizante e cardiotônica; antiviral, cicatrizante, 
antioxidante; 
-Estimula a circulação; anticancerígena. 

Para vitiligo... 

Antioxidante: Forte ação no combate de radicais 
livres, Anti-inflamatório, Analgésico, Antibiótico, 
Cicatrizante, Ansiolítico: Efeito parecido ao do 
clonazepam. Depressão: Efeito antidepressivo 
semelhante ao da amitriptilina. Diabetes, 
Colesterol, triglicérides e LDL, Pressão arterial, 
Protetor cerebral aumentando a capacidade de 
aprendizado, controle do desenvolvimento do 
câncer de estômago, do fígado e de leucemia. 
Vitiligo: Manchas claras tiveram progressiva- 
mente a repigmentação, atingindo até 100%. 
Em pessoas com grande área despigmentada, 
aconteceu um processo de despigmentação 
total, deixando a pele branco-rosado.  

Doenças de Pele 
 
Usar o extrato cerca de 3 meses no mínimo 
Ótimo para enurese, depurativo, combate doenças 
de pele, herpes e AIDS, escabiose, manchas no rosto,  
dermatoses, Eczema seco e úmido, Aumenta 
imunidade, antibiótico, dermatite, rosácea,  
Seborreia, usar chá de barbatimão passar na pele  
afetada com algodão 3x dia. 
 



Cisto na Tireóide 
 
-Inibe o crescimento e reduz  o cisto na tireóide 
-Analgésica, anti-inflamatório, fungicida,  
bactericida.  
Tem ação neuroprotetora   
-reduzindo a morte de célula cerebral indicado para 
Isquemia cerebral. 
-Controla desenvolvimento de tumores em geral. 
-A serralha é protetora da tireóide. 
- Essas três ervas são incríveis para saúde e seus 
benefícios são inúmeros. 

-É excelente para evitar a inflamação das 
hemorróidas. doenças de crohn 
-Inflamação intestinal 
-excelente para tuberculose, hemorragias 
nasais, nefrite, bronquite. 
-úlceras do intestino, colite. 
-cistite e inconstinência urinária, boa p/ rins; 
-prostatite, herpes 
-Anti-inflamatório , Diurética, fortalece unhas e 
cabelos.  
-acelera o metabolismo. 

Energizante , reduz a fadiga  e o cansaço, estimula o 
sistema nervoso central, auxilia na memória e 
concentração, aumenta o libido em homens e 
mulheres, afrodisíaco feminino e masculino, 
estimulante sexual, ajuda a relaxar os vasos 
sanguíneos e aumenta o fluxo sanguíneo. 
 



Osteoporose, , e fortalece os ossos. 
diabetes, isquemia cerebral, mal de  
Alzheimer, Parkinson. hipertensão,  
emagrecimento, fígado,  inibe o 
desenvolvimento HIV, fortalece do sistema 
imunológico, cicatrização de feridas,  
eficiente em combater bactérias, ação anti-
inflamatória, antioxidante,  
antialérgica, doenças degenerativas do cérebro, 
antidepressiva, taquicardia, arritmia cardíaca ou 
hipertensão arterial , inibe o desenvolvimento 
de células de câncer, antidiabética. 

-Ajuda emagrecer, inibe a fome.  
-Hipertensão, em jejum em 4 semanas substitui 
o captopril; 
-Evita o desenvolvimento do câncer do colón 
em fase inicial, Induz as células da leucemia a 
apoptose (morte celular), é protetora cardíaca, 
antérmica, reduz febre; analgésico; 
-Diurético, anti-inflamatório, digestiva, 
protetora do fígado e melhora sua regeneração, 
inclusive no caso de intoxicação por 
paracetamol, previne arteriosclerose, abaixa o 
colesterol, fibrose hepática. 

Composto Artrite 
 
-Dores articulares; Dores reumáticas, Gota, 
artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. 
-Analgésico e anti-inflamatório. 
Gota: Devido as falhas nos rins, tais como 
cálculos, areia, cistos etc. Isso deixa o ácido 
úrico depositado nas articulações e causa fortes 
dores e inchaço. 
*Use também nosso Cloreto de Magnésio PA 
diluído em água, 2x ao dia 1 xícara de café e 
nosso extrato para tratar ácido úrico. 



Dor articular, pedra nos rins, problemas 
menstruais, depressão, adstringente, 
antidiarreica, antisséptica, vermífuga, 
antimicrobiana, calmante e sedativa. 

-Vitamina A, ferro, vitamina C, cálcio, Potássio e 
Proteínas -Antibiótico, bactericida, 
fungicida contra herpes, diurético, cólicas, reduz  
colesterol, triglicérides; reduz gordura visceral,  
diversos tipos de Câncer, câncer de pele,  
leucemia, 
pedras nos rins, diabetes, gota, hipertensão, 
úlcera, arteriosclerose, protetora do fígado, 
reduz a proliferação de células tumorais, reduz 
os radicais livres, controla febre, alergias, 
insônia, combate envelhecimento, 
hipertireoidismo. 

-Combate diversos tipos de câncer, podendo ser 
usado para pessoas em tratamento 
quimioterápico,  
-hipertensão arterial,  
-taxas de açúcar no sangue; 
-Antidiarreica, vermífuga, inseticida e 
antioxidante; 
-Artrite 
-Depressão 
-Colesterol 



Composto Picão Preto - Anemia 
- Anemia e Anemia hemolítica. 
-Sintomas de anemia 
cansaço, dor nas pernas, 
palidez, respiração curta, 
fraqueza geral, falta de apetite, palpitação 
cardíaca e etc; 
-use tambem o melado de cana 2 colheres por 
dia. 
Obs: O verme Necator, o qual gruda na parede 
do intestino e suga o sangue é a principal causa 
da anemia, combata usando nosso extrato cipó 
mil homens. 

Composto Gervão - Colesterol 
 
-Ajuda emagrecer Junto com colesterol alto e a 
hipertensão, um nível alto de triglicerídeos no 
sangue é uma das principais causas de doenças 
cardíacas, ainda que muitos órgãos necessitem 
do colesterol, seu acúmulo excessivo causa 
danos, de fato se tornar um  
assassino em potencial.  
inflamação e dormência nas extremidades,  
sensação de peso, dores no peito, cansaço, etc  
confira esses sintomas no exame de sangue. 

-Tratamento para  
enxaqueca, tomar este  
extrato por 6 meses. 
Anti-inflamatórias e para prevenir a ocorrência de 
dores de cabeça ocasionadas pela enxaqueca. 
Não deve ser usado em conjunto a outros agentes 
anticoagulantes. 
 
Contra indicado: Gestantes consulte seu médico 



Composto Pata de Vaca -  Diabetes 1 e 2 
 
- Controla a Glicemia, com 
resultados semelhantes aos da  
clorpropamida. Estimula as células pancreáticas 
secretoras de insulina. Reduz a concentração de 
glicose na corrente sanguínea. 
-Reduz a disponibilidade de enzimas que 
produzem a glicose. 
 
-Deve eliminar o verme que vive no pâncreas e 
outros órgãos, a fascíula hepática; 
-Use nosso extrato cipó mil homens por mínimo 
30 dias 
 

Mulungu e Ginkgo Biloba - Labirintite 
 
-Relaxante do sistema nervoso central 
-Melhora a condição do ouvido médio 
-anti-inflamatório 
-protege os órgãos, tireoide, coração, 
fígado...protetora do cérebro. 
-Vertigem, tontura e 
 sensação de tontura. 
-Zumbido no ouvido 
-Dor de cabeça , enjôo... 

Composto Sene - Intestino 
 
-No esforço excessivo para evacuar, fezes 
ressecadas e endurecidas 
-Sensação de evacuação incompleta,  
-Dor e inchaço abdominal, gases, indisposição,  
-Mau humor e distúrbios digestivos são os 
principais sintomas da constipação intestinal. 



-Dores de Garganta, aftas, alivia tosse seca, e 
irritações na membrana da mucosa, tosse seca. 
-Bronquite Crônica 
-Adstringente, Analgésica, Antibacteriana, Anti-
inflamatório, Antirreumática, Cicatrizante,  
Anti-tumoral, Anti-hemorrágica das vias 
urinárias. Expectorante, broncodilatadora, 
sedativa, tranquilizante, febrífuga. 
-Relaxante da musculatura lisa. 
-Limpa as vias respiratórias. Hipertensão, 
leucemia. Diabetes... 

-Problemas do sistema  
reprodutor feminino; 
-Problemas da mulher,  
infertilidade (mulheres com dificuldade de 
engravidar. 
-Infecção uterina, corrimento, cólicas mestruais; 
-Infecção urinária; 
-Candidíase, Combate o HPV, Verrugas, Herpes, 
Cistite, Próstata.  
 
 
 
-Dores Articulares e musculares, dores em geral; 
Dores causada pela chicungunha, doenças 
degenerativa, tendinite, dor ciática, inchaço, 
tendinite, luxação; 
-Problemas na coluna, como bico de papagaio, 
hérnia de disco, desvio; 
-Elimina a dor , inchaço e inflamação crônica; 
-Reumatismo, artrite 
, reumatoide, fibromialgia. 
-Protetora do fígado; 
-Ação fortalecedora da musculatura; 
-Doença de chagas 
-Antioxidante, fungicida, bactericida e analgésica. 



-Diurética, antioxidante, antimicrobiana, 
antiulcerogênica; 
-Gatrite, úlcera, empede o crescimento do h 
pylori. Aumenta a proteção do estômago, 
anticancerina e anti leucêmica; 
-Azia, gases, afta, refluxo,  
-É verificado que o uso da 
 Espinheira Santa, antes da fecundação, tem um 
efeito anticoncepcional, evitando que o 
embrião se fixe na parede do útero, mas não 
apresentou efeito abortivo após a fixação do 
embrião. 
-Contra o Trypanossoma cruzi (doença de 
chagas) e Leishmania sp.  

Composto Pitanga - Doenças da Próstata 
 
-Hiperplasia (aumento da próstata) 
-Inflamação da próstata (prostatite), e todo 
problema da próstata, Elimina dor e ardência. 
Infecção urinária e câncer na próstata. 
 
Obs: Use o Óleo de 
 copaíba da princípios da natureza, 1x ao dia   
 

Composto Artemísia - Endometriose 
 
-Tratamento de 3 meses 
usando este extrato, depois dê uma pausa de 1 
mês e retorna mais 3 meses, assim 
sucessivamente acompanhando ainda assim 
com seu médico. 
-Problemas avançados que já prejudicou bexiga 
etc aí este extrato auxilia para não piorar, nesse 
caso usando 40 gotas  
3 a 4x ao dia. 



-Elimina a fasciula hepática do pancrêas 
causadora também do diabetes; 
-diabetes, TPM, epilepsia, gastrite, tuberculose 
-Oxiúro, elimina vírus  
resistente como HIV, HPV, sífilis, herpes de toda 
espécie, solitária de qualquer parte do corpo; 
-Blenorragia, epilepsia, H.Pylori. melhor 
vermífugo para combater vermes, vírus e ainda 
Alzheimer... 

-Pressão Alta; 
-Palpitações; 
-Arterioscleose 
-Alzheimer e perda de memória pela idade; 
-Diurética e depurativa do sangue,  
-vasodilatadora. 
-Lúpus 
-Fortifica o coração 
-Limpa intestinos e rins 

Estudos indicam uma forte atividade anticâncer para vários 
tipos de câncer humano, com aumento da apoptose das 
células cancerosas e redução de sua proliferação podendo 
chegar a 88% de inibição. Testado em células de câncer da 
laringe, pulmão, intestino, próstata e mama. 
-Contra todo tipo de câncer, leva células de câncer á 
apoptose ‘morte celular ’ Diminui tumores  
-Fungicida,  Cicatrizante, antioxidante, antiinflamatório, 
antibacteriano, vermífugo, energizante e analgésico. 
 
-Indicado também para pacientes que fazem  
quimioterapia. 
OBS: Não deve ser consumido durante a gestação. Pode apresentar 
efeito abortivo e causar problemas de má formação no feto 



Composto Carqueja - Doenças do Fígado 
 
-Cirrose; hepatite, icterícia, cálculos biliares, 
congestão no fígado,  
-Boca amarga; 
-Dor lado direita é do fígado; 
-Cálculos da vesícula biliar 
-O fígado adoece por parasitas no fígado, vírus, 
má alimentação, derivados de transtornos 
digestivos crônicos, álcool, vacinas, 
medicamentos e Infecções. 

-Melhora a imunidade 
-Amidalite, sinusite, rinite, asma e alergias; 
-Uncaria tormentosa 
-anti-inflamatório, antimutagênico, antiviral, 
analgésico; Limpa o sangue 
-artrite e osteoartrite 
-Inibe o desenvolvimento de tumores, câncer, 
câncer de mama e leucêmia. 
-herpes, 
-Rhinovirus, causador de muitos tipos de 
resfriados, Tratamernto de dengue. 
-Auxiliar no tratamento da AIDS, do câncer e de 
outras doenças do Sistema Imunológico. 

Diabetes, melhora o  
sistema imunológico. Ajuda no caso de aids, 
cólicas renais, excelente para problemas de 
pele, 
coceiras na pele causada por alergias, protege e 
desintoxica o fígado, alivia inflamações. Trata 
problemas digestivos. 



-Menstruação irregular 
-Dismenorréia:  
menstruação dolorosa. 
-Menorragia:  
menstruação em excesso. 
-Amenorréia: ausência de menstruação. 
-A menstruação é uma grande defesa orgânica 
para a mulher descarregar mensalmente do seu 
corpo, matérias estranhas junto com um pouco 
de sangue sujo. 

Gordura no fígado , aumentando a excreção de 
gordura pelas fezes, colesterol e triglicérides,  
diabetes, alergias, diurética, arteriosclerose, 
anti-inflamatória e protetora do fígado, 
inclusive nos casos de cirrose, hepatite e 
transplantes, antidepressiva, indução de  
células cancerígenas à apoptose 

-Pedras nos rins 
-Infecção, Nefrite; 
-Lúpus, Pielite, Insuficiência renal, Tuberculose 
nos rins, hidronefrose; 
-Cirrose, câncer nos rins 
-Albuminúria; urina solta 
-As vacinas, drogas, soro, injeções, obrigam este 
orgão a realizar uma tarefa exaustiva e debilitante 
para os rins expulsar, é indicado para todos 
fazerem uma limpeza nos rins. 



 
 
 
 











• Para mais informações dos nossos  cursos  

• Acesse: www.pncursonaturopatia.com 

 

Adquira nossos livros e revista sobre saúde no nosso site acima 

• Revista Detox 

• Revista Reeducação Alimentar 

• Cosméticos cancerígenos 

• Combinação dos alimentos 

• Livro : 8 princípios da saúde 

• Livro: Natural Mente (tratamento natural para depressão etc)  

 

 

http://www.pncursonaturopatia.com/

