
       
 CATÁLOGO DOS PRODUTOS 

WARA O PRINCIPIO 
DA SABEDORIA 



PRODUTOS NATURAIS EM 
 
 Waraná (Guaraná)   

Peso: 125 gm. 

Forma: Pó  

Propriedades: O Waraná 

(guaraná) contém até 5% de 
cafeína e é rico em fosforo, 

potássio, tanino e vitamina. 

 Efeito: O Warana (guaraná) age no sistema nervoso, 

ajudando a combater a fadiga, a estimula atividade 
cerebral e mantém os níveis de energia durante atividades 
físicas intensas. 

 

Mirantã  

Peso: 60 gm. 

Forma: Pó  

Efeito: O Mirantã auxilia 

com sucesso no tratamento de 
neurastenia com impotência, 
frigidez, calvície, reumatismo 
crônica e paralisias faciais e 

poderoso afrodisíaco Natural.   
  
  

IPÊ ROXO   

                                        Peso: 60 gm. 

                                        Forma: Pó  

                                              Efeito: É usado ao combate         

                                                          ao câncer e inflamações é  
                                                          cicatrizante, adstringente, 
                                                          antimicrobiana, analgésico,  
 
anti-inflamatória, anti-infecciosa, antitumoral, antissifilítica, 
antifungo.  

Unha de Gato   

Peso: 60 gm. 

Forma: Pó  

Efeito: usado ao combate 

ao câncer inflamações, 
cicatrizante, adstringente, 
analgésico, antimicrobiana, 
anti-inflamatória, anti-
infecciosa, antitumoral, 
antissifilítica, antifungo.   
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PRODUTOS NATURAIS EM 
 
 ANDIROBA  Peso: 100 ml. 

Forma: Óleo 

Efeito: A Andiroba é utilizado para 

contusões, inchações, reumatismo e 
cicatrização. Esfregando-se sobre o local 
machucado. Também serve como protetor 
solar e repelente natural e pode ser 
aplicado nas feridas e picados de insetos. 

COPAÍBA  
Peso: 100 ml. 

Forma: Óleo 

Efeito: Antibiótico e Anti-inflamatório 

Natural. Tem ação expectorante,  
antimicrobiana e é indicado no tratamen- 
to de inúmeras enfermidades.  
Feridas eczemas, urticarias, furúnculos, seborreias, infecções de 
garganta, tosse, gripe, disenteria, incontinência urinária.  
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PRÓPOLIS  Peso: 30 ml.                            
Forma: Óleo  

Efeito: É própolis é rico em aminoácido, 
vitaminas e bi flavonoide, tomando o própolis 
antioxidante com ação.  

Peso: 10 ml.                                  
Forma: Óleo  

Efeito: é um aromatizante natural, 

cardiotônico: tonificante do coração. 
Antiespasmódica: melhora quadro de cólica 
uterina, alivia os sintomas de asma, facilita 
a fluxo a menstruação, estimula a 
transpiração, contribuindo para a 
desintoxicação do organismo. 

 

CUMARÚ  

                                      
100 ml.                                  

Óleo  

É   considerado, medicinal, rico, em 

bactericida, energéticas, antioxidante. Tem 
propriedade medicinais para o sistema 
circulatório e sistema respiratório.      

                                                         

Como Medicamento: Serve pra dor de ouvido,  tratamento 
se sinusite, pneumonia, reumatismo, úlcera bucais. É um 
antibiótico natural. O componente responsável por esse 
efeito é a cumarina..  
Modo de Usar: no chá de sua preferência. Criança 1 gota do 
óleo e Adultos 3 gotas do óleo. Pode passar o óleo no local 
desejado também. 
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