FITOTERAPIA
Da planta a aplicação eficaz

Por trás da beleza da natureza esconde-se uma terapia muitas vezes subestimada pela modernidade.
Henry Okigami sintetiza desde o histórico e conceitos da fitoterapia até sua funcionalidade na prática.

Cada fitoterápico, suas características e efeitos avaliados em evidências cientificas,
correlacionado com sua aplicação em diversos cenários metabólicos.
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Características, composição, efeitos e aplicação comprovada:
M10: Alcachofra

M24: Cranberry

M38: Passiflora

M11: Alcaçuz

M25: Crocus

M39: Pinus pinaster

M12: Alho

M26: Curcumina

M40: Piper nigrum

M13: Berberina

M27: Espinafre

M41: Polifenóis

M14: Beterraba

M28: Gengibre

M42: Polypodium

M15: Boswellia

M29: Ginkgo biloba

M43: Resveratrol

M16: Brócolis

M30: Ginseng

M44: Rhodiola rosea

M17: Cacau

M31: Harpagophytum

M45: Salvia

M18: Camomila

M32: Hibiscus sabdariffa

M46: Silybum

M19: Canela

M33: Isoflavonas

M47: Spirulina

M20: Capsicum

M34: Lavanda

M48: Unha de gato - Uncaria

M21: Chás

M35: Mate - Ilex paraguariensis

M49: Vitis e uvas

M22: Chá preto

M36: Melissa

M50: Teanina

M23: Chá verde

M37: Mentha piperita
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