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EXTRATO DE BAUHÍNIA (Líquido) – 150 ml 

 

Indicações e Modo de Usar  

PARA TODOS OS CASOS ABAIXO, TOMAR A SOLUÇÃO DE BAUHÍNIA DILUÍDA EM ÁGUA CONFORME TABELA DE 
DOSAGEM POR IDADE (Tabelas 01 e 02). 
  
Tumores na cabeça e outros males: feridas na cabeça, etc      (Tomar a Bauhínia Líquida) 
Fazer compressas frias colocando uma colher de sopa de Bauhinia líquida em 1 colher de água gelada, embeber um pano ou 
algodão e prender no local afetado com uma faixa. Se não houver alivio, fazer compressa fria da seguinte forma: enfaixar o local 
com um pano e molhar com a Bauhinia líquida pura. 
Falta de olfato, carne esponjosa, desvio do septo, dor de cabeça, infecção dos seios nasais ou das cavidades cranianas que se 
comunicam com o nariz (sinusite).  Dores de ouvido, labirintite e otites. 
Diluir 15 gotas de Bauhínia líquida para 15 gotas de água e colocar tudo em um ouvido.  Após 5 minutos, repetir o procedimento 
no outro ouvido por mais 5 minutos. 
Fazer inalações 3 ou mais vezes ao dia (VER INSTRUÇÕES). 
>>>Fazer uso da JUVENDERME CREME ou o JUVENDERME CREME 3 vezes ao dia, SEM MASSAGEAR o local afetado. 
 
Tumor nos olhos, glaucoma, catarata, miopia, tersol, infecções, deslocamento de retina, etc    (Tomar a Bauhínia Líquida) 
Embeber um pedaço de algodão em Bauhinia líquida pura e colocar sobre o olho fechado durante algum tempo, 
massageando até esquentar. Retirar e abanar  para ventilar. 
Colocar também 3 a 4 gotas de colírio preparado com água filtrada, conforme TABELA 03: 
Obs: Do sétimo dia em diante as pessoas deverão utilizar sempre 2 gotas de Bauhinia líquida com 4 gotas de água. 
Se houver muita ardência, diminuir a dose para 3 ou 4 gotas de água e 1 de Bauhinia líquida de forma a suportar bem. 
 
Tumor no nariz, em outras partes do pescoço, tireóide, feridas, manchas ou feridas           (Tomar a Bauhínia Líquida) 
Se tiver em carne viva, fazer limpeza, várias vezes por dia, com algodão embebido em uma colher de sobremesa de Bauhinia 
líquida e uma colher de sobremesa de  água. Para crianças usar 2 colheres de água com 1 colher de Bauhinia líquida, de 
preferência à noite. 
Fazer inalações 3 ou mais vezes ao dia (VER INSTRUÇÕES). 
>>>Fazer uso da JUVENDERME CREME 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado. 
>>>Estando em carne viva, apenas coloque a JUVENDERME CREME sobre o ferimento sem massagear. 
Falta de olfato, carne esponjosa, desvio do septo, dor de cabeça, infecção dos seios nasais ou das cavidades cranianas que se 
comunicam com o nariz (sinusite).  Dores de ouvido, labirintite e otites. 
Diluir 15 gotas de Bauhínia líquida para 15 gotas de água e colocar tudo em um ouvido.  Após 5 minutos, repetir o procedimento 
no outro ouvido por mais 5 minutos. 
 
Sinusite                 (Tomar a Bauhínia Líquida) 
Fazer inalações 3 ou mais vezes ao dia (VER INSTRUÇÕES). 
 
Tumor na boca ou garganta, afta, herpes labiais, amigdalite, dentes, pus nos dentes            (Tomar a Bauhínia Líquida) 
Fazer curativos da seguinte forma: misturar uma colher de sopa de água com  uma colher de sopa de Bauhinia líquida e fazer 
bochechos e gargarejo, várias vezes ao dia. NÃO ENGOLIR. 
Para melhor conservação dos dentes:  após escovados com pasta, umedecer a escova na Bauhinia líquida e passar nos dentes, 
dia sim, dia não. 
Em dentes cariados, passar um algodão molhado na Bauhinia líquida. 
Quando for ao dentista, levar um pouco de Bauhínia líquida. Ao extrair dentes ou fazer limpeza de gengivite, estando 
anestesiado, pedir ao dentista que aplique a Bauhinia líquida pura no local. 
>>>Fazer uso da JUVENDERME CREME 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado. 
>>>JUVENDERME CREME  
Somente para USO EXTERNO. 
 
Tumor nos seios, feridas, caroços                (Tomar a Bauhínia Líquida) 
A Bauhinia líquida reúne todas as impurezas no seio, aumentando seu volume e provocando o vazamento. Havendo vazamento 
ou ferida no seio, fazer curativos misturando 1 colher de água morna, 1 colher de Bauhinia líquida e 1 colher de água oxigenada 
10 volumes, banhar o local afetado quantas vezes forem necessárias. Mesma dosagem para qualquer doença ou qualquer 
idade.  Não parar de tomar a Bauhinia, mesmo depois da cicatrização. 
>>>Fazer uso da JUVENDERME CREME 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado. 
>>>Estando em carne viva, apenas coloque a JUVENDERME CREME sobre o ferimento sem massagear. 
 
Tumor no estômago, intestino, fígado (abdome em geral), úlcera, gastrite e outros males     (Tomar a Bauhínia Líquida) 
Se o abdome estiver muito dolorido ou estufado, colocar compressa quente, misturando água bem quente e Bauhinia líquida (1 
colher de água e 1 de Bauhinia). 
>>> Se a compressa for necessária para todo o abdômen, utilizar 5 vezes esta dosagem. 
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Tumor na bexiga e uretra                  (Tomar a Bauhínia Líquida) 
Nos casos de tumores na uretra, se o pênis estiver com feridas, mergulhar por um tempo, 3 a 4 vezes por dia, numa mistura de 1 
colher de sopa de água com 1 colher de Bauhinia líquida. 
As mulheres poderão lavar a uretra com a mesma solução utilizando um aplicador. 
 
Tumor no útero, tumor vaginal, herpes progenitais, ferimento, coceiras e outros males            (Tomar a Bauhínia Líquida) 
Fazer limpeza no local com um algodão embebido numa mistura de 1 colher de sopa de água morna com 1 colher de sopa de 
Bauhinia líquida. 
No útero, fazer lavagens na proporção de 01a colher de sopa de água misturada com 01 colher de Bauhinia líquida. 
PARA HOMENS: Se o pênis estiver com feridas, mergulhar por um tempo, 3 a 4 vezes por dia, numa mistura de 2 colheres de 
sopa de água com 1 colher de Bauhinia líquida. 
>>>Fazer uso da JUVENDERME CREME 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado. 
>>>Estando em carne viva, apenas coloque a JUVENDERME CREME sobre o ferimento sem massagear. 
 
Tumor anal, hemorróidas e próstata                   (Tomar a Bauhínia Líquida) 
Fazer aplicação interna usando uma seringa como bico intestino, na proporção de 1 colher de sopa de água misturada com 01 
colher de Bauhinia líquida. 
>>>Fazer uso da JUVENDERME CREME ou do JUVENDERME CREME 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado. 
>>>Estando em carne viva, apenas coloque a JUVENDERME CREME sobre o ferimento sem massagear. 
>>>Compressas no ânus com algodão embebido em Bauhília Líquida ajudam no combate do processo inflamatório. 
 
Tumor nos ossos                     (Tomar a Bauhínia Líquida) 
Colocar no local atingido compressa quente ou fria, observando qual delas oferece melhor resultado, da seguinte forma: 
Fria: fixar um pano fino no local e embeber com Bauhinia líquida pura; 
Quente: embeber um pano numa mistura de 1 colher de água bem quente com 1 colher de Bauhinia líquida e aplicar. 
>>>Fazer uso da JUVENDERME CREME 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado. 
 
Doenças do pulmão                  (Tomar a Bauhínia Líquida) 
Fazer inalações 3 ou mais vezes ao dia (VER INSTRUÇÕES). 
Colocar compressas quentes ou frias, observando qual delas oferece melhores resultados da seguinte forma: 
>>>Fria: colocar um pano fino, fixar sobre a região do pulmão e embeber com Bauhinia líquida pura. 
>>>Quente: embeber um pano  numa mistura de 1 colher de sopa de água morna misturada com uma colher de sopa de 
Bauhinia líquida pura e colocar sobre a região do pulmão. 
Aumentar a quantidade, mantendo a mesma proporção, se a área for muito grande. 
 
Bronquite (Bronquite Asmática)                 (Tomar a Bauhínia Líquida) 
Em caso de crise muito forte, diminuir a dosagem para 15 gotas de Bauhinia líquida, tomar 3 vezes ao dia. 
Após passar a crise voltar a dose normal. 
Fazer inalações 3 ou mais vezes ao dia (VER INSTRUÇÕES). 
 
–  Pacientes Diabéticos                 (Tomar a Bauhínia Líquida) 
>>>Se for hipertenso começar com 15 gotas de Bauhinia líquida diluir em um copo com  1/3 de água, duas vezes ao dia, 
durante 5 dias.  Durante este período, se observado a pressão arterial estável, aumentar 1 gota ao dia até chegar 30 gotas por 
dose.  Se não observar alteração da pressão arterial, tomar 3 doses de 30 gotas ao dia. 
>>>Mulheres: Quando usarem pílulas anticoncepcionais deve consultar as INSTRUÇÕES GERAIS. 
>>>Problemas da visão ocorrem sempre em pessoas diabéticas. Se o problema não for grave, apenas a dosagem normal de 
Bauhinia poderá resolvê-lo. Caso o problema seja grave, utilize compressas e colírio de Bahuínia, conforme da página  
INSTRUÇÕES GERAIS.               Leia com atenção: 
>>>Continuar com o medicamento a que está acostumado, dando 3 horas de intervalo para tomar a Bauhinia líquida. 
>>>Evitar excesso de gordura, açúcar e álcool. 
>>>Sentindo-se bem, faça o exame de Glicemia.  Estando ainda alterada a taxa, continue com a Bauhinia até normalizar. 
 
Doenças do Sistema Neural:  Epilepsia, Perda de memória, Parkinson, Alzheimer                     (Tomar a Bauhínia Líquida) 
Caso haja reações fortes nos primeiros dias, diminuir a dose para 15 gotas de Bauhinia líquida em 2 colheres de sopa de água. 
Quando cessar a reação, voltar a tomar a dose normal. 
Durante o tratamento a pessoa continua a ter crises que, em alguns casos, vão diminuir lentamente. 
Há registro de casos em que os ataques, após algum tempo de tratamento, se tornaram mais violentos e prolongados. Isto é sinal 
de que a Bauhinia líquida está agindo. Não se deve interromper o tratamento. Para alívio mais imediato deve-se passar a 
Bauhinia líquida na testa, no pescoço, nas mãos e fazer fricção. Umedecer também um algodão na Bauhinia líquida e fazer 
inalação pelas narinas e, também, aspirar pela boca. 
Há relatos de melhora de respostas para MEMÓRIA BREVE em portadores de Doença de Alzheimer. 
Há relatos de cura total em portadores de Mal de Parkinson. 
 
Reumatismo no sangue e articulações, Gota, Artrite, Bursite, Ciático e problemas de coluna    (Tomar a Bauhínia Líquida) 
Colocar compressas de Bauhinia líquida no local dolorido, da seguinte forma: 
Durante a noite, umedecer GASE com Bauhinia líquida  pura abafando com plástico fixando-o com esparadrapo, retirando pela 
manhã.                            >>>Fazer uso da JUVENDERME CREME 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado. 
>>>Estando em carne viva, apenas coloque a JUVENDERME CREME sobre o ferimento sem massagear. 
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Lúpus, Fogo Selvagem, Leucemia, Lepra e Morféia           (Tomar a Bauhínia Líquida) 
A Bauhinia líquida poderá pressionar o organismo, fazendo com que surjam bolhas ou FURÚNCULOS. 
Neste caso, lavar o local com uma mistura 1 colher de sopa de água, 1 colher de Bauhinia líquida e 1 colher de água oxigenada 
10 volumes (partes iguais). 
Quando as dores forem fortes, manter o local com compressas, usando gase que devem ser umedecidas sempre com Bauhinia 
líquida e bem abafadas com plástico (papel filme ou um outro mais resistente) preso com esparadrapo. 
>>>Fazer uso da JUVENDERME de Bauhínia 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado. 
>>>Estando em carne viva, apenas coloque a JUVENDERME sobre o ferimento sem massagear. 
 
Problemas Circulatórios:  Varizes, má circulação, inchaço, dormência, etc.                     (Tomar a Bauhínia Líquida) 
Passar a Bauhinia líquida pura no local e massagear. 
>>>Fazer uso da JUVENDERME de Bauhínia 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado. 
>>>Estando em carne viva, apenas coloque a JUVENDERME sobre o ferimento sem massagear. 
 
Doenças de Chagas                (Tomar a Bauhínia Líquida) 
Se o coração já estiver dilatado, começar com 15 gotas. Tendo uma reação de melhora, aumentar, GRADATIVAMENTE (20, 25, 
até 30), a dosagem para 30 gotas. 
Há comprovação de varios casos de cura de doentes de Chagas com a recuperação quase que total da capacidade 
cardíaca e redução do volume do miocárdio. 
 
Doenças da Pele – psoríase, vitiligo, ressecamento, escamação e micoses                   (Tomar a Bauhínia Líquida) 
Modo de Tratamento: 
Misturar 1 colher de sopa de Bauhinia líquida com 1 colher de sopa de água comum e 1 de água oxigenada e  banhar o local da 
doença. 
>>>Fazer uso da JUVENDERME de Bauhínia 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado. 
>>>Estando em carne viva, apenas coloque a JUVENDERME sobre o ferimento sem massagear. 
 
Queda de Cabelos e Couro Cabeludo  (Tomar a Bauhínia Líquida) 
Calvície, Queda de Cabelos, Caspa, Seborréia, Coceiras, etc. 
Tomando a Bauhinia líquida serão regeneradas as células capilares. 
>>>À noite, ao deitar-se, colocar a Bauhinia líquida na palma da Mão e umedecer o couro cabeludo  (e os cabelos). 
>>>Pela manhã, lavar normalmente com JUVENDERME SHAMPOO. Os cabelos ficarão mais fortes. 
 
Unhas                    (Tomar a Bauhínia Líquida) 
Problemas com unheiro, unhas defeituosas ou ressecadas, deixar os dedos de molho na Bauhinia líquida , todos os dias, antes 
e depois de executar tarefas em que se mexe com água e sabão. 
Untar a ponta dos dedos com o JUVENDERME CREME. 
 
Feridas e Cortes             (Tomar a Bauhínia Líquida) 
Lavar o local com uma mistura de água e Bauhinia líquida em partes iguais. 
>>>Fazer uso da JUVENDERME CREME 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado. 
>>>Estando em carne viva, apenas coloque a JUVENDERME CREME sobre o ferimento sem massagear. 
 
Queimaduras (de óleo, água fervendo, fogo ou sol)                   (Tomar a Bauhínia Líquida) 
Umedecer o local com a Bauhinia líquida pura e abanar ou colocar perto de um ventilador. 
>>>Fazer uso da JUVENDERME CREME 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado. 
>>>Estando em carne viva, apenas coloque a JUVENDERME CREME sobre o ferimento sem massagear. 
 
Verrugas em qualquer parte do corpo                      (Tomar a Bauhínia Líquida) 
Fazer curativos á noite, da seguinte forma: 
>>>Passar uma lixa na unha na parte superior da verruga (para permitir  maior penetração da Bauhinia líquida) 
>>>Fixar um algodão com esparadrapo e embeber com a Bauhinia líquida pura. 
>>>Fazer uso da JUVENDERME de Bauhínia 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado. 
 
Picadas de Cobras, Aranhas, Escorpiões, etc.                        (Tomar a Bauhínia Líquida) 
Fixar no local uma mecha de algodão ou pano e embeber em Bauhinia líquida solução pura. 
Tomar 1 dose de 60 gotas de Bauhinia líquida com meio copo de água, imediatamente. 
JARARACA e CORAL VERDADEIRA, tomar 120 gotas em meio copo de água imediatamente após a picada. 
Não se sentindo bem, repetir a dose. 
Fazer compressa no local com a Bauhinia líquida pura. 
>>>Fazer uso da JUVENDERME CREME   3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado. 
>>>Estando em carne viva, apenas coloque a JUVENDERME CREME sobre o ferimento sem massagear. 
 
Picadas de insetos, Cobreiros               (Tomar a Bauhínia Líquida) 
Passar a Bauhinia líquida solução pura no local e massagear. 
>>>Fazer uso da JUVENDERME CREME 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado. 
>>>Estando em carne viva, apenas coloque a JUVENDERME CREME sobre o ferimento sem massagear. 
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Sudorese (suor constante e forte)               (Tomar a Bauhínia Líquida) 
Passar Bauhinia líquida no local (axilas, umbigo, mãos, pés, virilha, atrás das orelhas, etc), a qualquer hora. 
>>>Fazer uso da JUVENDERME de Bauhínia 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado. 
 
Embriagues 
Ocasional : 50 gotas de Bauhinia líquida em ½ copos de água. 
Vício: tomar 30 gotas de Bauhinia líquida em ½ copo de água 2 vez por dia. 
Com o passar do tempo a pessoa vai perdendo o gosto pela bebida, reconstruindo as células danificadas do organismo. 
Quando o viciado estiver muito alterrado agressivo, pondo em risco as pessoas ao seu redor, aí sim ministrar 60 gotas de 
BAHUÍNIA para que ela absorva o alcool, independente das doses normais (pode ser na própria bebida que ele costuma tomar ) 
O processo é muito mais rápido e eficaz. 
 
–  Desequilíbrio Hormonal                 (Tomar a Bauhínia Líquida) 
>>>Se for hipertenso começar com 15 gotas de Bauhinia líquida diluir em um copo com  1/3 de água, duas vezes ao dia, 
durante 5 dias.  Durante este período, se observado a pressão arterial estável, aumentar para 30 gotas por dose.  Se não 
observar alteração da pressão arterial, tomar 3 doses de 30 gotas ao dia. 
INSTRUÇÕES GERAIS.               Leia com atenção: 
>>>Continuar com o medicamento a que está acostumado, dando 3 horas de intervalo para tomar a Bauhinia líquida. 
>>>Evitar excesso de gordura, açúcar e álcool. 
>>>Sentindo-se bem, continue com a Bauhinia para manter o equilíbrio. 
 
 

Posologia / Dosagem / Dicas  

TRATAMENTO INTENSIVO:     4 vezes ao dia. 
 
Modo de Usar    -     Para todas as doenças homens, mulheres e crianças tomar duas doses, conforme tabela de idade a seguir: 
1ª dose: DEZ minutos ou mais, antes do café, em jejum (~07:00 hr). 
2ª dose: DEZ minutos ou mais, antes do almoço (~11:00 hr). 
3ª dose: DEZ minutos ou mais, antes do jantar (~18:00 hr). 
4ª dose: DEZ minutos ou mais, antes de dormir (~23:30 hr). 
 
Tabela 01:  Dosagem (Oral) 

Adultos 50 gotas de Bauhinia líquida diluídas em 4 colheres de sopa de água 

Jovens (de 12 a 22 anos) 30 gotas de Bauhinia líquida diluídas em 2 colheres de sopa de água 

Crianças (de 5 a 12 anos) 10 gotas de Bauhinia líquida diluídas em 2 colheres de sopa de água 

Criança (de 1 a 4 anos) 05 gotas de Bauhinia líquida diluídas em 1 colher de sopa de água 

Criança (de 0 a 1 ano) 03 gotas de Bauhinia líquida diluídas em 1 colher de sopa de água 

 
 
TRATAMENTO PREVETIVO:    2 doses de Bauhinia líquida ao dia. 
 
Modo de Usar - Para todas as doenças homens, mulheres e crianças tomar duas doses, conforme tabela de idade a seguir: 
1ª dose: DEZ minutos ou mais antes do café, em jejum. 
2ª dose: DEZ minutos antes do jantar, ou 2 horas após o jantar. 
  
Tabela 02:  Dosagem (Oral) 

Adultos 40 gotas de Bauhinia líquida diluídas em 4 colheres de sopa de água 

Jovens (de 12 a 22 anos) 20 gotas de Bauhinia líquida diluídas em 2 colheres de sopa de água 

Crianças (de 5 a 12 anos) 07 gotas de Bauhinia líquida diluídas em 2 colheres de sopa de água 

Criança (de 1 a 4 anos) 04 gotas de Bauhinia líquida diluídas em 1 colher de sopa de água 

Criança (de 0 a 1 ano) 01 gota de Bauhinia líquida diluídas em 1 colher de sopa de água*Atua nas cólicas e 
normalização das funções metabólicas após o nascimento 

Obs.:  Utilizar a tabela de dosagem 02 para todos os tipos de tumores. 
  
 
TABELA 03:  PREPARO E UTILIZAÇÃO DO COLÍRIO DE BAUHINIA                    (Preparar na hora de usar) 

1º dia 1   gota de Bauhinia líquida 8   gotas de água 

2º dia 1   gota de Bauhinia líquida 7   gotas de água 

3º dia 1   gota de Bauhinia líquida 6   gotas de água 

4º dia 1   gota de Bauhinia líquida 5   gotas de água 

5º dia 1   gota de Bauhinia líquida 4   gotas de água 

6º dia 1   gota de Bauhinia líquida 3   gotas de água 

7º dia 2   gotas de Bauhinia líquida 4   gotas de água 

Obs: Do sétimo dia em diante as pessoas deverão utilizar sempre 2 gotas de Bauhinia líquida com 4 gotas de água. 
Se houver muita ardência, diminuir a dose para 3 ou 4 gotas de água e 1 de Bauhinia líquida de forma a suportar bem. 
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 INALAÇÕES:  
>>>1ª opção: Colocar a Bauhinia líquida na palma da mão, friccionar levemente, e com as duas mãos em forma de 
concha, aspirar pela boca e expirar pelo nariz. 
>>>2ª opção: Colocar a Bauhinia líquida em um algodão e alojá-lo no compartimento do inalador e levar a máscara até o 
rosto.  Aspirar pela boca e expirar pelo nariz.  NÃO É NECESSÁRIO LIGAR O INALADOR. 
 
 
 
Observação – Leia com atenção: 
Para todas as pessoas, em qualquer idade, podem aparecer algumas reações, que são comuns nos primeiros quatro dias, ou 
mais, variando de pessoa para pessoa, de acordo com o estado de saúde. Algumas dessas reações podem ser: 
1. Tonturas leves por alguns segundos; 
2. Debilidade, como por exemplo, sonolência ou moleza; 
3. Vômitos e desarranjos intestinais. 
4. Coceira: em alguns casos, poderão surgir tumores; pipocas; bolhas; vermelhidão ou coceira em qualquer parte do corpo. 
 
Estas reações são normais e significam que a Bauhinia líquida está pressionando e eliminando a doença. Outras 
eliminações, também poderão ocorrer através das fezes, urina, ouvido e da garganta. No caso de eliminação através da 
pele, por meio de tumores, vide adiante em “curativos externos” como proceder. 
  
 
INSTRUÇÕES PARA MULHERES 

1. Durante a menstruação não se deve tomar a Bauhinia líquida em caso de esquecimento, por uma ou duas vezes, não há 
problema, a mentruação não será perturbada. 

2. Mulheres que usam pílulas anticoncepcionais devem estabelecer seu horário para tomar as duas doses diárias da 
Bauhinia líquida, sempre dando um intervalo de seis horas entre a ingestão das pílulas e a dose de Bauhinia 
líquida.   Exemplo: tomando-se a pílulas às 22 horas, a primeira dose de Bauhinia pode ser tomada normalmente antes do 
café da manhã, e a segunda até as 16 horas (desta forma se respeita o intervalo de 6 horas necessário para que a pílula 
não perca o seu efeito). 

3. Concepção: Mulheres com problemas de concepção devem tomar Bauhinia líquida normalmente nas doses indicadas. 
Caso não haja defeitos graves no organismo, deverão engravidar em pouco tempo, tendo gestação e parto normal e filhos 
sadios (grávidas podem tomar 10 gotas 3 vezes ao dia). 

 
MÁ DIGESTÃO 
Pessoas em tratamento médico ou não, sentindo má digestão, peso no estômago, intoxicação envenenamento e etc.; tomar 
doses de Bauhinia líquida imediatamente após as refeições. 
 
 
PRESSÃO ALTA 
Pessoas que tem pressão alta poderão observar que a mesma pode elevar um pouco mais; 
Se a pressão se elevar muito, diminuir a dose para 15 gotas em 1/3 de água no copo. 
 
CARDÍACOS 
Para todas as pessoas que sofrem de coronárias e outros problemas cardíacos, ponte de safena e etc., a Bauhinia líquida em 
poucos dias não resolve.Usando Bauhinia líquida, devem continuar com os produtos a que estão acostumados,com intervalo de 
duas horas ou mais.  Os cardíacos poderão sentir uma “fisgada” a mais que o normal. Isto é comum, significando que a Bauhinia 
está em ação. Sentindo fisgada muito forte deve-se diminuir a dose para 15 gotas em duas colheres de sopa de água. Caso 
sintam muitas reações devem diminuir mais a dosagem, voltando ao normal, conforme tabela, quando passar o mal-estar, 
passando a crise voltar a dose normal até normalizar o estado geral. 
  
 
APRESENTAÇÃO: 
Frasco plástico com 150 ml de Extrato Hidro alcoólico (8,5ºGL) de Bauhinia Forficata Link – “Pata-de-vaca”. 
 
ANVISA: Resolução RDC 23/00 e 27/10 anexo I. 
Resp. Téc. CRF/MG nº 2546 
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