
JUVENFORCE   -   Emulsão Polivitamínica 

(Amino-ácidos + Antioxidantes + Nutrição + Restaurador e Protetor Celular + Acelerador Metabólico)                                                   
USO INTERNO (ORAL) 

 

PROPRIEDADES:  
JUVENFORCE é um complexo polivitamínico, resultado da associação dos 
ÓLEOS MEDICINAIS (conhecidos como ÓLEOS MILAGROSOS DA 
AMAZÔNIA), um anti-tumoral e anti-virótico dos mais eficientes, pela 
concentração adequada dos óleos da  Seiva de Cróton (Loro da Amazônia), 
Pequi, Copaíba e Buriti, e MICRO CRISTAIS de TURMALINA NEGRA, excitados 
por influência capacitiva e ultrassom que fornecem elétrons para que as reações 
metabólicas ocorram com maior velocidade e eficiência, com incrível capacidade 
de limpeza e desobstrução limpeza dos tecidos, e, EXTRATO DE BAUHINIA 
FORFICATA LINK concentrado, um estimulador da regeneração celular e 
normalizador de suas funções gênicas e metabólicas.             

 

COMPOSIÇÃO:   Extrato concentrado de Bauhinia Forficata Link, Micro cristais de Turmalina 

Negra acelerados por radiação (influência capacitiva), Óleos Milagrosos da Amazônia 
(Abacate, Açaí, Aloe Vera, Amêndoas Doce, Andiroba, Buriti, Canela, Calêndula, Castanha do 
Brasil, Canola, Cártamo, Coco Babaçú, Copaíba, Erva Cidreira, Erva Doce, Gergelim, Germen de 
Trigo, Linhaça, Macadâmia, Maracujá, Melaleuca, Milho, Pequi, Prímola, Seiva de cróton, 
Semente de Uva, Oliva, Urucum), Fluído de Mama-Cadela, Extratos secos Micronizados 
(Curcumã, Guaraná da Amazônia, Ginseng Brasileiro, Canela).  
 

INDICAÇÕES:  
 TUMORES (todos os tipos) 
 Diabete; 
 Envelhecimento precoce 
 Musculares: atrofia, degeneração, ganho de massa (fisiculturismo); 
 Problemas Circulatórios: Varizes, má circulação, inchaço, dormência, Reumatismo no sangue; 
 Tumores mamários, ovarianos e uterinos; Miomas e Endometriose; 
 Ósseos:  articulações, Gota, Artrose, Osteoporose, Artrites, Bursites e coluna; 
 Hepatite A, B, C e D, HPV’s, e outras viroses;  
 Interrupção do crescimento púbere causado por insuficiência na produção do HR (hormônio do 

crescimento) pela glândula hipofisária; 
 Restauração do equilíbrio das dosagens hormonais e enzimáticas. Nódulos da tireóide; 
 Regularização hormonal da mulher, proporcionando um ciclo menstrual mais confortável. 
 Dificuldades sexuais masculinas e femininas.           AFRODISÍACO. 
 

MODO DE USAR: 
 Ingerir o JUVENFORCE  2 a 5 vezes ao dia, conforme prescrição; 

 Dosagem: 1 (uma) colher de sopa rasa de JUVENFORCE após as refeições. 

 No caso de Miomas e Endometriose, use um aplicador  intrauterino para injetar  5 ml (uma 
colher de sopa) do JUVENFORCE (puro) no interior do Útero, à noite. 
 

 AGITE ANTES DE USAR. 

 Não contem glúten.  Não contem aromatizante, espessante. 

 Dois sabores: sabor Natural ou Morango (pasta de morango concentrado – 100% natural).  
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