SANGUE DE DRAGÃO ou SEIVA DE CROTON
Nome Científico: Croton Lechleri
Antivirótico – Antibacteriano – Antifúngico – Cicatrizante – Anti-hemorrágico –
Antioxidante
ORIGEM: Encontradas no Peru, Equador, Colômbia e Amazônia Brasileira.
DESCRIÇÃO DA PLANTA: “Sangue de Drago” (Croton Lechleri) é uma árvore
de porte médio a grande e pode alcançar até 20 metros de altura.
USO TRADICIONAL: O "sangue de drago" é usado por indígenas das florestas
tropicais da América do Sul. A seiva vermelha é usada principalmente sobre
feridas para estancar sangramentos, acelerar a cura e proteger de infecções.
A seiva seca rapidamente e forma uma barreira como uma segunda pele. Outros usos indígenas
incluem o tratamento de febres, infecções intestinais, sangramentos pós-parto e problemas da pele.

BENEFÍCIOS
-Cicatrização de feridas, queimaduras e cortes, estanca e reduz o sangramento, extração dos dentes;
Alivia a diarreia, dores intestinais, úlcera, gastrite, fígado, rins, cólicas, colite ulcerativa, verminoses,
Helicobacter Pylori e outros males;
Antioxidante, auxilia também nas diabetes, problemas
osteoarticulares, pulmão; Higiene íntima, corrimento vaginal, inflamação do útero, Inflamações em
geral, auxilia nos tratamentos de HIV; Hepatites A, B e C. Problemas ósseos e reumatismo;
Assepsia, picadas de insetos, dermatite, alivia a coceira, mata bactérias, germes, fungos, vírus do
herpes; Câncer (mata células cancerosas) - impede o crescimento tumoral, metástases.
MODO DE USAR
TRATAMENTO PREVENTIVO: Tomar 5 gotas em ½ copo de água 3 x ao dia antes das refeições.
TRATAMENTO INTENSIVO (PROBLEMAS GRAVES): 10 a 15 gotas 4 x ao dia.
(GASTRITE e H. Pylori - A 1º dose em jejum).
USO EXTERNO: Passar sobre o ferimento: (spray: 10 gotas diluídas em 100 ml de soro fisiológico) ou
4 gotas em meia xícara de água fria.
PARA HIGIENE ÍNTIMA FEMININA: colocar 25 gotas em meia xícara com água fria e aplicar com
algodão.
CONTRA INDICAÇÕES: Não utilizar durante a gravidez e lactação.
Apresentação: Frasco conta-gotas com 30 ml.
Obs.: Agite o frasco antes de usar.
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