
 

 

  

 

A TMI Healthcare é a representante exclusiva dos produ-
tos THERALAB e DR. RECKEWEG para o mercado mo-
çambicano. Atualmente em fase de registo de produtos, a 
nossa empresa comercializará os seguintes produtos a 
partir do início do próximo ano:   

LINHA DE SUPLEMENTOS THERALAB 
EMAGRECIMENTO 

DEPURALINA BLOCK 60 capsulas 

DEPURALINA CUT 84 capsula 

DEPURALINA DETOX 250 ml solução oral 

DEPURALINA TIRA GORDURAS 60 capsulas 

DEPURALINA LAX infusão 25 saquetas chá 

COSMÉTICA 

DEPURALINA CELULITE barriga e coxas 250ml creme 

DEPURALINA CELULITE Rebelde 30 carteira 

DEPURALINA CELULITE Intensivo Noite 500ml 

CARDIOVASCULAR  
OMEGACOL DUO 30 comprim + 30 caps 

OMEGACOL 60 capsulas 

 
SISTEMA NERVOSO 

ANGELICALM 30 capsulas 

MEMOFANTE 50+ 30 capsulas 

MEMOFANTE ESTUDANTES 30 capsulas 

MEMOVITAL ENERGY 60 capsulas 

VALERON 30 comprimidos     SISTEMA DIGESTIVO 

STAGUTT PLUS DETOX 7 x 15ml ampolas 

SISTEMA ÓSSEO 

CARTISHARK 60 capsulas 

DOBRADIX MOVE 60 comprimidos 

DOBRADIX RAPID 40 comprimidos 
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Como proceder em caso de interesse na 
frequência do curso? 
 

Enviar mail para o endereço  
tmimoz@worldtmi.com  

Ser-lhe-á remetido um questionário de pré-
seleção, bem como a informação do preço do 
curso, as condições de pagamento e as condi-
ções de adesão à plataforma 
“MESOTERAPEUTAS TMI”. O curso ocorrerá 
em Janeiro/Fevereiro e as inscrições são limi-
tadas.   
 

SAÚDE FEMININA 
 
INTIMELLA LEGS 150ml gel 

INTIMELLA URI 30 capsulas 

INTIMELLA LEGS 60 capsula 

 
SISTEMA RESPIRATÓRIO 
DEPURMON xarope 

DEPURMON ESP. FUMADORES  
xarope 
FLUITUSS 250 ml solucao oral 

 

VITAMINAS E MINERIAS 
 

VITAMINEX CEREBRAL 20 x 10ml ampolas 

VITAMINEX A-Z 30 comprimidos 

VITAMINEX A-Z 50+ 30 capsulas 

 

 

 

 

 

 
Homeopatia - o termo deriva do grego homoios (semelhante) e pathos (doença) – refere-se a um sistema ho-
lístico de terapia, que funciona estimulando suave e continuamente as forças naturais e regenerativas do 
corpo. 
Até ao aparecimento da indústria química e ao fabrico de medicamentos sintéticos, iniciado após a revolu-
ção industrial, as doenças eram tratadas aplicando exclusivamente métodos terapêuticos constituídos por 
componentes naturais. Os tratamentos com medicamentos fabricados quimicamente foram-se tornando ca-
da vez mais importantes. Contudo, os efeitos secundários que os pacientes apresentam cada vez com maior 
frequência, estão a originar um aumento de ceticismo em relação a estes esquemas terapêuticos mais mo-
dernos. (Retirado do site www.reckeweg.pt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A partir do início do próximo ano a TMI vai comercializar junto de 
farmácias ou parafarmácias 19 tipos de gotas em frascos de 50 ml 
com uso preventivo e curativo em diferentes áreas terapêuticas. 

 
Do mesmo modo, serão comercializados 18 tipos de ampolas que 
terão como destino privilegiado os tratamentos mesoterápicos, em 
particular a rede de “Mesoterapeutas TMI” na sequência dos cursos 
de formação a ter lugar em Janeiro e Fevereiro do próximo ano. 

NOVOS GENÉRICOS CICLUM DISPONÍVEIS A 
BREVE PRAZO (DEZEMBRO e JANEIRO) 
Alopurinol (300 mg cx 20), Ibuprofeno (400 e 
600 mg cx 60), Carvedilol (6,25 e 25 cx 56), Azi-
tromicina (500 mg 3 comp.), Irbesartan + HTZ 
(150,300 + 12,5 mg 28 comp.) 


