
 
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE O FREETOX® 

Este documento resume a ficha técnica original dos 

emplastros de FREETOX®, em versão traduzida para 

linguagem Portuguesa. 

A ideia da desintoxicação em adesivos ricos em 

ingredientes FREETOX ® nasceu do estudo das árvores. 

Os cientistas ficaram surpreendidos ao saber como as 

árvores podem absorver água do solo e purifica-la para 

garantir o seu crescimento saudável. Isto porque 

encontraram a seiva pura (também conhecido como 

vinagre madeira) que tem a capacidade de absorver 

toxinas através da pele quando é aplicada aos pontos de 

acupuntura do corpo humano. 

Os pesquisadores descobriram que a seiva de árvore ou 

vinagre de madeira de algumas espécies tem uma função 

desintoxicante. 

Extrato de vinagre madeira 

O ácido é um complexo puro de vinagre madeira 

pirolenhoso desenvolvido pela primeira vez no Japão. Os 

pesquisadores descobriram que a seiva de árvore ou 

vinagre de madeira de algumas espécies tem uma função 

desintoxicante. Em muitos testes do potencial de ácido 

pirolenhoso, verificou-se que o vinagre madeira de certas 

árvores tem uma alta capacidade de absorção e o vinagre 

madeira pode ajudar a absorção de toxinas libertada 

através da pele. 

O vinagre de madeira, como o próprio nome indica, é 

derivado de madeira de árvore. Os carvalhos de Ubame 

são aquecidos a 250 graus Celsius e o vapor do calor é 

recolhido, condensado e destilado em vinagre de 

madeira. Depois é filtrado repetidamente para atingir a 

pureza máxima para deixar a envelhecer por pelo menos 

seis meses. 

Benefícios do vinagre de madeira 

Promove a digestão e alivia a indigestão 

Há resultados muito animadores em que o vinagre de 

madeira pode ajudar a apoiar a digestão e lutar contra 

refluxo ácido e azia 

Elimina odores dos fluidos metabólicos 

Os odores nauseabundos podem ser surgir 

inesperadamente dentro e fora do corpo. Os gases ou 

odores corporais, podem estar relacionados com stress 

ou ansiedade e pode afetar negativamente a vida social. 

A utilização de vinagre de madeira foi eficaz para 

neutralizar odores corporais. 

 

Apoio na saúde intestinal 

Uma vez que pode suportar a digestão, o vinagre de 

madeira também promove os movimentos intestinais. 

Acredita-se que o vinagre de madeira pode fornecer 

suporte de saúde quando se trata de colite, doença de 

Crohn e síndrome do intestino irritável. 

Apoia a Saúde do Fígado 

Surpreendentemente, o vinagre de madeira suporta a 

saúde do fígado. O fígado é o principal órgão 

desintoxicante, então encontrar maneiras de mantê-lo 

saudável é importante para manter a saúde geral. 

Combate a diarreia 

Certos tipos de vinagre, como vinagre de maçã e vinagre 

de madeira, combatem a diarreia e os desarranjos 

intestinais. Apesar do mecanismo por trás desse benefício 

permaneça desconhecido, muitas pessoas manifestaram 

que o vinagre de madeira proporcionou alívio. 

Combate o vômito 

O vômito como resultado de uma doença pode ser muito 

desagradável; no entanto, o consumo de vinagre de 

madeira pode ser útil para proporcionar alívio. 

Remédio para úlceras pépticas 

A acidez no vinagre de madeira pode funcionar com a 

acidez do estômago para combater úlceras pépticas. 

Promove a saúde bucal 

O componente ácido do vinagre de madeira, bem como 

seus compostos antibacterianos naturais, podem ajudar a 

equilibrar as bactérias orais. Note-se que um alto nível de 

acidez na boca pode destruir o esmalte dos dentes ao 

longo do tempo, então, nesta capacidade, use-o com 

moderação. 

Incentiva os níveis normais de colesterol 

O vinagre madeira mostrou proporcionar um efeito 

positivo sobre o colesterol, uma ação que pode apoiar a 

saúde do coração. 

Alívio para picadas de insetos e cobras 

A ação de alívio do vinagre de madeira pode ajudar a 

extrair as picadas de insetos e mordidas de cobras e 

reduzir a infeção em alguns casos. 
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Remédio para hera venenosa 

O vinagre, especificamente vinagre de madeira, pode 

proporcionar alívio para a hera venenosa. Ou seja, 

reduzindo inchaço, vermelhidão e sensações de 

comichão. 

Limpeza de feridas 

Cortes, arranhões e feridas abertas podem beneficiar de 

uma leve aplicação de vinagre de madeira orgânica. A 

acidez natural do vinagre ajuda a matar bactérias, 

ajudando a reduzir a incidência de infeção. 

Combate a celulite 

A condição conhecida como celulite está associada a um 

inchaço agudo do tecido conjuntivo da pele, geralmente 

causada por infeção por estafilococos e estreptococos. 

Uma vez que a celulite é uma infeção bacteriana, o 

vinagre de madeira pode ajudar a reduzir a acumulação 

bacteriana. 

Úlceras diabéticas 

Alguns diabéticos, especialmente os diabéticos idosos, 

desenvolvem problemas circulatórios em seus braços e 

pernas. As úlceras podem se desenvolver, às vezes 

levando a infeção. O vinagre de madeira pode ajudar a 

desencorajar a infeção relacionada à úlcera. 

Alívio para Infeções de ouvidos 

Causada por bactérias, os sofredores de infeções nos 

ouvidos podem encontrar alívio com vinagre de madeira. 

Remédio para a gota 

Embora seja causada por uma acumulação de ácido úrico 

no sangue, a gota afeta as articulações e causa ternura, 

vermelhidão e inchaço. O vinagre de madeira é um 

remédio natural que pode absorver o ácido úrico. 

Apoia a saúde da próstata 

Embora não seja bem compreendida, a prostatite é o 

inchaço e a infeção da próstata  

Uma próstata afetada pode causar muitos sintomas, como 

uma necessidade constante de urinar. O vinagre de 

madeira pode fornecer suporte para a saúde da próstata. 

Bem-estar do corpo 

O vinagre de madeira tem sido usado para suportar o 

bem-estar do corpo inteiro, e muitos usam o produto 

como um remédio natural para o desconforto. 

Estudo do Dr. Edward Group. 

Extrato vinagre de bambu: 

Conteúdo sob a forma de remendos para suportar a 

extração destilada de toxinas secas através da pele.  

Um estudo mostrou a capacidade das árvores 

(especialmente bambu) para purificar grandes 

quantidades de água retiradas das raízes para produzir 

seiva livrar de moléculas indesejadas (cerca de três litros 

de água por dia de bambu quimicamente pura para 30 

metros).  

A produção de vinagre de bambu tem sido principalmente 

desenvolvida no Japão. Os vapores produzidos por 

combustão são arrefecidos e condensados. Deste 

material em bruto é extraído o vinagre, que é então 

destilado para remover o alcatrão e outros elementos 

indesejáveis.  

O resultado é um líquido de uma cor amarelo pálido, o 

qual repousa durante um ano, para de seguida ser 

condensado cinco vezes.  

Depois do primeiro processo de extração, o extrato é seco 

durante um período de seis meses antes de ser 

considerado bom para ser utilizado para o fabrico de 

emplastros. 

Digitata Laminaria: 

A originalidade da Digitata Laminaria é rica em alginato 

que é o mais poderoso captor de metais pesados, uma 

vez que não só captura estas toxinas, mas também 

promove a eliminação.  

Mercúrio, alumínio, cádmio, cobalto e rádio são os metais 

pesados tóxicos que gradualmente acumulados no corpo 

e são responsáveis por muitas doenças 

Laminaria é um tipo de algas nativas do Japão. A 

Laminária contém iodo, um elemento que o corpo 

necessita para os hormônios tiroidianos. É uma rica fonte 

de ferro e potássio. 

Laminária é usada para a perda de peso, pressão arterial 

elevada, como laxante e para o tratamento de doenças 

por radiação. Também é usado para prevenir o cancro. 

Os profissionais de saúde usam a laminária para expandir 

o colo do útero, antes de certos procedimentos médicos.  
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