


A Cápsula é uma clínica de terapia assistida completa, na 
qual cada paciente recebe infusão de vitaminas e minerais 
de forma segura e confortável, fora do ambiente hospitalar. 
Com atendimento médico especializado e individualizado. 

Com as terapias nutricionais injetáveis você recebe 
vitaminas, mineriais, aminoácidos e antioxidantes por via 
endovenosa ou intramuscular. 

A terapia injetável é utilizada para o tratamento 
complementar de doenças relacionadas a desequilíbrios 
nutricionais e também de forma preventiva. Nutrientes 
injetáveis tem alta biodisponibilidade. Isso significa que 
praticamente 100% dos nutrientes chegam na corrente 
sanguínea.

O que é a 
        Cápsula Evoé?
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Nosso centro de infusão preza por realizar os 
cuidados como sendo uma extensão da casa 
do paciente, com um tratamento humanizado, 
personalizado, em um ambiente diferenciado 
que cumpre todos os protocolos de qualidade e 
segurança.

Nossa estrutura é muito confortável e adequada 
para que o paciente fique o menor tempo possível 
recebendo seu tratamento, contando com horário 
marcado para receber sua medicação, evitando 
longas filas ou espera. Nosso objetivo é que o 
tratamento tenha o menor impacto na rotina 
diária pois respeitamos o tempo e a saúde de 
cada um dos pacientes. 

Resultados rápidos na melhora da qualidade 
de vida em diversas situações.
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Nosso cardápio de serviços apresenta 
sugestões de protocolos de terapias 
complementares da prática médica, 
a maioria deles constituídos por 
vitaminas, minerais e ativos que 
auxiliam no bom funcionamento do 
organismo. Além disso, as terapias 
complementares à prática médica 
e nutricional, como ozonioterapia, 
aromaterapia e cromoterapia.
Mediante interesse do cliente e 
suas queixas, realizaremos avaliação 
médica individualizada a partir do 
preenchimento do questionário 
disponível no aplicativo Autocuidado. 
A confirmação da indicação do 
tratamento será realizada de forma 
específica e que melhor atende 
cada caso, assim como reafirmando 
a prescrição médica de protocolos 
de pacientes encaminhados para a 
Cápsula Evoé.

p r o t o c o l o s 
c o n s t i t u í d o s 
p o r  v i t a m i n a s
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Para manejo da inflamação e oxidação, identificados 
pelo excesso de ferritina por exemplo.

Ant i- inflammaging

Para manejo da 
inflamação e oxidação.

Ativos: Curcumina, Resveratrol 
e Lidocaína. 

Ativos: Vitamina C, Curcumina, Resveratrol, 
Lidocaína e Desferroxamina. 

Ativos: Glutationa, Arginina, Zinco 
e L-carnitina

Pensando em otimizar e dar um up 
na fertilidade do casal , indicado para 
homens e mulheres. Auxilia na melhora da 
qualidade dos óvulos e espermatozóides.

Boa sugestão para 
casais tentantes.

Baby Boom

Anti-inflammaging Anti-inflammaging 
FAST
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Ativos: Curcumina, Resveratrol 
e Lidocaína. 

Ativos: Glutationa, Biotina - Vitamina B7, PQQ 
- piirroloquinolina quinona, Cobre, Vitamina C,
Resveratrol, Complexo B, Ornitina e Silício.

Ativos: Peróxido de Hidrogênio, Glutationa, 
L-carnitina, Arginina, Vitamina B12 e 
Hidroximetilbutirato.

Indicado para melhora da qualidade de pele, 
unhas e cabelos, estimulando a saúde de dentro 
para fora, através de estímulo antioxidante e para 
a produção de colágeno. Acreditamos que apenas 
assim, os tratamentos cosmiátricos e estéticos 
fazem sentido. E você, concorda?

B e a u t y  G l o s s

Pele, unhas e
 cabelo!

Nosso protocolo queridinho por ser muitas vezes o 
pontapé inicial na busca por saúde. Como o nome 
sugere, através dele estimulamos a melhora dos 
processos de detoxificação, sobretudo hepática e 
intestinal. Muito indicado também após períodos 
de hábitos ruins.

Cleaner

Pontapé inicial
na busca por saúde
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O estilo de vida moderno acaba por nos expor 
a uma maior carga de metais pesados, seja 
através da alimentação, nos cosméticos como 
maquiagem, desodorantes e shampoos, no 
uso de plásticos e derivados do petróleo ou 
até mesmo nas vacinas. Os metais funcionam 
como disruptores endócrinos, atrapalhando 
o bom funcionamento dos hormônios, seja 
em produção, secreção ou atuação a nível de 
receptor.

D e t o x  d e  m e t a i s

Limpeza de metais 
pesados

Ativos: DMSO (Dimetil 
Sulfóxido), Azul de Metileno
e Ácido Alfa Lipóico.

Ativos: Ornitina, Vitamina C, L-taurina, 
Complexo B, NAC, Glutationa, Ácido Alfa 
Lipóico, EDTA Cálcio e Magnésio.

Detox de Metais 
Mercúrio e Arsênio

Detox de Metais 2
Chumbo, Alumínio, 

Cádmio e Gadolíneo
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Um protocolo pensado em 
reprogramação epigenética. Para 
isso ele foi dividido em duas fases: 
a primeira visando redução de 
inflamação e a segunda, para nutrição 
do organismo, além de reduzir 
compulsão. 
A ideia aqui é preparar o terreno para 
receber a plantação.

DNA Power

Programação metabólica para 
a reprogramação epigenetica

Ativos: Curcumina, Resveratrol,
NAC, L-triptofano, Inositol, B6 e
Magnésio. 

Ativos: COQ10, Ácido Alfa Lipóico, 
L-carnitina, Complexo B (sem B1),
L-triptofano e Magnésio.

DNA Power Fase1 : 
Desinflamando 

DNA Power Fase 2 : 
Nutrindo



Para relaxamento e um sono de 
qualidade, reparador! 
Indicado para quem tem 
insônia ou sono superficial, 
agitado ou interrompido.

Para atletas ou aqueles que treinam 
exaustivamente e assim, exigem 
muito do corpo o tal suporte para 
melhorar a performance. Atua através 
de estratégias antioxidantes e de 
biogênese mitocondrial.

Dreams

E n d u ra n c e

Sono reparador

Suporte para melhorar
a performance

Ativos: L-taurina, L-teanina,
Magnésio, Glicina e Melatonina.

Ativos: Vitamina C, Magnésio, D-ribose,
Vitamina B6, Coenzima Q10 e PQQ.
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Mitocôndrias são organelas responsáveis pela 
produção de energia em nosso corpo. Quanto mais 
mitocôndrias, melhor nosso metabolismo, produção 
de energia e queima de gordura. 
Indicado para dias difíceis onde parece que falta 
energia, motivação e ânimo. Indicado também 
para períodos pós infecciosos quando o organismo 

Energy Booster

Produção de energia e 
queima de gordura

Ativos: L-carnitina, PQQ 
(Pirroloquinolina quinona), 
Glutationa, D-ribose, Magnésio,
Complexo B, L-triptofano, L-taurina,
Vitamina C, COQ10, Melatonina, 
Ribosídeo de Nicotinamida e 
DMSO - dimetil sulfóxido.

Ativos: Ribosídeo de Nicotinamida, 
Resveratrol, Curcumina, L-Carnitina 
e Lidocaína.

Energy Booster Energy Booster 
FAST

combateu e se enfraqueceu.Utiliza ativos que fortalecem a saúde das mitocôndrias para 
produzir mais energia e otimizar metabolismo. 

Uma opção para aqueles que preferem a 
via intramuscular.
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O desequilíbrio da microbiota intestinal vem 
acontecendo cada vez mais frequentemente, seja 
pela correria e hábitos pouco saudáveis da vida 
moderna, seja por períodos de estresse e/ou uso de 
antibióticos. Sintomas como gases, dores abdominais, 
mudança no padrão das fezes são queixas bastante 
comuns.

Equi l íbrio da Flora Instest inal

Disbiose leve 
a intensa

Ativos: MSM - metilsulfonilmetano, 
Vitamina C, Aminolift (pool de 
aminoácidos essenciais), Complexo 
B (sem B1), NAC e Biotina. 

Ativos: Vitamina A  e Vitamina B12. 

Disbiose Intest inal 
Acentuada

Disbiose Intest inal 
FAST

A disbiose pode ser classificada em leve ou intensa e, através disso podemos fornecer 
ativos que auxiliam nessa melhora para essa condição onde encontramos ainda menor 
produção de ácidos graxos de cadeia curta, com piora do fluxo sanguíneo hepático e 
colônico, com menor solubilidade e absorção de cálcio.



Gordura no fígado é fator de risco para doenças 
cardiovasculares, resistência à insulina, diabetes e outras 
patologias. Quando em graus acentuados, pode levar à 
cirrose. Usamos aqui alguns ativos para auxiliar no manejo 
da esteatose hepática.

Para quadros de candidíase de repetição, 
micose de unha resistente e outros sinais 
e sintomas de colonização exagerada por 
fungos na nossa flora.

Esteatose Hepát ica

F u n g o s

Reduzir gordura 
no fígado

Reduzir síndromes 
fúngicas

Ativos: L-Metionina, NAC, L-carnitina, Pool de minerais, 
Zinco, Inositol, L-citrulina + Vitamina C e MSM - 
metilsulfonilmetano.

Ativos: Ácido alfa lipóico e H2O2 - Peróxido 
de Hidrogênio.
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Criado pensando na preparação do organismo do 
paciente antes de qualquer cirurgia, sobretudo a 
cirurgia plástica. Focado no manejo de marcadores 
inflamatórios, visando desinflamação e anti-
oxidação, que certamente otimizam o resultado e 
auxiliam na prevenção de complicações.

Heal thy Plast ic

Preparação do paciente antes 
de qualquer cirurgia

Indicado no pós-operatório, auxiliando na  redução 
complicações infecciosas, otimizando resultados e 
mitigando efeitos indesejáveis do ato anestésico. Melhora a 
recuperação e nutre o organismo auxiliando na cicatrização.

Heal thy Plast ic
Pós Operatório

Pré Operatório

Melhora a recuperação pós-operatória 
e auxilia na cicatrização.

Ativos: H2O2, Curcumina, Arginina, Complexo B, 
Sulfato de Magnésio, Traumeel.

Ativos: H2O2, Arginina.
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Para quem quer tratar e/
ou prevenir aquela herpes 
indesejada que insiste em 
aparecer no pior momento, 
principalmente no verão.

H e r p e s

Tratamento e prevenção 
de herpes

Infecções de repetição, como gripes, infecção 
urinária, candidíase e herpes frequentes. A 
imunidade precisa de ajuda! Esse protocolo foi 
criado para melhorar a resposta contra agressões 
externas e até mesmo do nosso próprio organismo.

Imunidade

Ajuda para sua 
imunidade

Ativos: NAC, Lisina, L-taurina, 
Vitamina C, Vitamina B3, Vitamina B6 e
Zinco.

Ativos: H2O2, Arginina, Timomodulina, PQQ 
(Pirroloquinolina quinona), Curcumina, Magnésio, 
Zinco, Vitamina C, Ácido Alfa Lipóico e Vitaminas 
Hidrossolúveis.
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A dor articular tem sido cada vez mais frequente, sobretudo 
quando desenvolvemos alguma inflamação sistêmica. Esse 
protocolo busca tratar sem o uso de antiinflamatórios 
convencionais, que podem ocasionar efeitos colaterais.

Jo ints

Ameniza dores 
articulares

Ativos: MSM, NAC, B12, Arginina, Ornitina, L-carnitina, 
Metionina, Vitamina C, Curcumina e DMSO - dimetilsulfóxido

Ativos: L-taurina, Vitamina B9 - ácido 
fólico, Magnésio, L-triptofano, Vitamina B6, 
Alfa GPC - glicerofosfato de colina, 
Piracetam.
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Recomendado para quem busca 
performance mental.  Otimizando 
a produção de neurotransmissores 
conseguimos melhora na 
performance cognitiva sem fadiga.

Mindfree

Performance 
mental



Aquele incentivo a mais para o  ganho de 
massa, melhorando força e recuperação 
muscular através do estímulo ao 
anabolismo e evitando ainda o 
catabolismo por sedentarismo.

Ativos: Glutationa, Hidroximetilbutirato - 
HMB, L-carnitina, BCAA - aminoácidos de 
cadeia ramificada, L-leucina, Ornitina, 
Arginina, Pool de Metais.

Ativos: Vitamina B5, Vitamina C, L-taurina, 
Magnésio, CoQ10 - Coenzima Q10, Ornitina e 
Azul de Metileno.

Muscle Up
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Incentivo para ganho 
de massa magra

Se o que você precisa é relaxar e reduzir a 
ansiedade e estresse do dia a dia, esse protocolo 
é para você!
Indicado para manejo de estafa e fadiga crônica, 
para pacientes com queixa de estresse, preguiça, 
cansaço intenso e dificuldade de emagrecimento.

No Stress

Reduzir ansiedade
e estresse
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Recuperação do corpo com um todo após situação de desgaste.  
Indicado após treinos intensos, libação alcoólica ou na 
recuperação de períodos de trabalho/estudo mais exaustivos. 
Um protocolo pensado para cada uma das fases de detox 
hepático, sendo o fígado um dos principais órgãos responsáveis 
por detoxificação. 

A fase 2 representa a conjugação dos 
elementos tóxicos, facilitando sua 
eliminação pelo organismo.

R e c o v e r y

Indicado após treinos intensos, 
libação alcoólica

Ativos: Arginina, Zinco, Vitaminas Hidrossolúveis. 

Ativos: NAC, Arginina, Ornitina, 
Complexo B (sem B1), DMSO - 
dimetil sulfóxido.

Ativos: L-metionina, L-glicina, L-taurina
Complexo B (sem B1)e Glutationa. 

Recovery Fase 1 Recovery Fase 2
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Suporte nutricional para nossas células. 
Aporte de vitaminas e minerais melhorando 
o funcionamento do organismo e melhora da 
imunidade.

N u t r i f y

Funcionamento do organimo 
e melhora da imunidade
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Através de ativos que dão suporte ao fígado 
conseguimos otimizar a detoxificação.
Neste protocolo os ativos são administrados via 
intramuscular.

Recovery FAST

Otimizar a 
detoxificação

Ativos: Complexo B, NAC, L-metionina, L-glicina 
e Vitamina B12. 
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Aquela cereja no bolo para quem quer perder 
medidas reduzindo retenção hídrica e melhorando 
o metabolismo da queima de gordura, auxiliando no 
controle da compulsão alimentar e humor.

Uma auxílio extra na remoção dos 
tóxicos trazidos pelo cigarro e na 
redução da vontade de fumar.

Sl im shape

S m o k e r

Melhorando o metabolismo 
da queima de gordura

Redução da vontade 
de fumar

Ativos: Glutationa, Azul de Metileno, Ácido Alfa 
Lipóico, Selênio, Vitamina B3, Zinco, Cobre, Vanádio, 
L-triptofano, L-teanina, Vitamina B6, Cromo e Morosil.

Ativos: L-triptofano, NAC, L-teanina, 
Inositol, L-taurina, ALA - Ácido Alfa 
Lipóico, Ornitina e L-fenilalanina.
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Pensado para manejo do melasma e para prevenção 
do mesmo, considerando a dificuldade de resultados 
a longo prazo dos tratamentos dermatológicos, 
através desse booster de ativos para tratamento.

Spotted

Prevenção do melasma

Ativos: Vitamina C, L-taurina, Selênio, B2, B3 e
Glutationa

Ativos: L-triptofano, Hidroximetilbutirato - HMB,
Complexo B (sem B1), B6, Inositol e Cromo.

Para aqueles momentos em que o homem 
precisa de mais disposição e manejo do 
estresse nos dias corridos. Para melhorar a 
performance física e cognitiva masculina, 
controle do humor e agressividade.

Melhorar a performance 
física e cognitiva masculina

Super Man



Ativos: L-triptofano, L-teanina, L-fenilalalina, 
Vitamina B6, Magnésio, Inositol, Cromo e
Azul de Metileno.

Ativos: L-triptofano, Inositol, L-taurina, 
Ornitina, Glutationa e Melatonina.

Para aqueles momentos em que a mulher 
precisa virar duas e resolver mil e uma tarefas. 
Para melhorar a performance física e cognitiva 
feminina, controle do humor e TPM, além de alívio 
de sintomas menstruais.

S u p e r  Wo m a n

Melhorar a performance 
física e cognitiva feminina

Para quem ama viagens e deseja  evitar ou 
tratar o estresse oxidativo e prejuízos do 
jet lag.

Wanderlust

Evitar os prejuízos do jet lag
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At ivos Isolados

1 - Ácido Alfa Lipóico - ALA

2 - Complexo B (com B1)

3 - Complexo B (sem B1) 

4 - Ferinject (carboximaltose férrica)

5 - Glutamina

6 - Glutationa

7 - Sulfato Ferroso

8 - Sulfato de Magnésio

9 - Testosterona bioinjetável

10 - Vitamina B12 - metilcobalamina

11 - Vitamina D3 - 600.000UI



Em nossa cápsula de saúde teremos também 
terapias complementares com aplicação de ozônio 
pelas vias retal, auricular, capilar através de touca e 
pequeno hemoterapia. Todo o processo é feito por 
enfermeira ozonioterapeuta. 
 
Contribuindo para a experiência oferecemos 
três cenários em cromoterapia e aromaterapia, 
relaxamento, energia e foco. 
 
Tudo pensado para o bem estar e melhora 
do paciente.

O z o n i o t e ra p i a

Das vias de aplicação da ozonioterapia, a retal tem técnica mais fácil e muito utilizada 
pela nossa equipe. A mistura do oxigênio com o ozônio é sugada rapidamente pela mucosa 
intestinal. Entre os benefícios indicados estão o aumento da imunidade, melhora da função 
intestinal, controle de metabolismo e melhora na oxigenação do sangue.

Insuflação reta l

O procedimento é minimamente invasivo, seguro e bastante eficaz na redução da dor. 
Sua aplicação ocorre geralmente nas nádegas. Situações indicadas para a aplicação 
intramuscular: alergias locais, inflamações e auxílio nas terapias agudas do câncer.

Pequena auto-hemoterapia

O ozônio capilar é aplicado através de uma toca e traz o seguintes benefícios como  
fortalecimento dos fios, elimina bactérias do couro cabeludo, otimiza microcirculacao 
sanguinea local, auxilia a eliminação de caspas e o tratamento de dermatites, melhora 
brilho e maciez do cabelo.

Capi lar
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P R O T O C O L O S
o z o n i o t e ra p i a

o u t ra s  i n d i c a ç õ e s

• Olheiras

• Infecção Urinária

• Rugas

• Feridas

• Queimaduras

• Intestino irritável

• Herpes

A Ozonioterapia resulta no procedimento terapêutico de 
aplicar uma mistura de gases: Oxigênio e Ozônio. 

Aplicação de ozônio medicinal no corpo do paciente 
para tratamento de diversas doenças.

Queda de cabelo

Infecções respiratórias:
• Sinusite
• Rinite
• Otite
• Faringite

Pós-operatório

Disbióse intestinal

Tendinite | Artrite

Candidíase Vaginal
Vagiose bacteriana
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B A I X E  N O S S O
a p l i c a t i v o

Conheça mais dos
nossos protocolos




