
A Boiron foi fundada em 1932 em Lyon, França, pelos gêmeos e farmacêuticos, Jean e 
Henri Boiron.

Na Boiron, nós acreditamos que existe uma melhor maneira de se sentir bem. A melhor 
maneira de se trabalhar naturalmente com o seu corpo. Desde 1932, a família Boiron tem 
se comprometido com o desenvolvimento de medicamentos naturais. Como líder mundial 
de medicamentos homeopáticos nossa paixão é a saúde completa. Nossa promessa é sua 
máxima satisfação. 

Boiron, líder mundial de medicamentos homeopáticos é uma companhia que distribui 
medicamentos homeopáticos para mais de 80 países e conta com aproximadamente 4000 
colaboradores no mundo. Por mais de 80 anos tem se comprometido a �nanciar pesquisas 
cienti�cas e em educar o consumidor e pro�ssionais da saúde sobre os benefícios dos 
medicamentos homeopáticos. Como companhia farmacêutica, a Boiron mantém os 
maiores padrões de produção, seguindo os regulamentos da ANVISA.

Missão
Estimular a evolução dos cuidados com a saúde, promovendo a homeopatia com uma 
abordagem compassiva, ecológica e abrangente para a medicina.

Valores
Como líder mundial de medicamentos homeopáticos, a Boiron está comprometida em dar 
o exemplo. A Boiron tem um forte senso de respeito com o meio ambiente. A preparação 
dos nossos medicamentos tem limitado impacto ambiental. Em contrabalanço, aos efeitos 
provocados pela extração matéria prima, a Boiron possui fazendas orgânicas, alem de 
promover re�orestamentos. Este processo melhora a qualidade da matéria prima usada na 
produção. A Boiron também trabalha com debulhadoras botânicas utilizadas para 
diagnosticar a terra e melhor desenvolver a estratégia de resuprimento para o futuro. 
Geralmente as plantas de matéria prima são derivadas de recurso naturais, os quais são 
frescas e selvagem conforme o equilíbrio da natureza e com as especi�cações da 
farmacopeia.

Nossa História



Nossos Medicamentos

CORYZALIA

STODAL

ARNILIVIUM GEL

Auxiliar no tratamento das rinites e corizas em adultos e 
crianças a partir de 6 anos de idade.

Dissolver na boca 1 drágea a cada hora, sendo recomendada a 
ingestão máxima de 8 drágeas por dia. Indicado para adultos e 
crianças acima de 6 anos de idade.

Gel calmante de arnica para a pele produzido
a partir da planta fresca de Arnica montana.
Livre de parabenos, corantes, perfumes e
conserantes.

Ação anti-in�amatória e anti-equimóticos.
Esfera de ação: muscular e vascular. Efeito analgésico.

Auxiliar no tratamento da tosse seca ou produtiva.

Promove o alívio da irritação da garganta e diminui a 
viscosidade das secreções facilitando a expectoração.

2 a 3 vezes ao dia:
15ml adultos
5ml crianças maiores de 5 anos
2,5ml crianças menores de 5 anos



Nossos Medicamentos

HOMÉOPTIC

SÉDATIF PC

OSCILLOCOCCINUM

Auxiliar no tratamento da irritação e desconforto oculares, 
ocasionados por fatores diversos como esforço visual, 
banhos de mar ou piscina, fadiga ocular, atmosfera 
esfumaçada, entre outros.

Um �aconete dose-única, 2 a 6 vezes ao dia.

Auxiliar no tratamento da ansiedade, tensão emocional e 
mental, nervosismo, inquietude, irritabilidade e distúrbios 
do sono.

Adultos e crianças: chupar 2 comprimidos 3 vezes ao dia por via oral.

Auxiliar na prevenção e no alívio dos sintomas 
relacionados à gripe e aos estados gripais.

Prevenção: 1 dose semanal

Início dos sintomas (primeiras 24h do aparecimento dos 
sintomas): 1 dose de manhã, 1 à tarde e outra à noite, 
por 2 dias.

Estado gripal (após 48h do aparecimento dos sintomas): 
1 dose de manhã e outra à noite, por 3 dias.




