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A nossa ampla oferta de plantas permite-nos realizar cada 
receita personalizada. 

Conscientes das dificuldades, ás vezes encontradas por 
terapeutas da MTC para adaptar uma receita e ás vezes 
até encontrar uma receita para atender as necessidades dos 
clientes, á muito que formamos professionais de MTC, 
para aconselhar e propor adaptacões em função de cada 
diagnóstico. Estaremos ao seu lado para encontrar a 
melhor solução.

Para poder personalizar as receitas às necessidades dos 
clientes, temos à sua disposição o uso de um MTC de 
literatura especializada muito rico,com dezenas de 
autores.

Conscientes também das limitações de tempo de um 
terapeuta, a página de um livro ou uma referência 
bibliográfica com uma duração de tratamento é-nos 
suficientes para preparar a receita certa, que será enviada 
no mesmo dia.

A nossa equipa é capaz de produzir centenas de receitas 
todos os dias, de acordo com as regras de arte e controles 
de qualidade em vigor.

UM CAMINHO 

PARA A   
    HARMONIA,       
         EQUILÍBRIO,                 
                       SAÚDE

Sinolux esforça-se por criar 
um ambiente harmonioso, 
amigável e profissional, 
oferecendo aos seus clientes 
interlocutores competentes.

Todos os nossos funcionários 
são convidados a fazer uma 
formação em MTC.

Como qualquer estrutura 
dinâmica, a Sinolux está em 
constante evolução, 
adaptando-se ás exigências 
do mercado e ás 
regulamentações em vigor, 
mantendo-se muito próxima 
e ouvindo os seus clientes.

Nossa primeira preocupação 
é responder-lhe com prazer, 
para ajudá-lo na procura das 
suas receitas ideais.

10.000 receitas
           e mais …

www.sinolux.lu

Quem Nós Somos



Plantas Secas DH
    Cheias de natureza e 
tradição acima de tudo, dispomos 
de plantas bem preservadas para o 
contentamento dos nossos pacientes.

Plantas Moidas RP
    Plantas moidas muito finamente para uma máxima 
função e uma dosagem razoável.

Pós Concentrados CP
    A gama de produtos mais completos a um preço 
imbatível.

Pilulas WAN
    A facilidade dos nossos pacientes terem acesso a 
uma receita extensa standard.

Comprimés PIAN
    A nossa gama tem sucesso pela facilidade de uso e 
pureza dos ingredientes.

Cápsulas CAPS
    Elas estão em fórmulas standard ou bem 
magistrais, com produtos muito práticos e versáteis.

Cremes ou Pomadas
    Gama de produtos de dermatólogo, com uma guia 
prática que facilita a sua utilização.

Acupuntura
    Uma seleção muito extensa de agulhas e                       
          de equipamentos para acupuntura disponíveis 
                            no nosso parceiro Jing Wei Shop.   
                                                 (www.jingweishop.com)

Conselhos MTC fornecido pelos nossos 
professionais experientes.

Conselhos para otimizar ou adaptar uma receita, 
substituir um ou mais ingredientes, perante uma 
eficácia de tratamento e uma adaptação em função 
ao cliente.

Disponibilidade de centenas de receitas standards a 
preços competitivos.

A análise permanente das ordens e necessidades da 
nossa loja. 

Preparação rápida de receitas magistrais.
Com uma gama de ingredientes mais completo do 
mercado.

Segurança em rastrear os pedidos com notificações 
personalizadas.

Validação dos pedidos por ordem de chegada, 
e-mails de informação em tempo real para o cliente, 
e acompanhamento assegurado. 

Rapidez de execução do pedido.
Partida do pedido em 8 horas de trabalho, e 
controlo do processo informatizado por pessoas 
qualificadas.

Relação de confiança com os clientes.
Pagamentos após a chegada do pedido, 
facturação personalizada.

Rigor e flexibilidade na assistência 
professional e administrativa

O interesse universal pela 

higiene dos alimentos 

estimulou a nossa ação de 

aproximação, directamente 

da china, com 

fornecedores e 

horticultores.

Sinolux Plantas em pós 

concentrados são 

fabricadas com uma 

preocupação constante 

pela qualidade dos 

organismos (Anguo, 

Shanghaï) certificados 

GMP.

Cada etapa do processo de 

preparação da planta é 

realizada com cuidado, 

desde a seleção das plantas 

até aos métodos utilizados 

no processo de cozimento e 

de controlo da 

temperatura. 

É graças a todos esses 

esforços que nos 

orgulhamos de poder 

garantir produtos da mais 

alta qualidade, preparados 

de acordo com as regras 

do comércio.

Sinolux foi criada em 1990 com o objectivo de  tornar as 
plantas chinesas disponíveis para os praticantes europeus 

respeitando os padrões de qualidade prescritos pelo professor 
Leung Kok Yeun que ensinou medicina chinesa na europa 

durante o último quarto do século XX.

O nosso co-fundador Serge Viaud,especialista renumerado, 
garante à Sinolux a aplicação dos seus princípios, 

em todo o desenvolvimento da nossa empresa, 
satisfazendo assim os nossos 

professionais e clientes.
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As nossas receitas são 

realizadas nas regras da 

arte com um controle 

completo e com uma 

seleção de produtos do 

fornecedor para os 

clientes. 

Todos os processos de 

tratamento são assistidos 

por professionais de MTC 

que integram as 

especificações tradicionais 

e o conhecimento de hoje. 

Isso é coroado pelo 

trabalho e um 

acompanhamento 

professional e seguro.

De Anguo 
para o cliente.

O vosso 
Especialista 

em Plantas Chinesas


