
Os extratos vegetais são macerações feitas com uma mistura de álcool de cereais e água. Assim como a água do chá, este veículo hidroalcoólico
tem a função de extrair os componentes ativos das plantas, concentrados até 5 vezes mais que as tinturas convencionais. Além da facilidade de
transporte, os extratos são ótimos para tratamentos de longa duração e seus componentes são rapidamente absorvidos pelo organismo.

Extratos Vegetais Mama+

Extrato Vegetal Mama+ 
Amamentação Básico

Extrato Vegetal Mama+ 
Amamentação Lactação Induzida

Extrato Vegetal Mama+ 
Amamentação Arruda Caprária

Extrato Vegetal Mama+ 
 Shatavari

Algodoeiro, alfafa e melissa

Feno grego e cardo santo

Galega oficinallis

Asparagus racemosus

Composto das  ervas básicas  mais indicadas pelos
profissionais brasileiros para apoiar o suprimento de leite
materno. Muitas vezes, recomendamos este produto para
mães que começam a amamentar com sucesso e agora
procuram um estímulo. Adicionamos uma erva calmante
para um acalento extra.
Sugestão de uso: Pingar 20gts em um pouco de líquido, 3
vezes ao dia.

Nessa composição você encontra as ervas usadas no
protocolo de lactação induzida mais aplicado no mundo,
aquele para mães que não geraram mas desejam
amamentar ( sim,isso existe!). Pode ser usado também para
dar apenas um boom no suprimento  se você já está
amamentando.
Sugestão de uso: Pingar 20gts* em um pouco de líquido, 3
vezes ao dia.
*20gts/1ml= 666mg de feno grego e 333mg de cardo santo.*
**para o programa de lactação induzida, siga as orientações de sua
consultora/médico(a).

Recomendamos este produto para mulheres com desequilíbrios
hormonais, mulheres que passaram por cirurgias de mama ou mães
que amamentam durante a gravidez. Ela é conhecida por estimular
o desenvolvimento do tecido mamário. Uma alternativa ao Extrato
Mama+ Amamentação Básico, podendo ser usada sozinha ou em
conjunto com outro produto como o Chá Misto Mama+
Amamentação.
Sugestão de uso: Pingar 15gts* em um pouco de líquido, 2 vezes por
dia.
*15gts=700mg da erva seca*

Esse extrato foi formulado para auxiliar no suprimento de
leite materno, possivelmente aumentando o tecido
mamário.  Uma erva excelente para a saúde reprodutiva
feminina, conhecida por ajudar a regular os ciclos
menstruais, equilibrar hormônios, aumentar a libido e apoiar
a produção de leite materno. Muito utilizada na Ayurveda.
Sugestão de uso: Pingar 20gts* em um pouco de líquido, 2
vezes por dia.
*20gts=1g da erva seca*



Para as mães que tiveram parto vaginal, o Banho de Assento Mama+ é uma maneira
relaxante de se acalmar e se restaurar após os desafios do parto. A mistura de ervas
aromáticas ajuda a aliviar os desconfortos após o nascimento do bebê.
Momento: Pré, Pós-parto Composição: Camomila (Matricaria chamomilla L.) - flores,
Calêndula (Calendula officinalis) - flores, Alecrim (Rosmarinus officinalis L.) - folhas,
Barbatimão (Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville) - casca, Sulfato de
Magnésio - pó, Bicarbonato de Sódio - pó

Banho de Assento Mama+

Chá Misto Mama+ Amamentação 
Sabor: Capim-cidreira/Rosa Branca/Hibisco.
O produto queridinho da Mama+. Composto de 7 ervas galactagogas que auxiliam na
amamentação. Exclusivo para o pós parto, para depois da descida do leite.
Rendimento: aproximadamente 45 xícaras.

Momento: Amamentação, Pós-parto
Composição: Kummel (Carum carvi) - sementes, Melissa (Melissa officinalis L.) -
folhas, Erva-doce (Pimpinella anisum) - sementes, Funcho (Foeniculum vulgare) -
sementes, Camomila (Matricaria chamomilla L.), Feno Grego (Trigonella foenum-
graecum) - sementes e Hibisco (Hibiscus sabdariffa L.) - flores ou Rosa branca (Rosa
centifolia) - flores ou capim cidreira (Cymbopogon citratus).

Nossa história

Banhos de Balde Mama+
O momento do banho do bebê é mágico: um ritual de rotina diário, prazeroso e
recomendável, que remete ao ambiente do útero, seguro e confortável, além de
estreitar a relação entre pais e filhos. Agregar ervas nesse ritual pode trazer
inúmeros benefícios. Conheça nossos blends e viva momentos memoráveis com seu
bebê!
Opções disponíveis: Xô Cólica/ Nana Neném/RestirAr/Toque de Seda.

Desde 2016, a Mama+ vem ajudando famílias e
amigas durante esse período tão apaixonante
porém caótico que é a amamentação.
Fundadora, fisioterapeuta, herbalista  e mãe
de uma menina encantadora, Marina C. Soares
desenvolveu primeiro a mistura de chá logo
após o nascimento de sua filha, quando ela
mesma precisou dar um boom na sua produção
de leite devido ao seu precoce retorno ao
trabalho. Embora originalmente destinado a
ajudar amigas próximas, Marina logo abriu
uma revenda online para ajudar ainda mais
mulheres em busca dessa calma necessária
nesse período tão intimo.  Desde então, nossos
produtos já ajudaram muitas mães em
praticamente todos os estados do Brasil. Isso
é muito leite!!!! Mais do que isso. São mais de
20.000 mamães e bebês felizes e saudáveis,
que temos a honra de acalentar de alguma
maneira. A partir desse chá, surgiu a ideia de
todo o catálogo de produtos Mama+. Da
fabricação até a entrega na sua casa, cada
produto Mama+ passa pelas mãos da Marina,
do seu marido Caio e de sua equipe. São
produtos de mãe para mãe. Acreditamos que o
amor de mãe pode mudar o mundo e graças ao
apoio de todas vocês, estamos conseguindo
fazer nossa pequena parte em ajuda-las a
espalhar essa corrente. Contem com a gente!

Quer se tornar uma revendedora Mama+? Entre em contato em: revenda@mamamais.com.br * Catálogo completo em: www.mamamais.com.br 


