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Apresentação
Embalagemde60cápsulas

Ingredientes

Ácido Glutâmico 70 mg - 210 mg -

Antiaglomerantes:Celulosemicrocristalina, Estearato de magnésio (E 470b), Dióxido de
silício colóidal.

SUP L EMENTO AL IMENTAR

Indicações
Esgotamento mental (escolar,laboraleassociadoà idade).
Estados depressivosemelancólicos.
Défice de memória, aprendizagem e concentração
(perturbaçõescognitivas).
Em conjunto com o NeuroControl: Esquizofrenia, Doença
Bipolar, Alzheimer, Parkinson, Epilepsia e Alcoolismo (terapia
adjuvante).

Tomadiária recomendada (TDR)
1Cápsula,3vezes pordia,duranteasprincipaisrefeições.

Características
Ácido glutâmico
É umaminoácidonãoessencial quepodeser sintetizado pelo
organismo humano, através de um intermediário do ciclo do
ácido tricarboxílico, o -cetoglutarato, ou através dos
aminoácidos:arginina,prolina,histidina eglutamina 1.

Oácidoglutâmico na sua forma livre encontra-sepresente na
maior parte dos órgãos e tecidos como o tecido
músculo-esquelético,nocérebro,rinse fígado 2.

Este aminoácidodesempenhaumpapel importantena síntese
e degradação das proteínas, nomeadamente na produçãoda
glutationa, nometabolismoenergético eno funcionamentodo
sistema nervoso 2.

É o principal neurotransmissor excitatório e encontra-se em
80% dosneuróniosdoneocórtex3,sendoamaiorconcentração
nohipocampo–centro damemória;nosnervos cranianos e em
muitasoutrasáreas docérebro.
O ácido glutâmico desempenha um importante papel no
sistemanervoso, através da induçãoe eliminaçãodesinapses;
na migração, diferenciação e na morte celular4. Regula a
plasticidade sináptica,a aprendizagem,amemória,aactividade
motorae odesenvolvimento neural 234.
A sua acção é controlada pelo GABA que é um
neurotransmissor inibidor2.

Interacções
Lamotrigina,Memantina.

Contra-indicações
Hipersensibilidade ao ácido glutâmico ou a qualquer umdos
constituintes.

Efeitos adversos
Não são conhecidos, é geralmente seguro nas doses
recomendadas.

Advertências
Gravidezeamamentação:Nãoexistemdados suficientes sobre
ousoduranteagravidezealeitamento.

Recomendações
Nãodeveser excedidaa tomadiária indicada.
Ossuplementosalimentaresnãosãosubstitutos deumregime
alimentar variado e equilibrado nem de um modo de vida
saudável.
Conservar na embalagem original protegida da luz, em local
secoea temperaturainferior a25°C.
Manter foradavista edoalcancedascrianças.
O uso seguro durante a gravidez e amamentação não foi
estabelecido. Naausência dedadossuficientes,ousodurante
estes períodosnãoérecomendado.
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% VRN*% VRN*
Por

1 Cápsula
TDR

(3 Cápsulas)

Cápsula:Gelatina, Dióxido de titânio (corante)
*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (EU) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho,

de 25 de outubro de 2011.


