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Apresentação
Embalagemde60cápsulas

Ingredientes

Ácido Gama-Aminobutírico (GABA) 900 mg -450 mg -

SUP L EMENTO AL IMENTAR

Indicações
Agitaçãonervosa.
Ansiedadeestressemocional.
Dificuldadeemadormecer,Insónias.
EmconjuntocomNeuActiv: Parkinson,Epilepsia eAlcoolismo.

Tomadiária recomendada (TDR)
1Cápsula,2vezes pordia,às refeições.

Características
Ácido Gama-Aminobutírico (GABA)
Pertence aosaminoácidosnãoessenciais eaomesmogrupodo
ÁcidoGlutâmicoedaGlutamina.
OGABA é umneurotransmissor inibidor,cuja acção é regulada
pelo Ácido Glutâmico.A Glutamina serve como intermediário
metabólicoentre oÁcidoGlutâmicoeoGABA 1.

AsíntesedoGABAé realizadaapartir doglutamato,através da
enzimaglutamato descarboxilase e dopiridoxalfosfato, como
cofactor (que é a formaactiva da vitamina B6). Este processo
converte o principal neurotransmissor excitador (Ácido
Glutâmico)numdosprincipaisneurotransmissores inibidores,o
GABA1.

O GABA existe em elevadas concentrações na amígdala,
hipocampo,hipotálamo e no córtex pré-frontal 2.Desempenha
umpapel importante na regulação da excitabilidade neuronal
ao longo de todo o sistema nervoso. Nos seres humanos,o
GABA tambémé directamente responsável pela regulação do
tônusmuscular2.Nadiplegiaespástica, verificam-sealterações
na transmissão gabaminérgica no córtex motor e tronco
cerebral,oqueleva ahipertonia dosmúsculos3.
OÁcidoGama-Aminobutíricoactua nas sinapses inibitórias do
cérebro através da sua ligação a receptores específicos
transmembranares (GABa) da membrana plasmática do
neurónio,permitindoa passagemde iões de carga negativa
para dentro da célula e consequente passagem de iões de
carga positiva para fora das células, induzindo um efeito
sedativo ecalmantenosistemanervosocentral4.

OGABA tambémregulao crescimento das células estaminais
embrionárias e neuronais. Pode ainda influenciar o
desenvolvimento docérebro através da expressão de células
progenitorasneuraisderivadasde factores neurotróficos.

Estudos revelamqueexiste umacorrelaçãoentre adiminuição
daconcentraçãoplasmáticadeGABA eosdistúrbiosdehumor,
doença bipolar e doença maníaco-depressiva.Alterações no
metabolismogabaminérgicoestão associadas comadoençade
Huntington, doença de Parkinson,demênciasenil, convulsões,
doença de Alzheimer, Síndroma da pessoa rígida e
esquizofrenia5.

Apresenta outras funções fisiológicas comoa regulação das
funções cardiovasculares, redução dahipertensão, reduçãoda
inflamação na artrite reumatoide, inibição da proliferação e
indução da apoptose em células neoplásicas, manutenção e
homeostase celular contra radiação UV e regulação das
hormonas tiroideias 45.
Actua ainda como inibidor do apetite e hipoglicemiante
aumentando a secreção da insulina5,apresentando-se como
um potencial agente terapêutico para a encefalopatia
diabética.

Interacções
Nãosãoconhecidas.

Contra-indicações
Hipersensibilidade aoÁcidoGama-Aminobutíricoouaqualquer
umdosexcipientes.

Efeitos indesejáveis
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.
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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.



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.
Oprodutonãodeve ser utilizadonocaso dehipersensibilidade
oualergiaaqualquerumdosconstituintes da formulação.
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