
AMINOVITPLUS

Apresentação
Embalagemde60cápsulas

Ingredientes

Extrato seco de Ginkgobiloba(padronizado a 25% de Ginkgólidos) 60 mg -

-

-

-

-

-

-

Lactato de Cálcio (Corresponde a 13,8 % de Cálcio elemento) 45 mg 0,78 %

Vitamina C (Ácido L-ascórbico) 40 mg 50,00 %

Lactato de magnésio (Corresponde a 10,3 % de Magnésio elemento) 37 mg 1,02 %

Extrato de Levedura de cerveja, enriquecida em Zinco
(Saccharomycescerevisiae,que corresponde a 10% de Zinco elemento) 28 mg 28,00 %

Extrato de Levedura de cerveja, enriquecida em Selénio (Saccharomyces
cerevisiae,que corresponde a 0,2% de Selénio elemento) 12 mg 43,64 %

Extratode Ginseng (Panaxginseng,quecorresponde a7%deginsenósideos) 10mg

10mgExtrato deGriffoniasimplicifolia(extracto seco a25% de5-htp natural)

Extrato de Videira vermelha (Extracto de Vitis viníferapadronizado
a 95% de OPC) 8 mg

1,2 mg

1,2 mg

Vitamina B3 (Nicotinamida) 8 mg NE 50,00%

L-Arginina

L-Glutamina

Vitamina B2 (Riboflavina) 0,89mg 63,27%

0,85mg 60,71%Cloridrato de Piridoxina (Vitamina B6)

0,80 mgL-Metionina

Vitamina B1 (Tiamina) 0,62mg 56,36%

100 μg 50,00%

50,00%

Vitamina B9 (Ácido fólico)

1,25 μgVitamina B12 (Cianocobalamina)

Antiaglomerantes:Celulose microcristalina, Estearato de magnésio (E 470b), Dióxido de
silício colóidal, Talco.

SUP L EMENTO AL IMENTAR

Indicações
Astenia.
Cansaçofísico
Esgotamento Cerebral.
Memória.
Stress.
Sistema imunitário.

Tomadiária recomendada (TDR)
1Cápsula ,pordia,aoalmoço,comumcopodeágua.

Características
AminoVit Plus
É umsuplementoalimentar, formuladoespecificamente parao
sistemanervosocentral.

Ginkgobiloba
É compostoporextracto secodeGinkgobiloba.Apadronização
é realizadaa 24% ginkgoglicosídeosflavonóides (baseado em
flavonas, comoa quercetina, kaempferole isoramnetina) e 6%
lactonas terpenos (ginkgólidosebilobalida).Osestudosclínicos
demonstraramqueos extractos de Ginkgobiloba contribuem
para a melhoria dos sintomas associados com insuficiência
cerebral, comoa diminuiçãodas funções cognitivas, perdade
memória,depressão ezumbido1.Osextractos deGingkobiloba

actuamao níveldacirculaçãocerebrale temacção nootrópicae
neuroprotectora 2.
A Comissão E aprovou o uso interno de Ginkgo para o
tratamento sintomático da perturbação do desempenho na
síndrome cerebral orgânica com os seguintes sintomas
principais: défices de memória, distúrbios de concentração,
condição emocional depressiva, tonturas, zumbido e dor de
cabeça3.
As síndromes demenciais, incluindo a demência primária
degenerativa, demência vascular, e formas mistas de ambos,
são as patologias primárias-alvo.Diminuiçãodadorna doença
arterial oclusivaperiférica naFase II (claudicaçãointermitente),
Vertigens e tinnitus deorigemvascular involutiva 13.
AOrganizaçãoMundialdaSaúde em1999, tambémaprovouo
usoestabelecidopelaComissãoE, acrescentandoasseguintes
condiçõesespecíficasparaadoençaarterial oclusivaperiférica:
a doença de Raynaud (coloração azul intermitente das
extremidades devido à diminuição do fluxo sanguíneo, sem
causadirecta conhecida,quenãoesteja relacionadacomofrio
ou estado emocional), e acrocianose (ou seja, a doença de
Crocq:mácirculaçãopersistente nasmãose,porvezes,nospés,
resultando em condição de frio azul, suado) e síndromepós
flebite (inflamaçãodolorosadasveias).

Panax ginseng
É tradicionalmente utilizado na convalescença e como
profiláctico emproblemasimunitários,poispermiteaumentara
resistência, reduzir a susceptibilidade a doenças, promovera
saúdeea longevidade4.Asuaactividade repercute-seemtodo
ocorpo,emvezdedeterminados órgãosousistemas, oquedá
suporte paraavisão tradicional deque oginseng é umtónico
que poderevitalizar o funcionamento doorganismocomoum
todo. A ComissãoE aprovou o ginseng comoumtónico para
fortalecimento em casos de fadiga, debilidade ou falta de
concentraçãono trabalhoeparaperíodosdeconvalescença.
A OMS na sua monografia sobre o Panax ginseng aprova os
usos mencionadospela comissãoE, e ainda “afirmaque pode
ser “usado como um agente preventivo e restaurador para
melhoria das capacidades físicas e mentais, nos casos de
fraqueza, exaustão, cansaço e perda de concentração, e
duranteaconvalescença5.
Oscomponentesbiologicamenteactivos doPanaxginsengsão
umamisturacomplexadesaponinas,detriterpenos conhecidos
comoginsenósidos.A raizcontém 2-3% de ginsenósidos que
Rg1, Rc, Rd, Rb1, Rb2, e Rb0 são quantitativamente os mais
importantes5.

Vitis vinífera
É utilizadano tratamento da insuficiência venosa crónica,que
se caracteriza pelo edemanos membrosinferiores, tais como,
varizes,sensação depeso,dor,cansaço,comichãoetensão 6.A
videira contém diversos compostos fenólicos, dos quais se
destacamasantocianidinasqueprotegemasveias, asartérias
e reforçam a permeabilidade capilar cutânea, e as
proantocianidinasque têmacçãoantioxidante eestabilizadora
docolagéniopresente nasmembranasdosvasos.

% VRN*
TDR

(1 Cápsula)

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.



Griffonia simplicifolia
É uma planta que tem utilização tradicional nos países
africanos, as folhas como cicatrizante e o suco da folha no
tratamento deedemas e problemasrenais.As suas sementes
são ricas em 5-hidroxitriptofano. O 5-HTP é um metabólito
intermediário do aminoácido essencial L-Triptofano na
biossíntese de serotonina. A absorção intestinal do
5-hidroxitriptofano não requer a presença de outros
aminoácidos. O 5-HTP apresenta umaboa biodisponibilidade
quandoadministradoporvia oral, sendoque cerca de 70% da
dosagemadministradaatingeacorrentesanguíneaeatravessa
a barreira hematoencefálica, onde é transformado em
serotonina eactua nosistemanervoso central 78.

L-Arginina
Aminoácido essencial, que actua na regulação da pressão
arterial e na função vascular, aumentando a circulação
sanguínea. A L-Arginina, é precursora do óxido nítrico (NO),
moléculamensageira quedesempenha umpapel fundamental
naregulaçãodapressãoarterial edofluxosanguíneo,dilatando
osvasos sanguíneos 2.

L-Glutamina
Glutamina é um aminoácido não essencial, sintetizado pelo
organismo humano, e o aminoácido livre mais abundante no
tecido muscular2.Além de actuar como nutriente para as
células imunológicas, promove o crescimento muscular. A
Glutamina exerce funções de manutenção do sistema
imunitário, equilíbrio ácido/básicodurante estado de acidose;
regulaasíntese eadegradaçãodeproteínasecontribuiparaa
manutenção dahomeostasia corporal2.

L-Metionina
É um aminoácido essencial, sulfurado, e ao contrário das
bactérias, os humanosnão conseguemsintetizar metionina a
partirdoácidoaspártico.Apósabsorvida,participana formação
da cisteína e da cistina, substâncias muito importantes ao
organismoporseremasuaprincipalfonte deenxofre.Ajudano
mecanismo de desintoxicação orgânica9. A Metionina é
metabolizada através de umaenzimaque forma a S-adenosil
L-metionina(SAM), apartirdaMetioninaedeATPpresentesno
cérebroenofígado10.Paraserabsorvidaametionina necessita
da ajuda de várias substâncias como a vitamina B12, B6 e
magnésio,presentes nesta composição.
A Metionina é precursora de várias substâncias importantes
para o organismo, tais como a serina, creatina, epinefrina e
carnitina, apresentaacção analgésica,porconterumafonte de
enxofre que origina diversas endorfinas (substâncias
analgésicas produzidasnonossocérebro).Actua nadoençade
Parkinson (estimula a produção de dopamina), na depressão
(especialmente comoSAMe,queactua comoanti-depressivo).

Cálcio
Constitui umafonte decálcioe tememcomparaçãocomoutros
sais decálcio,umaboasolubilidadeebiodisponibilidade.Ocálcio
emconjuntocomavitamina Kactua nosistemacirculatório e é
um dos factores da cascata de coagulação. Participa na
transmissãosináptica,nacontracçãomuscularecardíaca.

Magnésio
Omagnésioé umcatião de localização intracelular dominante,
que regula a excitabilidade neuronal e a transmissão
neuromuscular.Intervém emnumerosasreacções enzimáticas
e melhoraodesempenhoevitalidade cerebral,previnea falta
dememóriaeodeclínio cognitivo causados pela idade2.

Zinco
Participa na divisão celular, em processos fisiológicos comoo
crescimentoe desenvolvimento, actua comoestabilizador das
membranascelulares e participa no sistema imunitário e no
desenvolvimento cognitivo 11.

Selénio
O selénio é um oligoelemento que é essencial em pequenas
quantidades mas,comotodos os elementos essenciais, a sua
sobredosagempodeser tóxica.É essencial paraaproduçãodo
aminoácido L-selenocisteína e das selenoproteínas. É um
importante cofactor enzimático, sendo necessário para a
formação e função da glutationa peroxidase, da tioredoxina
redutase, e da selenoproteína P. Intervém em processos de
oxidação-redução, protegendo as células e as membranas
celulares dostress oxidativo 12.Oseléniocontribui paraumbom
funcionamento do sistema imunitário através da activação,
proliferaçãoediferenciação dascélulasT2.

Vitamina C
Vitamina C,também conhecida como ácido ascórbico, é uma
vitamina solúvel em água. Os seres humanos não têm a
capacidadedeproduzirácidoascórbicoedeve obteravitamina
Catravés dadieta.AvitaminaCactua comocofactor essencial
para numerosas reacções enzimáticas, por exemplo, na
biossíntese decolagénio,carnitina, e ascatecolaminas, ecomo
um antioxidante potente. Estudos prospectivos indicam que
ummaiorconsumodevitamina Capartir dequalquer dieta ou
suplementos esta associado a umrisco reduzidode doenças
cardiovasculares (DCVs), incluindodoença cardíaca coronáriae
acidente vascular cerebral.14

Vitamina E
Actua como antioxidante, ao nível das células e tecidos,
eliminando os radicais livres e protegendo as membranas
celulares. É indispensável à actividade enzimática, actuando
comocoadjuvante nometabolismodos lípidos(inibeaoxidação
das gorduras).Temefeito protector domiocárdio,actua como
cardioprotector e vasodilatador, melhorando a circulação
sanguínea2.

Vitamina B6
Intervém no metabolismodas proteínas e dos aminoácidos. É
indispensável para a absorção do Magnésio e tambémpara a
transformação do Triptofano em serotonina 13.Participa no
metabolismo da Hemoglobina. É benéfica para o sistema
nervoso central eactua comoimunomodulador2.

,



-

Vitamina B2
Actua como intermediário na transferência de electrões nas
reacções Oxi-redução ao nível dos tecidos, permitindo a
formaçãodaglutationa peroxidasequecapta osradicais livres 2.
Participa no metabolismodos lípidos,glícidose poteínas e na
formaçãode eritrócitos, aumentadoa quantidadede oxigénio
transportado às células. A vitamina B2 actua na
neurotransmissão dos impulsos nervosos e nas sinapses
cerebrais.

Vitamina B1
Actua como factor de crescimento, sendo indispensável ao
sistema nervoso, músculos e coração, Possui acção
antidepressiva e ansiolítica. Favorece a absorçãodo oxigénio
pelas células cerebrais (melhora a microcirculação,
concentração, cognição e aprendizagem). Tem ainda acção
cardioprotectoraevasoprotectora2.

Vitamina B3
Em doses elevadas baixa a taxa de colesterol LDL (mau
colesterol) no organismo,por inibir os seus transportadores.
Previne os problemas cardiovasculares e apresenta efeito
vasodilatador2. Ajuda no combate aos problemas do foro
psiquiátrico (instabilidade mental, alterações de humor e
outras). Actua no processo digestivo. Participa na síntese de
várias hormonas como estrogénio, progesterona e
testosterona, hormonas tiroideias e insulina. Participa no
metabolismodosglícidos, lípidoseproteínas

Vitamina B9
Oácido fólico ou folato, vitamina pertencente ao complexoB
(vitamina B9), participa dometabolismodosaminoácidose da
síntese dosácidosnucléicos. É essencial para a formaçãodas
células do sangue. A deficiência de folato pode ser a
hipovitaminose maiscomum.
Ofolato é amplamenteencontradonosalimentos,noentanto
entre 50 a 95% é perdido durante o processamento e
preparação dos alimentos. Terapeuticamente, ácido fólico é
fundamental para reduzir os níveis de homocisteína e a
ocorrênciade defeitos dotuboneural.14
Estudos realizados demonstraram que concentrações mais
baixas de Vitamina B9 e B12 estão associados a
concentrações mais elevadas de homocisteína. Tambémfoi
observadoqueníveisbaixosdevitaminaB9, sãoespecialmente
relevantes no declínio cognitivo e diminuição da fluência
verbal.15

Vitamina B12
Participa na formação e desenvolvimento dos eritrócitos.
Regula o funcionamento do sistema nervoso 2, actua no
metabolismo das gorduras, proteínas e glícidos,
transformando-osemenergia.Desempenha também,umpapel
muito importante naconcentração, noequilíbrioena memória.
Em conjunto com a vitamina B9, participa na formação das
purinas que são indispensáveis à formação dos ácidos
nucleicos.

Interacções
Ginkgo biloba: Anticoagulantes, Benzodiazepinas, inibidores
selectivos da recaptação da serotonina, miorelaxantes,
antidepressivos, Antipsicóticos, bloqueadores beta, xantinas,
triptanos, fenotiazinas, Inibidores da bomba de protões,
Antiepilépticos e anticonvulsivantes, estatinas, antidiabéticos
orais, IECAS, AINE̓ s, tamoxifeno, codeína, Antagonista dos
receptores colinérgicos do tipo muscarínicos,
anticolinesterases, metadona, ondansetron, tramadol,
trazodona, claritromicina, estrógenos, antivíricos e
hidroclorotiazida.
Panax ginseng: Álcool, cafeina, diuréticos da ansa,
antidiabéticos orais e insulina, inibidores selectivos da
recaptação da serotonina, miorelaxantes, antidepressivos,
Antipsicóticos, AINE̓ S, imunossupressores, anticoagulantes,
pseudoefedrina.
Vitis vinífera: Nãoexistemdadosdisponíveis
Griffonia simplicifolia:Carbidopa,Metildopa, Tramadol,
Inibidores da Recaptação de Seratonina, Inibidores da
Monoaminoxidase, Antidepressivos Derivados Tricíclicos,
Hipericão.
L-Arginina: AINE̓ s, Diuréticos, IECAS, Nitroglicerina
transdérmica.
L-Glutamina: Lactulose, Citotóxicos, Antiepilépticos e
anticonvulsivantes.
L-Metionina: Dopaminomiméticos
Cálcio: Bisfosfonatos, Antiácidos que contenham sais de
alumínio,Bloqueadora Beta e da entrada de cálcio, Resinas
sequestradoras e Inibidores da absorção de colesterol,
Corticosteróides,Digoxina,Diuréticos,Estrógenos, Antibióticos
(Tetraciclinas e Quinolonas) Antiepilépticos e
anticonvulsivantes (Fenitoína, carbamazepina,Fenobarbital).
Magnésio: Antibióticos (Quinolonas, Tetraciclinas),
BloqueadoresBeta edaentradadecálcio,Digoxina,Diuréticos,
hormonas sexuais e da tiróide, Penicilamina, Bisfosfonato,
Inibidoresdabombadeprotões.
Zinco: Antibióticos, Anti-hipertensores, AINE ś, Diuréticos
Tiazidicos, Amilorida, Penicilamina, IECAS, Álcool, Fitatos e
Oxalatos.
Selénio: Clozapina,ÁcidoValpróico,Corticosteroides,Estatinas,
Antineoplásicos, Inibidores dos receptores H2, Inibidores da
bombadeprotões.
Vitamina C: Estrogénios, Aspirina, Anticoagulantes orais,
Paracetamol, Inibidoresdeprotéase,Citotóxicos,Ferro.
Vitamina E: Ciclosporinas,antimicóticosderivados tiazólicos,
citotóxicos,anticoagulantesorais,Estatinas.
Vitamina B6: Álcool, Penicilamina , Hidralazina, Isoniazida,
Cicloserina,Teofilina,Contraceptivosorais,Levodopa,Estatinas,
Fenobarbitale Fenitoína.
Vitamina B2:Anticolinérgicos, antidepressivos tricíclicos,
fenobarbital
Vitamina B1: Antidiabéticos, 5-fluorouracilo,diuréticos da
ansa,álcool



Vitamina B3: Levodopa, Fenobarbital, Fenitoína,
Contraceptivos orais,Isoniazida,HidralazinaePenicilamina.
Vitamina B9: Antiepiléticos,Antibacterianos,Sulfassalazina
Vitamina B12: Aminoglicosidios,antiepilépticos, biguanidas,
clorafenicol, colestiramina, sais de potássio, dopametilo e
agentes antiácidos. A administração concomitante de
contraceptivos orais e vitamina B12 pode provocar a
diminuiçãodaconcentraçãoplasmáticadevitamina.

Contra-indicações
Hipersensibilidadeaqualquerumdosconstituintes..

Ginkgobiloba: Terapiacomanticoagulantes
Panax ginseng: Doenças auto-imunes e imunosuprimidos,
Doençacardíaca,carcinomashormonodependentes.
Vitis vinífera: Nãoexistemdadosdisponíveis
Griffonia simplicifolia: Insuficiência Renal. Anestesia.
Inibidores da Recaptação de Seratonina, Inibidores da
Monoaminoxidase,Antidepressivos DerivadosTricíclicos.
L-Arginina: Úlceras pépticas, Herpes, Deficiência de
guanidinoacetatometiltransferase.
L-Glutamina: Nãosãoconhecidosnasdosesindicadas
L-Metionina: Acidose, aterosclerose, doenças hepáticas,
deficiênciametilenotetrahidrofolatoredutase.
Cálcio: Hiperparatiroidismo,Sarcoidose, Hiperfosfatemia ou
Hipofosfatemia.
Magnésio: Insuficiência Renal, bloqueio cardíaco, lesão
miocárdica,HipermagnesémiaeMiastenis gravis.
Zinco: Nadoseindicada,nãosãoconhecidos.
Selénio: Insuficiênciarenalehepática.
VitaminaC: hemocromatose,insuficiênciarenal e deficiência
metabólicadaglicose-6-fosfatodesidrogenase.
Vitamina E: Angioplastia (imediatamente a seguir ao
procedimento), retinite pigmentosa, hipovitaminose de
vitaminaK.
Vitamina B6: Insuficiênciahepáticaerenal.
Vitamina B1: Insuficiênciahepática,alcoolismocrónico.
Vitamina B3: DoençacardíacaeLevodopa.
Vitamina B12: Nãoadministrarnamulhergrávidacomanemia
megaloblástica.Doençade Leber (atrofia hereditária donervo
óptico) nem na ambliopia tabágica ou alcoólica pois a
neuropatiaópticapodeseragravada.

Efeitos indesejáveis
Ginkgo biloba: Aumento do risco de hemorragias (ex.
Epistaxis), dores de cabeça e tonturas, problemas
gastrointestinais comodoresabdominais,náuseas evómitos.
Pode ocorrer reacções alérgicas na pele (eritema, edema,
pruridoeexantema).
Panax ginseng: Reacções de hipersensibilidade (urticária,
prurido), insónia e distúrbios gastrointestinais, como
desconforto no estômago, náuseas, vómitos, diarreia e
constipação foramrelatados.A frequêncianãoéconhecida.
Vitis vinífera: Alergia de contacto e/ou reacções de
hipersensibilidadedapele (pruridoeeritema,urticária) foram

relatados. A frequência não é conhecida. Por via oral, pode
ocorrer náuseas, queixas gastrointestinais e dor de cabeça
podemocorrer,masafrequência nãoéconhecida.
Griffonia simplicifolia: Náuseas, dores abdominais, e
distúrbios gastrointestinais, os quais tendem a desaparecer,
comatomaoucomumareduçãona dosediária.
L-Arginina:Desconforto gastrointestinal, dor abdominal,
distensão abdominal, diarreia, gota, alergias, inflamação das
vias respiratórias, agravamento da asma e pressão arterial
baixa.
L-Glutamina: Nãosãoconhecidosnasdosesindicadas.
L-Metionina: Nãosãoconhecidosnasdosesindicadas.
Cálcio: Na dosagem apresentada não existem indícios de
efeitos adversos,noentanto podeocorrerobstipação.
Magnésio: Na dosagemapresentada não existem indíciosde
efeitos indesejáveis.
Zinco: Deficiência em Cobre, com uso prolongado de zinco.
Problemas de estômago, que podemser contornados, coma
ingestão de alimentos. Pode originar gosto metálico na boca,
neste caso reduziradosediária.
Selénio: Na dosagem apresentada não existem indícios de
efeitos indesejáveis.
Vitamina C: náuseas,vómitos,azia,doresdeestômago,dorde
cabeça.
VitaminaE: Náuseas, diarreia, dores de estômago, fadiga,
fraqueza, dor de cabeça, visão turva, erupção cutânea.
Hematomasehemorragiasemcaso desobredosagem.
Vitamina B6: Criançascomidadeinferiora 12 anos.Doentes
comcompromissorenal ouhepático.
Vitamina B2: Coloraçãoamarelo-alaranjadadaurina,emdoses
elevadas podecausardiarreiaeaumentodadiurese.
Vitamina B1: São rarasmaspodemocorrerreacçõesalérgicas
e irritaçãodapele.
Vitamina B3: Náuseas, dor de cabeça, parestesia,
perturbações da memória, insónias, sonolência,
púrpura
trombocitopénica.
Vitamina B12: Nãosãoconhecidosnasdosesindicadas.

Advertências
Ginkgo biloba: Não administrar a doentes comproblemasde
coagulaçãoouemterapiaanticoagulante.
Panax ginseng: Não se aconselha a sua administração a
adolescentes e crianças,porfalta dedados.
Cálcio: Deve ser utilizado com precauçãoem doentes renais
(insuficiência renal).
Zinco: Uso prolongadoinduza deficiênciaemcobre.
Vitamina E: Deve ser administradacomprecauçãoa doentes
cardíacos
Vitamina B6: A administraçãoa longo prazo de elevadas
concentrações de Piridoxina está associada com o
desenvolvimentodeneurotoxicidade.
Vitamina B12: Não deve ser administrado a doentes
oncológicos.



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.
Oprodutonãodeve ser utilizadonocaso dehipersensibilidade
oualergiaaqualquerumdosconstituintes da formulação.
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