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Apresentação
Embalagemde60cápsulas
Ingredientes

Por
1 Cápsula

Cartilagem de Tubarão (Extraída da
espécie Galeorhinusgaleus)

740 mg 4440 mg

SUP L EMENTO AL IMENTAR

Indicações
Terapêutica de doenças tumorais, em geral (em doses
elevadas).
Processosartríticos eartrósicos,ósteo-articulares.

Tomadiária recomendada (TDR)
2Cápsulas,2a3vezespordia,antes das refeições.

Características
Cartilagem de Tubarão
É rica em proteínas, aminoácidos, cálcio, magnésio, zinco,
colagénio, mucopolissacarídeos, sulfato de condroitina,
glicosaminoglicanos, e ainda por substâncias não orgânicas
como o fosfato de cálcio1. Estas substâncias são parte
integrante doscondrócitos(células produtorasdecartilagem).
Aprincipalacçãopelaqualacartilagemde tubarãoéconhecida
é a sua capacidade de inibira angiogénese 2desempenhando
um papel importante na prevenção e disseminação de
neoplasias. Estudos têm demonstrado que a cartilagem de
tubarão inibe factores de crescimento (bFGF), colagenólise,
adesãocelulareaumentaainfiltraçãodecélulasTnaneoplasia2.
Osulfato de condroitinapresente na cartilagem de tubarão é
utilizadoemdoençasarticulares, ondeseverifica umaredução
da actividade catalítica das proteases e elastases, evitando a
sua degradação. Aumenta a produção de proteoglicanos, de
líquidosinovial eapresenta umaactividade anti-inflamatória3.

Interacções
Nãoexistemdadosdisponíveis.

Contra-indicações
Hipersensibilidade a qualquer um dos constituintes desta
formulação.
Hipercalcemia: A cartilagemde tubarão pode aumentar os
níveis decálcio,porissonãodeve serusadoporpessoascujos
níveisdecálciojá sãomuitoaltos.
Doença Isquémica: devidoà inibiçãodaneo-angiogenese.
Gravidez: devidoà inibiçãodaneo-angiogenese.

Efeitos adversos
Efeitos gastrointestinais: Náuseas,vómitos,obstipação.

Advertências
O uso seguro durante a gravidez e amamentação não foi
estabelecido. Naausência dedadossuficientes,ousodurante
estes períodosnãoérecomendado

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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TDR
(6 Cápsulas)

2960 mg

TDR
(4 Cápsulas) % VRN*

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.


