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ENZIMA

Biocatalizador muito específico, muito predominantemente

proteico, sem o qual o metabolismo seria tão lentificado que

tornaria a vida impossível.

São conhecidas quase 5000 no metabolismo humano,

considerando-se provável a existência de muitas outras ainda

desconhecidas.



ENZIMA

▪ Biocatalizador pró-vida, no metabolismo animal e em

metabolismo vegetal.

▪ Elevado perfil positivo de segurança, sendo difícil ou quase

impossível determinar doses tóxicas.

▪ Eficácia terapêutica, profilática e preventiva com muito grande

margem de segurança.

ENZIMA



INDICAÇÕES GENÉRICAS DA ENZIMOTERAPIA

1. Problemas cardiovasculares, nomeadamente acidentes 
tromboembólicos.

2. Reumatologia, nomeadamente articular.

3. Traumatologia: entorses, tendinites, lesões musculares.

4. Oncologia: Tumores de diversa índole.

5. Medicina desportiva, em relação com 3)

6. Psiconeurologia: Perturbações da memória.

7. Insuficiências digestivas (pâncreas, estômago).



(ENZIMAS DUPLAMENTE ENCAPSULADAS) 

MULTIENZYM RETARD – NOVA FORMULAÇÃO



MULTIENZYM RETARD – NOVA FORMULAÇÃO

(ENZIMAS DUPLAMENTE ENCAPSULADAS) 
Formula tecnologicamente estudada por forma a garantir a sua eficácia. A sua

dupla capsulação permite que as mesmas passem a barreira química gástrica sem

perderem as suas capacidades proteolíticas e terapêuticas. Diversos estudos

realizados em colaboração com diversas entidades europeias indicam que a sua

dupla encapsulação é a melhor forma de garantir a manutenção das suas

capacidades terapêuticas, pois a primeira cápsula começa a ser digerida no

estômago por ação do pH gástrico, acabando por desaparecer totalmente na

primeira porção do intestino delgado, onde efetivamente começa a digestão da

segunda cápsula, libertando as enzimas no intestino delgado, onde serão

absorvidas sistemicamente e distribuídas pela corrente sanguínea aos órgãos e

tecidos alvo.



MULTIENZYM RETARD – NOVA FORMULAÇÃO

As enzimas proteolíticas
Obtidas a partir de plantas têm sido
largamente utilizadas ao longo dos tempos.
Estudos sobre a utilização de enzimas
proteolíticas em doenças reumáticas têm sido
realizados principalmente em preparações
enzimáticas que consistem em combinações
de bromelaína, papaína, outras enzimas e um
bioflavonoide.

(ENZIMAS DUPLAMENTE ENCAPSULADAS) 



MULTIENZYM RETARD – NOVA FORMULAÇÃO

(ENZIMAS DUPLAMENTE ENCAPSULADAS) 

Indicações:

▪ Traumatologia geral (Entorses, escoriações, 

edemas, hematomas, tendinites e fraturas).

▪ Medicina desportiva.

▪ Reumatologia (Artrite, artroses, artrite

reumatoide e reumatismo dos tecidos

moles).

À semelhança dos fármacos AINS (anti-inflamatórios não
esteroides), as enzimas sistémicas atuam diretamente na
cascata do ácido araquidónico (via metabólica associada à
inflamação) e especial na modulação da produção de
cicloxigenases (COX).
A sua mais-valia em relação aos fármacos disponíveis prende-
se com a sua ação na via da lipoxigenase, atuando na
modulação dos efeitos inflamatórios no organismo, sem os
desagradáveis efeitos adversos gastrointestinais que
frequentemente se observam nos fármacos.



Apresentamos a nova formulação de MULTIENZYM, na qual 
as enzimas se encontram duplamente encapsuladas.

MULTIENZYM RETARD – NOVA FORMULAÇÃO

Comparativamente à formulação anterior

Estudos revelam um aumento da biodisponibilidade
das enzimas no trato intestinal, em cerca de 10%,
onde serão absorvidas para distribuição na corrente
sanguínea, onde deverão atuar, especialmente ao
nível osteoarticular e circulatório.



O mecanismo da ação da terapia enzimática sistémica
baseia-se no equilíbrio entre protéases e antiprotéases, que é afetado
no caso das doenças reumáticas, osteoarticulares e traumáticas. A
administração oral de enzimas proteolíticas induz à síntese de
antiprotéases ou a uma transdução de sinal do complexo protéase-
antiprotéase através de recetores específicos, melhorando os sinais
de inflamação.
Além disso, existem numerosas alterações da composição de
citoquinas durante a terapia com enzimas administradas oralmente
resultantes de efeitos imunomoduladores, o que se traduz na eficácia
da terapia enzimática, especialmente nos problemas osteoarticulares
e traumatológicos.

MULTIENZYM RETARD – NOVA FORMULAÇÃO

(ENZIMAS DUPLAMENTE ENCAPSULADAS) 



VITALENZYM RETARD – NOVA FORMULAÇÃO

(ENZIMAS DUPLAMENTE ENCAPSULADAS) 

As enzimas proteolíticas
Obtidas a partir de plantas têm sido largamente
utilizadas ao longo dos tempos. Estudos sobre a
utilização de enzimas proteolíticas em doenças
reumáticas têm sido realizados principalmente em
preparações enzimáticas que consistem em
combinações de bromelaína, papaína, outras enzimas
e um bioflavonoide.



VITALENZYM RETARD – NOVA FORMULAÇÃO

(ENZIMAS DUPLAMENTE ENCAPSULADAS) 



VITALENZYM RETARD – NOVA FORMULAÇÃO

Apresentamos a nova formulação de VITALENZYM, na qual as 
enzimas se encontram duplamente encapsuladas.

Comparativamente à formulação anterior

Estudos revelam um aumento da biodisponibilidade
das enzimas no trato intestinal, em cerca de 10%,
onde serão absorvidas para distribuição na corrente
sanguínea, onde deverão atuar, especialmente ao
nível osteoarticular e circulatório.



Indicações:

▪ Doenças vasculares (transtornos circulatórios, varizes, 

tromboflebites, tendência formação de trombos e 

terapia preventiva de acidentes vasculares).

▪ Doenças autoimunes (Artrite reumatoide, esclerose

múltipla, lúpus eritematoso, etc.)

▪ Traumatologia geral (entorses, escoriações, edemas,

hematomas, tendinites e fraturas).

VITALENZYM RETARD – NOVA FORMULAÇÃO

(ENZIMAS DUPLAMENTE ENCAPSULADAS) 



Nova GAMA da formulação Vitalenzym N

Produtos enriquecidos com complexo enzimático de elevada capacidade 
proteolítica, que atua nos processos inflamatórios no nosso organismo.



Nova GAMA da formulação Vitalenzym N

Produtos enriquecidos com complexo enzimático de elevada capacidade 
proteolítica, que atua nos processos inflamatórios no nosso organismo.

O TrienzyComplex funciona como componente sinergético na fórmula, pois
está associado às principais recções enzimáticas necessárias à melhor
assimilação dos componentes da fórmula.
Complexo enzimático que potencializa a assimilação dos componentes da
fórmula aumentando a sua biodisponibilidade e eficácia da Fórmula.



VITALENZYM CARDIO

SUPLEMENTO ALIMENTAR

Toma diária recomendada (TDR): 
2 cápsulas, 3 vezes por dia, 30 minutos antes das refeições.
Engolir a cápsula sem abrir nem mastigar, com um copo de água.



VITALENZYM CARDIO

Indicações:
▪ Debilidade contráctil cardíaca.

▪ Cansaço cardiovascular ligado à idade. Apoios e

estímulo da bioenergética muscular cardíaca

mediante ação nas mitocôndrias (cadeia respiratória,

coração incluído).

▪ Perturbações cardíacas ligadas a hipercolesterolémia,

hipertregliceridémia, arteriosclerose, ateromatose,

excesso de peso, regimes e exercícios de

emagrecimento.

SUPLEMENTO ALIMENTAR



VITALENZYM CARDIO

É o extrato estandardizado da planta Commiphora mukul tradicionalmente usada em
terapêutica na India e na china, que devido ao seu prestígio multissecular está já inscrita na
Indian Pharmacopeia (I.P).

Normaliza hipercolesterlémicas e hipertriglceridémias.

(Em Vitalenzym Cardio, 200 mg por cápsula)

GUGULIP ®

SUPLEMENTO ALIMENTAR



VITALENZYM HEPA

Toma diária recomendada (TDR): 
2 cápsulas, 3 vezes por dia, 30 minutos antes das refeições.
Engolir a cápsula sem abrir nem mastigar, com um copo de água.

SUPLEMENTO ALIMENTAR



VITALENZYM HEPA

Indicações:

▪ Perturbações ou incómodos do fígado ou da vesícula
(nomeadamente intestinais-digestivos) ligados a
insuficiente produção de bílis ou insuficiente
drenagem (excreção) de bilis para o intestino.

▪ Sempre que haja conveniência em destoxicação ou
alívio hepático (antibióticos, medicação
hepatotóxica, excesso de bebidas alcoólicas.

▪ Bom desempenho fisiológico na sequência fígado-
vesicula biliar – intestino.

SUPLEMENTO ALIMENTAR



Família das Acantáceas.

Folhos multimilenarmente usados em medicina ayurvédica e tradicional chinesa.

Polivalência incorporada em Vitalenzym Hepa pelos seus poderosos efeitos coleréticos e
colagogo, além de hepatoprotetor

(É também, acessoriamente, imunoestimulante e apoiante da circulação sanguínea).

(Em Vitalenzym Hepa, 100 mg de extrato por cápsula).

VITALENZYM HEPA

ANDROGRAPHIS PANICULATA ®

SUPLEMENTO ALIMENTAR



VITALENZYM EXTRA

Toma diária recomendada (TDR): 
2 cápsulas, 3 vezes por dia, 30 minutos antes das refeições.
Engolir a cápsula sem abrir nem mastigar, com um copo de água.

SUPLEMENTO ALIMENTAR



VITALENZYM EXTRA

Indicações:

▪ Estímulo enzimático e imunitário das
mucosas intestinais.

▪ Doença de Crohn, colite ulcerosa, intestino
espático (irritável), intestino átono.
Disfunções intestinais.

▪ Síndromes intestinais indeterminados.
▪ Apoio ao restauro e aproveitamento de

uma flora intestinal eubiótica.

SUPLEMENTO ALIMENTAR



VITALENZYM EXTRA

CURCUMA LONGA
O extrato de raiz de Curcuma longa utilizado
na formulação do Vitalenzym eXtra é
composto por três frações de curcuminóides
naturais que são responsáveis pela ação
terapêutica da Curcuma, de forma a
proporcionar a máxima atividade antioxidante
e bioprotetora.

PIPER NIGRUM
Extrato de Piper nigrum quando administrado
em doses relativamente baixas tem a
capacidade de aumentar a absorção e
biodisponibilidade de outros extratos
presentes na fórmula.

SUPLEMENTO ALIMENTAR



VITALENZYM MEMO

Toma diária recomendada (TDR): 
2 cápsulas, 3 vezes por dia, 30 minutos antes das refeições.
Engolir a cápsula sem abrir nem mastigar, com um copo de água.

SUPLEMENTO ALIMENTAR



VITALENZYM MEMO

Indicações:

▪ Perturbações da memória em todas as idades.
▪ Enfraquecimento das capacidades de

aprendizagem, memorização, recordação.
▪ Dificuldade em funções neuropsíquicas,

nomeadamente ligadas a arteriosclerose,
ateromatose e demências ligadas à idade.
Sobrecargas laborais.

▪ Suplementação alimentar em Alzheimer.

SUPLEMENTO ALIMENTAR



Extrato de folhas de uma umbelífera multimilenarmente utilizada em medicina
Ayurvédica e Tradicional chinesa, a Centella asiática. “Amigo da dopamina” mas sem
os efeitos excitantes da cafeina (incrementa a aprendizagem).

Melhoria global das funções neuropsíquicas cerebrais.

(Em Vitalenzym Memo, 200 mg por cápsula)

VITALENZYM MEMO

CENTELLIN ®

SUPLEMENTO ALIMENTAR



VITALENZYM OSTEO

SUPLEMENTO ALIMENTAR

Toma diária recomendada (TDR): 
2 cápsulas, 3 vezes por dia, 30 minutos antes das refeições.
Engolir a cápsula sem abrir nem mastigar, com um copo de água.



VITALENZYM OSTEO

SUPLEMENTO ALIMENTAR

Indicações:

▪ Traumatologia em geral (fraturas).
▪ Suplementação para uma boa fisiologia óssea.
▪ Proteção óssea na terceira idade.
▪ Osteopenia e osteoporose.
▪ Contribuição para manter ossos normais,
▪ Incluindo crescimento e maturação.



O coral Curalium Okinawasensis japonicum vetustus é rico em cálcio e magnésio em
forma iónico diretamente assimilável e nas proporções ideias para as necessidades do
metabolismo ósseo humano (origem: água oceânica).

(Em Vitalenzym Osteo, 100 mg por cápsula correspondentes a 40 mg de cálcio e 2 mg
de magnésio).

VITALENZYM OSTEO

CÁLCIO DE CORAL

SUPLEMENTO ALIMENTAR


