





 

 

 

Um aliado das suas defesas naturais



Lavagem e higiene das fossas nasais 
e da orofaringe 

 

 

 
 

Apresentação:

 

Spray de 125 ml.

 


 
 

 

 

 

 

Indicações:

Obstrução nasal; Rinite alérgica; Rinite seca; Limpeza pré e pós-operatória.

Características: 
As Vitaminas e os minerais desempenham um papel essencial na resistência à infecção. No entanto, as 
reservas disponíveis para o organismo esgotam-se rapidamente durante as agressões externas. O défice 
é observado à noite, enquanto se dá o bom funcionamento das defesas naturais do organismo. Os 
oligoelementos e vitaminas STIMUNAL® ajudam a restaurar esse equilíbrio. A sua fórmula, 
especificamente doseada, associa o zinco e o ferro (optimização do bom funcionamento das defesas 
naturais), o cobre e o manganês (luta contra as agressões externas), o selénio (papel protector contra os 
radicais livres) e a vitamina B6 (papel sinérgico no melhoramento das defesas naturais). 
Promovendo o bom funcionamento das defesas naturais do organismo, STIMUNAL® oferece uma 
abordagem que respeita o indivíduo.Pode ser usado sozinho ou em associação com os tratamentos padrão 
das condições sazonais. 
Sem contra-indicações, Stimunal Spray pode ser utilizado várias vezes ao dia, sem qualquer 
inconveniente, tanto em crianças como adultos, para a higiene diária das fossas nasais e da oro-faringe e, em 
particular no caso de rinorreia ou obstrução nasal, e de limpeza pré e pós-operatória. 
Devido à presença de Calendula, para conforto do utilizador, o efeito limpeza de Stimunal Spray é 
acompanhado de um verdadeiro efeito calmante.
Graças às suas 2 extremidades, nasal e bucal, STIMUNAL spray com calendula, fornece uma resposta simples 
e adequada.    

Modo e Via de Administração:
Apresenta 2 aplicadores: nasal e bucal
NARIZ: 2 pulverizações ou mais, se necessário, 2 vezes por dia, em cada narina e, inspirar.
GARGANTA: 2 pulverizações ou mais, se necessário, 2 vezes por dia e, engolir.

Cobre      50 µg
Vitamina B6   0,05 %
Vitamina C   0,02 %
Calendula o!cinalis       1 ml
Soro Fisiológica q.b.p  125 ml

INGREDIENTES   125 ml

Propulsor: Azoto 
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125 ml



XAROPE

 

Um aliado das suas defesas naturais
 

 
 

Apresentação:  
 


 

 
 

 
 

 

Indicações:  
Crianças e adultos com quadro alérgico, constipação, gripe, tosse, rinite e astenia. 
 


 
 

 Toma diária recomendada (TDR).
 Crianças: 5 ml de xarope, 1 a 2 vezes por dia.

Adultos: 5 ml de xarope, 2 vezes por dia.

Não deve ser excedida a toma diária indicada. 

 
 

 
 

Características: 
Vitaminas e minerais desempenham um papel essencial na resistência à infecção. 
No entanto, as reservas disponíveis para o organismo esgotam-se rapidamente durante as 
agressões externas. O défice é observado à noite, enquanto se dá o bom funcionamento das 
defesas naturais do organismo. Os oligoelementos e vitaminas de STIMUNAL® ajudam a restaurar o 
equilíbrio. A sua fórmula, especificamente doseada, associa o zinco e o ferro (para a optimização do 
bom funcionamento das defesas naturais), o cobre e o manganês (para ajudar no combate contra as 
agressões externas), o selénio (tem um papel protector contra os radicais livres, isto é, actua como 
antioxidante) e a vitamina B6 (apresenta um papel sinérgico no melhoramento das defesas naturais). 
Promovendo o bom funcionamento das defesas naturais do organismo, STIMUNAL® oferece uma 
abordagem que respeita o indivíduo.Pode ser usado sozinho ou em associação com os tratamentos padrão 
das condições sazonais. 
Em certas épocas do ano, o corpo defende-se menos contra as agressões exteriores. Na Primavera ou no 
Inverno, quando as defesas naturais enfraquecem, os minerais e vitaminas STIMUNAL, xarope e 
cápsulas, melhoram o conforto respiratório e ajudam a equilibrar o sistema imunitário. 
STIMUNAL® apresenta-se em xarope ou em cápsulas para facilitar a toma em função da idade. 

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado.

Gluconato de Zinco (Zn elemento: 150 mg)           36,2 mg           50 %      72,4 mg       100 %
Gluconato de Ferro (Fe elemento: 75 mg)                20,1 mg      17,85 %     40,2 mg      3 5,7 %
Gluconato de Manganês (Mn elemento: 15 mg)      3,85 mg            25 %      7,7 mg          50 %
Gluconato de Cobre (Cu elemento: 3,75 mg)             0,9 mg        12,5 %      1,8 mg          25 %
Cloridrato de piridoxina (Vitamina B6)             0,7 mg           50 %      1,4 mg        100 %
Selenito de Sódio (Se elemento: 50 !g)        0,005 mg        45,5 %      0,01 mg          91 %

INGREDIENTES               (5 ml)        %VRN*       (10 ml)       %VRN*

Outros ingredientes: Água e Sacarose.                       Aroma: Tangerina.
Conservante: Sorbato de potássio.                               Anti-oxidante: Ácido Ascórbico.

*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (EU) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho

 TDR TDR

 

Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação.
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150 ml



 

30 CÁPSULAS

Um aliado das suas defesas naturais

 

 
 

Apresentação:

 

Caixa com 30 cápsulas.








 

Indicações:
 Para reforço das defesas naturais.

 
Toma diária recomendada (TDR).

 1 cápsula por dia, de preferência durante uma das principais refeições.
 

Não deve ser excedida a toma diária indicada. 

 
 Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado.

 

 

Características: 
Vitaminas e minerais desempenham um papel essencial na resistência à infecção. 
No entanto, as reservas disponíveis para o organismo esgotam-se rapidamente durante as 
agressões externas. O défice é observado à noite, enquanto se dá o bom funcionamento das 
defesas naturias do organismo. 
Os oligoelementos e vitaminas de STIMUNAL® ajudam a restaurar o equilíbrio. A sua fórmula, 
especificamente doseada, associa o zinco e o ferro (para a optimização do bom funcionamento das defesas 
naturais), o cobre e o manganês (para ajudar no combate contra as agressões externas), o selénio (tem 
um papel protector contra os radicais livres, isto é, actua como antioxidante) e as vitaminas B6 e ácido 
fólico (apresentam um papel sinérgico no melhoramento das defesas naturais). 
Promovendo o bom funcionamento das defesas naturais do organismo, STIMUNAL® oferece uma abordagem 
que respeita o indivíduo.Pode ser usado sozinho ou em associação com os tratamentos padrão das 
condições sazonais. Em certas épocas do ano, o corpo defende-se menos contra as agressões 
exteriores. Na Primavera ou no Inverno, quando as defesas naturais enfraquecem, os minerais 
e vitaminas STIMUNAL, xarope e cápsulas, melhoram o conforto respiratório e ajudam a equilibrar 
o sistema imunitário. 
STIMUNAL® apresenta-se em xarope ou em cápsulas para facilitar a toma em função da idade.  
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Gluconato de Zinco (Zn elemento: 10 mg)                 72 mg         100 %
Gluconato de Ferro (Fe elemento: 3,5 mg)                  33 mg         25 %
Gluconato de Manganês (Mn elemento: 1,5 mg)       11,60 mg         75 %
Gluconato de Cobre (Cu elemento: 1 mg)               3,75 mg       100 %
Cloridrato de piridoxina (Vitamina B6)               1,40 mg       100 %
Selenito de Sódio (Se elemento: 50 !g)               0,11 mg          91 %
Ácido Fólico (Vitamina B9)                     200 µg       100 %

INGREDIENTES              (1 cápsula)     %VRN*

Agentes de volume: Celulose microcristalina
Antiaglomerantes: Estearato de Magnésio, Dióxido de silício 

Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação.

*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (EU) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho

 TDR




