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S U P L E M E N T O  A L I M E N TA R

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).

Toma diária recomendada (TDR)
2 cápsulas, 3 vezes por dia, 30 minutos antes das refeições.
Engolir a cápsula sem abrir nem mastigar, com um bom copo de 
água.
Em situações mais severas: 5 cápsulas, 3 vezes por dia, 30 
minutos antes das refeições.

Características
TrienzyComplex
Complexo enzimático com elevada capacidade proteolítica, que 
atua nos processos inflamatórios no nosso organismo.
A atividade acentuadamente diminuída das enzimas no 
organismo humano, pode manifestar-se de diversas formas, se 
olharmos para as enzimas digestivas, a sua diminuição 
manifesta-se por um desconforto gastrointestinal tal como 
meteorismo, inchaço, náuseas, cólicas intestinais, diarreia e 
também constipação. Os nutrientes não digeridos não podem 
atravessar a barreira entre o intestino e os vasos sanguíneos e, 
portanto, não são biodisponíveis para os processos 
metabólicos em tecidos especializados e órgãos do corpo. Uma 
deficiência crónica de enzimas digestivas pode resultar em 
esgotamento progressivo de nutrientes, desperdício de massa 
corporal magra e, paradoxalmente, aumento no peso corporal 
devido à acumulação de gordura. 

O processo, muitas vezes impercetível, de deficiência de 
nutrientes, eventualmente, pode levar a uma patologia 
completa, incluindo a doença crónica degenerativa e 
inflamatória e a doença neoplásica.
Na saúde, certas enzimas, especialmente as enzimas 
proteolíticas (quebram as proteínas) salvaguardam o corpo das 
células malignas, desmascarando literalmente as células 
cancerosas e entregando-as ao sistema imunológico para 
destruição e eliminação. De acordo com esta teoria, a célula 
cancerígena é envolvida por uma camada de proteína como a 
fibrina, que engana o sistema imunitário. Contudo, as enzimas 
proteolíticas presentes no TrienzyComplex são capazes de 
digerir a camada de fibrina que envolve normalmente estas 
células, e desta forma permite a sua deteção pelo sistema 
imunitário. O mesmo mecanismo acontece com os depósitos 
que se acumulam nos vasos sanguíneos, dificultando a 
circulação sanguínea.

Papaína 
A Papaína é uma fitoenzima, da família das protéases, extraída 
do latéx da Carica papaya, pertence à família de Caricaceae e 
várias espécies de Caricaceae têm sido usadas como 
tratamento numa variedade de doenças. Estudos realizados 
com folhas de papaia demonstraram que estas contêm 
diversos componentes ativos como a papaína com ação 
antioxidante que reduzem os níveis de peroxidação lipídica. 

Rutina
Os flavonóides são uma grande classe de compostos 
polifenólicos amplamente distribuídos no reino vegetal. Estes 
compostos naturais têm interesse crescente como potenciais 
agentes terapêuticos, pois exibem atividades farmacológicas 
com efeitos benéficos sobre a inflamação, cancro e doenças 
cardiovasculares.

Apresentação
Embalagem de 45 cápsulas 
Embalagem de 90 cápsulas

 

Ingredientes  % VRN*
 

420 mg

Papaína (Cap. Proteolítica: 0,06mU BAPA/mg)

 

360 mg
300 mg

Bromelaína (Cap. Proteolítica: 4,0 FIP-u/mg)
 

270 mg  

 

 
-

-

-

-

 

  

Antiaglomerante:  Celulose microcristalina.
Cápsula: Hipromelose, Dióxido de titânio, Carragenina e Acetato de potássio (corantes)

70 mg

60 mg
50 mg
45 mg

Por
1 cápsula

TDR
(6 cápsulas)

Rutina (Extraída de Saphorae japonica  L.)

TrienzyComplex  (Bromelaina, β-Galactosidase, 
   α-Galactosidase)

*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (UE) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 25 de Outubro de 2011.



 

 

 

A Rutina é um flavonol (sub-classe) e o seu efeito 
anti-inflamatório resulta da inibição de algumas 
enzimas-chave envolvidas no processo inflamatório e nas vias 
de sinalização celular, tais como ciclo-oxigenase e 
lipoxigenase, proteína quinase C (PKC) e fosfoinositida 
3-kinase (PI 3-quinase). 
A resposta inflamatória consiste no aumento da 
permeabilidade dos vasos sanguíneos que conduz à migração 
e à ativação de neutrófilos polimorfonucleares. A função 
antimicrobiana dos PMNs é baseada na sua capacidade de 
fagocitose e capacidade de libertação de enzimas proteolíticas 
e de espécies reativas de oxigénio (ROS), as quais 
desempenham um papel importante nos danos no tecido 
durante a inflamação.

Bromelaína
A Bromelaína é uma protéase obtida do ananás. A Bromelaína 
demonstrou em estudos in vitro e in vivo, atividade 
anti-inflamatória, anti-edematosa, anti-trombótica e 
fibrinolítica.
A Bromelaína modela as funções das moléculas de adesão nas 
células endoteliais e sanguíneas, regula a atividade de várias 
células do sistema imunitário e atua na produção de citoquinas. 
Atua como imunomodulador, elevando a imunocitotoxicidade 
de monócitos contra as células tumorais induzindo a produção 
de citoquinas distintas, tais como TNF-α, IL-1, IL-6, e IL-82. 
Apoia o burst oxidativo e citotoxicidade de granulócitos contra 
células tumorais. 
Impede a formação de edemas e reduz edemas existentes. 
A Bromelaína reduz os níveis sanguíneos de fibrinogénio e 
ativa a plasmina apresentando uma ação fibrinolítica. Previne a 
agregação das plaquetas e impede a sua adesão às células 
endoteliais dos vasos sanguíneos.
Reduz o nível de prostaglandina E2 e de tromboxano A2 em 
exsudatos durante a inflamação aguda.

Interações
Bromelaína: Aminopenincilinas e tetraciclinas; Anticoagulantes 
orais; AINE’s; Batata e Soja
Papaína: Anticoagulantes orais, AINE’s 

Contra-indicações
Hipersensibilidade a qualquer um dos constituintes desta 
formulação.
Bromelaína, Papaína: Doentes que tenham anomalias do 
mecanismo da coagulação sanguínea ou doença hepática ou 
renal graves.
 

Efeitos indesejáveis:
Rutina: raros, mas podem incluir: dor de cabeça, rubor, erupções 
cutâneas, dores de estômago.
Bromelaína, Papaína: Manifestações alérgicas (erupções, 
urticária, prurido), mal-estar gastrointestinal.

Advertências
As enzimas proteolíticas podem aumentar os efeitos dos 
Anticoagulantes orais. Não administrar concomitantemente. 

Recomendações
Não deve ser excedida a toma diária indicada.
Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime 
alimentar variado e equilibrado nem de um modo de vida 
saudável.
Conservar na embalagem original protegida da luz, em local 
seco e a temperatura inferior a 25°C.
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
O uso seguro durante a gravidez e amamentação não foi 
estabelecido. Na ausência de dados suficientes, o uso durante 
estes períodos não é recomendado.
O produto não deve ser utilizado no caso de hipersensibilidade 
ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação. 

IRDMN – Institut de Recherche et Développement en Médecine 
Naturelle - Lille, France

Referências
- Kaur, R. Trypsin, Rutiside and Bromelain alone and fixed dose combination: A natural, 

safer and e�ective anti-inflamatory agent. J. Drug Deliv. Ther. 4, 108–110 (2014).

- Otsuki, N. et al. Aqueous extract of Carica papaya leaves exhibits anti-tumor activity and 

immunomodulatory e�ects. J. Ethnopharmacol. 127, 760–7 (2010).

- García-Lafuente, A., Guillamón, E., Villares, A., Rostagno, M. a & Martínez, J. A. Flavonoids 

as anti-inflammatory agents: implications in cancer and cardiovascular disease. Inflamm. 

Res. 58, 537–52 (2009).

- Maurer, H. R. Cellular and Molecular Life Sciences Bromelain: biochemistry, pharmacology 

and medical use. Cell. Mol. Life Sci. 58, 1234–1245 (2001). 



Multienzym 

Apresentação
Embalagem de 45 cápsulas
Embalagem de 90 cápsulas

Ingredientes    % VRN*

100 mg -

-

-

600 mg

90 mg 540 mg

70 mg 420 mg

 

 

 

S U P L E M E N T O  A L I M E N TA R

Indicações 
Traumatologia geral (entorses, escoriações, edemas, 

hematomas, tendinites e fracturas).

Medicina desportiva.

Reumatologia (artrite, artroses, artrite reumatóide e 

reumatismo dos tecidos moles).

Toma diária recomendada (TDR) 
2 cápsulas, 3 vezes por dia, 30 minutos antes das refeições.
Engolir a cápsula sem abrir nem mastigar, com um bom copo de 
água.
Em situações agudas e crónicas: 5 cápsulas, 3 vezes por dia, 
30 minutos antes das refeições.

Características
Rutina
Os flavonóides são uma grande classe de compostos 

polifenólicos amplamente distribuídos no reino vegetal. Estes 

compostos naturais têm suscitado um interesse crescente 

como potenciais agentes terapêuticos, pois exibem actividades 

farmacológicas com efeitos benéficos sobre a inflamação, 

cancro e doenças cardiovasculares.

A Rutina é um flavonol e o seu efeito anti-inflamatório resulta 

da sua actividade antioxidante, da modulação da actividade das 

enzimas do metabolismo do ácido araquidónico (fosfolipase A2, 

ciclooxigenase, lipoxigenase) e da enzima óxido nítrico 

sintetase, da modulação e produção de outras moléculas 

pró-inflamatórias e da modulação da expressão de genes 

pró-inflamatórios.

,

Bromelaína

A Bromelaína é uma protéase obtida do ananás. A Bromelaína 

demonstrou em estudos in vitro e in vivo, actividade 

anti-inflamatória, antiedematosa, antitrombótica e fibrinolítica.

A Bromelaína modela as funções das moléculas de adesão nas 

células endoteliais e sanguíneas, regula a actividade de várias 

células do sistema imunitário e actua na produção de 

citoquinas. 

Actua como imunomodulador, elevando a imunocitotoxicidade 

de monócitos contra as células tumorais induzindo a produção 

de citoquinas distintas, tais como TNF-  , IL-1, IL-6, e IL-82. 

Apoia o burst oxidativo e citotoxicidade de granulócitos contra 

células tumorais. 

Impede a formação de edemas e reduz edemas existentes. 

A Bromelaína reduz os níveis sanguíneos de fibrinogénio e 

activa a plasmina apresentando uma acção fibrinolítica. Previne 

a agregação das plaquetas e impede a sua adesão às células 

endoteliais dos vasos sanguíneos.

Reduz o nível de prostaglandina E2 e de tromboxano A2 em 

exsudatos durante a inflamação aguda.

TrienzyComplex
Complexo enzimático com elevada capacidade proteolítica, que 
atua nos processos inflamatórios no nosso organismo.
A atividade acentuadamente diminuída das enzimas no 
organismo humano, pode manifestar-se de diversas formas, se 
olharmos para as enzimas digestivas, a sua diminuição 
manifesta-se por um desconforto gastrointestinal tal como 
meteorismo, inchaço, náuseas, cólicas intestinais, diarreia e 
também constipação. 

Bromelaína (Cap. Proteolítica: 4,0 FIP-u/mg)

Antiaglomerante: Celulose microcristalina.

Cápsula: Hipromelose, Dióxido de titânio, Carragenina e Acetato de potássio (corantes)

Por
1 cápsula

TDR
(6 cápsulas)

Rutina (Extraída de Saphorae japonica  L.)

Retard

TrienzyComplex  (Bromelaina, β-Galactosidase, 
   α-Galactosidase)

*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (EU) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 25 de outubro de 2011



 

 

 

Os nutrientes não digeridos não podem atravessar a barreira 
entre o intestino e os vasos sanguíneos e, portanto, não são 
biodisponíveis para os processos metabólicos em tecidos 
especializados e órgãos do corpo. Uma deficiência crónica de 
enzimas digestivas pode resultar em esgotamento progressivo 
de nutrientes, desperdício de massa corporal magra e, 
paradoxalmente, aumento no peso corporal devido à 
acumulação de gordura. O processo, muitas vezes impercetível, 
de deficiência de nutrientes, eventualmente, pode levar a 
uma patologia completa, incluindo a doença crónica 
degenerativa e inflamatória e a doença neoplásica.
Na saúde, certas enzimas, especialmente as enzimas 
proteolíticas (quebram as proteínas) salvaguardam o corpo das 
células malignas, desmascarando literalmente as células 
cancerosas e entregando-as ao sistema imunológico para 
destruição e eliminação. De acordo com esta teoria, a célula 
cancerígena é envolvida por uma camada de proteína como a 
fibrina, que engana o sistema imunitário. Contudo, as enzimas 
proteolíticas presentes no TrienzyComplex são capazes de 
digerir a camada de fibrina que envolve normalmente estas 
células, e desta forma permite a sua deteção pelo sistema 
imunitário. O mesmo mecanismo acontece com os depósitos 
que se acumulam nos vasos sanguíneos, dificultando a 
circulação sanguínea.

Interacções
Bromelaína: Aminopenincilinas e tetraciclinas; Anticoagulantes 

orais; AINES; Batata e Soja.

Contra-indicações
Hipersensibilidade a qualquer um dos constituintes desta 

formulação. 

Bromelaina: Doentes que tenham anomalias do mecanismo da 

coagulação sanguínea ou doença hepática ou renal graves.

Efeitos indesejáveis
Rutina: raros, mas podem incluir: dor de cabeça, rubor, erupções 

cutâneas, dores de estômago.

Bromelaína: Manifestações alérgicas (erupções, urticária, 

prurido), mal-estar gastrointestinal.

 

Advertências
As enzimas proteolíticas podem aumentar os efeitos dos 

Anticoagulantes orais. Não administrar concomitantemente.

Recomendações
Não deve ser excedida a toma diária indicada.

Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime 

alimentar variado e equilibrado nem de um modo de vida 

saudável.

Conservar na embalagem original protegida da luz, em local 

seco e a temperatura inferior a 25°C.

Manter fora da vista e do alcance das crianças. 

O uso seguro durante a gravidez e amamentação não foi 

estabelecido. Na ausência de dados suficientes, o uso durante 

estes períodos não é recomendado.

O produto não deve ser utilizado no caso de hipersensibilidade 

ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação. 

IRDMN – Institut de Recherche et Développement en Médecine 
Naturelle - Lille, France

Referências

- García-Lafuente, A., Guillamón, E., Villares, A., Rostagno, M. a &    

- Martínez, J. A. Flavonoids as anti-inflammatory agents: implications in cancer   

and cardiovascular disease. Inflamm. Res. 58, 537–52 (2009).

- Maurer, H. R. Cellular and Molecular Life Sciences Bromelain: biochemistry,    

pharmacology and medical use. Cell. Mol. Life Sci. 58, 1234–1245 (2001).

- Kaur, R. Rypsin, Rutiside and Bromelain alone and fixed dose combination: A   

natural, safer and e�ective anti-inflamatory agent. J. Drug Deliv. Ther. 4,    

108–110 (2014).

- Leipner, J. & Saller, R. Systemic enzyme therapy in oncology: e�ect and mode   

of action. Drugs 59, 769–80 (2000). 



Bioimune

Apresentação
Embalagem de 40 comprimidos gastrorresistentes.
Embalagem de 100 comprimidos gastrorresistentes.

 

 

Ingredientes 
Por

1 Comp. 
TDR  

(4 Comp.) % VRN*

 

Papaína 100 mg -

-

-

400 mg

Tripsina 40 mg 160 mg

Quimotripsina 40 mg 160 mg

 

 

Capacidade proteolítica total: 1740 FIP-E

S U P L E M E N T O  A L I M E N TA R

Indicações 
Tumores em geral.

Terapia de suporte e melhoria da qualidade de vida, em casos de 

tratamento com radio ou quimioterapia.

Prevenção do aparecimento de metástases.

Imunomodulação em caso de doenças degenerativas, doenças 

virais (herpes, zona, VIH, citomegalovírus).

Toma diária recomendada (TDR) 
Neoplasias: 

 4 comprimidos, 3 vezes por dia, 30 minutos antes  

 das refeições sem mastigar ou partir o comprimido.

Prevenção (*): 

 1º Ano – 1 comprimido por dia, durante 1 semana, 

todos os meses, 30 minutos antes das refeições sem mastigar 

ou partir o comprimido.

 2º Ano – 1 comprimido por dia, durante 1 semana, de 2 

em 2 meses, 30 minutos antes das refeições sem mastigar ou 

partir o comprimido.

 3º Ano – 1 comprimido por dia, durante 1 semana, de 3 

em 3 meses, 30 minutos antes das refeições sem mastigar ou 

partir o comprimido.

(*) Após tratamento oncológico, como ação preventiva do 

aparecimento de eventuais metástases.

Doenças virais:

 5 comprimidos, 3 vezes por dia, 30 minutos antes das 

refeições, sem mastigar ou partir o comprimido.

Características
Os extractos de plantas com alto teor em enzimas proteolíticas 

têm sido utilizados na medicina tradicional da América Central e 

do Sul. A terapia enzimática sistémica está atualmente a ser 

estudada para uma variedade de indicações. 

Na terapia adjuvante ou paliativa do cancro, a terapia 

enzimática oral tem sido considerada uma forma bem tolerada 

de tratamento para o alívio dos efeitos adversos causados por 

outras terapias anti-tumorais e para a melhoria da qualidade de 

vida.

Papaína 
A Papaína é uma fitoenzima, da família das proteases, extraída 

do látex da Carica papaya, pertence à família de Caricaceae e 

várias espécies de Caricaceae têm sido usadas como trata-  

mento numa variedade de doenças. Estudos realizados com 

folhas de papaia demonstraram que estas contêm diversos 

componentes ativos como a papaína com ação antioxidante 

que reduzem os níveis de peroxidação lipídica. 

Foi analisado o potencial papel da Carica papaya como agente 

terapêutico oncológico, através da sua atividade anti-tumoral, 

onde ficou demonstrado que a Papaína e outros compostos 

presente na papaia aumentam a produção de citocinas 

anti-tumorais, tais como a IL-12p40, IL-12p70, IFN-   e TNF-   . 
Os dados sugerem que pode haver relação específica entre a 

produção de citocinas e aumento da citotoxicidade, uma vez 

que IL-12, TNF-   e IFN-   são factores eficazes na indução de 

citotoxicidade celular mediada, que resulta num aumento de 

atividade anti-tumoral.

*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (EU) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 25 de outubro de 2011



 

 

 

Desta forma pode-se concluir que a terapia enzimática induz a 
síntese de mecanismos de proteção antioxidante através de 
um baixo grau de stress oxidativo crónico e que estes 
mecanismos produzem um efeito benéfico final.

Interacções
Papaína, Tripsina e Quimotripsina: Anticoagulantes orais, 
AINES.

Contra-indicações
Hipersensibilidade a qualquer um dos constituintes desta 
formulação.

Papaína, Tripsina e Quimotripsina: Doentes que tenham 
anomalias do mecanismo da coagulação sanguínea ou doença 
hepática ou renal graves.

Efeitos indesejáveis
Papaína, Tripsina e Quimotripsina: Manifestações alérgicas 
(erupções, urticária, prurido), mal-estar gastrointestinal.

Advertências
As enzimas proteolíticas podem aumentar os efeitos dos 
Anticoagulantes orais. 
Não administrar concomitantemente.

Recomendações
Não deve ser excedida a toma diária indicada.
Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime 
alimentar variado e equilibrado nem de um modo de vida 
saudável.
Conservar na embalagem original protegida da luz, em local 
seco e a temperatura inferior a 25°C.
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
O uso seguro durante a gravidez e amamentação não foi estab-
elecido. Na ausência de dados suficientes, o uso durante estes 
períodos não é recomendado.
O produto não deve ser utilizado no caso de hipersensibilidade 
ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação. 

Referências

- Otsuki, N. et al. Aqueous extract of Carica papaya leaves exhibits anti-tumor activity and 

immunomodu latory e�ects. J. Ethnopharmacol. 127, 760–7 (2010). 

- Leipner, J. & Saller, R. Systemic enzyme therapy in oncology: e�ect and mode of action. 

Drugs 59, 769–80 (2000). 

Citoquinas
A administração de enzimas proteolíticas como a Tripsina e a 
Quimotripsina influencia a produção de citoquinas como a IFN-         
citoquina responsável pela inibição celular tumoral. Um factor 
importante é a capacidade do IFN-   para inibir a expressão de 
proto-oncogenes e oncogenes que induzem a divisão celular. A 
evidência de um efeito de inibição tumoral da administração de 
enzimas é obtida pelo aumento observado nos níveis de  
IFN-que, juntamente com o TNF-  , são capazes de ativar 
macrófagos, de tal forma que eles se tornam capazes de 
destruir células tumorais.

Antioxidantes
A formação de compostos reactivos de oxigénio (ROS) parece 
ser uma resposta ao stress. Diversos autores concluem que o 
tratamento com enzimas proteolíticas induz um estímulo 
oxidativo com uma ação imunomoduladora. Num estudo 
realizado em pacientes com queimaduras que receberam 
tratamento oral com Tripsina/Quimotripsina, demonstrou-se 
que em poucos dias ocorreu um aumento significativo da 
actividade antioxidante das enzimas superóxido dismutase, 
catalase e glutationa peroxidase, uma diminuição do nível de 
Proteína C reativa e uma redução da peroxidação lipídica. 

Tripsina e Quimotripsina
São ambas proteases de origem animal, que apresentam 

diversos efeitos no organismo, como efeitos no equilíbrio entre 

proteases e anti-proteases, efeitos sobre citoquinas e efeitos 

anti-oxidantes sobre ROS.

Interacção entre proteases e anti-proteases
A Tripsina e Quimotripsina, enzimas proteolíticas 

(serina-proteases), são irreversivelmente inativadas por 

antiproteases de serina.

As principais anti-proteases de serina incluem    1-antitripsina 

(inibidor da    1-protease),    1-antiquimotripsina, anti-trombina 

III,    2-antiplasmina e do inibidor de C1.

Em estudos realizados a administração oral de uma combinação 

de Tripsina e Quimotripsina elevou os níveis séricos de         

2-macroglobulina e   1-antitripsina, sendo que este efeito se 

refletiu num aumento da capacidade inibitória de Tripsina. 

Devido à maior atividade das proteases no tecido tumoral, a 

administração de anti-proteases, em especial as anti-proteases 

de serina, têm mostrado ser capazes de impedir a 

carcinogénese, o mesmo acontece com as serpinas (inibidores 

endógenos de protease serina). As enzimas administradas 

oralmente parecem induzir a síntese de antiproteses que por 

sua vez inativam as proteases, tais como catepsinas.



Vitalenzym
Cardio
  

 

S U P L E M E N T O  A L I M E N TA R

Indicações 
Vitalenzym Cardio tem uma formula concebida para 
suplementação de apoio à boa saúde cardio-vascular, 
especialmente a tendência para a formação de trombos, 
hipercolesterolemias, hipertrigliceridémias, risco de 
ateromatose e de acidentes trombo-embólicos e isquémicos.

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.

Características
Gugulip®
É um extrato purificado e estandardizado da planta medicinal 
tradicional indiana Commiphora mukul, mantendo na integra os 
seus princípios ativos diterpénicos, esteróis, esteróides, 
ésteres e álcoois de cadeia longa, nas proporções em que 
ocorrem na natureza.
O efeito hipocolesterolemiante advém de três ações:
     1) Inibição da biossíntese do colesterol
     2) Aumento da taxa de excreção do colesterol
     3) Promoção da rápida degradação do colesterol   
 
Gugulip® também reduz o total de lípidos séricos, contribuindo 
para a redução das lesões (placas) ateromatosas, uma das 
causas dos acidentes tromboembólicos (hipertrigliceridémia 
associada ou não às hipercolesterolemias).

TrienzyComplex
Complexo enzimático com elevada capacidade proteolítica, que 
atua nos processos inflamatórios no nosso organismo.
A atividade acentuadamente diminuída das enzimas no 
organismo humano, pode manifestar-se de diversas formas, se 
olharmos para as enzimas digestivas, a sua diminuição 
manifesta-se por um desconforto gastrointestinal tal como 
meteorismo, inchaço, náuseas, cólicas intestinais, diarreia e 
também constipação. Os nutrientes não digeridos não podem 
atravessar a barreira entre o intestino e os vasos sanguíneos e, 
portanto, não são biodisponíveis para os processos 
metabólicos em tecidos especializados e órgãos do corpo. Uma 
deficiência crónica de enzimas digestivas pode resultar em 
esgotamento progressivo de nutrientes, desperdício de massa 
corporal magra e, paradoxalmente, aumento no peso corporal 
devido à acumulação de gordura. O processo, muitas vezes 
impercetível, de deficiência de nutrientes, eventualmente, 
pode levar a uma patologia completa, incluindo a doença 
crónica degenerativa e inflamatória e a doença neoplásica.
Na saúde, certas enzimas, especialmente as enzimas 
proteolíticas (quebram as proteínas) salvaguardam o corpo das 
células malignas, desmascarando literalmente as células 
cancerosas e entregando-as ao sistema imunológico para 
destruição e eliminação. De acordo com esta teoria, a célula 
cancerígena é envolvida por uma camada de proteína como a 
fibrina, que engana o sistema imunitário. Contudo, as enzimas 
proteolíticas presentes no TrienzyComplex são capazes de 
digerir a camada de fibrina que envolve normalmente estas 
células, e desta forma permite a sua deteção pelo sistema 
imunitário. O mesmo mecanismo acontece com os depósitos 
que se acumulam nos vasos sanguíneos, dificultando a 
circulação sanguínea.

Apresentação
Embalagem de 45 cápsulas 
Embalagem de 90 cápsulas

 

Ingredientes  % VRN*

 

1200 mg

 

300 mg

 
  

 

 -

-

 

  

*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (EU) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 25 de outubro de 2011

Antiaglomerante:  Celulose microcristalina.
Cápsula: Hipromelose, Dióxido de titânio, Carragenina e Acetato de potássio (corantes)

200 mg

420 mg -70 mg

50 mg

12 mg -2 mg

3 mg 273%0,5 mg

Por
1 cápsula

TDR
(6 cápsulas)

Rutina (Extraída de Saphorae japonica  L.)
Co-Enzima Q10

Gugulip®  (Extrato seco de Commiphora mukul)

Vitamina B1 (Cloridrato de Tiamina)

TrienzyComplex   (Bromelaína, β-Galactosidase, 
     α-Galactosidase)



 

 

 

Rutina
Os flavonóides são uma grande classe de compostos 
polifenólicos amplamente distribuídos no reino vegetal. Estes 
compostos naturais têm interesse crescente como potenciais 
agentes terapêuticos, pois exibem atividades farmacológicas 
com efeitos benéficos sobre a inflamação, cancro e doenças 
cardiovasculares.
A Rutina é um flavonol (sub-classe) e o seu efeito 
anti-inflamatório resulta da inibição de algumas 
enzimas-chave envolvidas no processo inflamatório e nas vias 
de sinalização celular, tais como ciclo-oxigenase e 
lipoxigenase, proteína quinase C (PKC) e fosfoinositida 
3-kinase (PI 3-quinase). 
A resposta inflamatória consiste no aumento da 
permeabilidade dos vasos sanguíneos que conduz à migração 
e à ativação de neutrófilos polimorfonucleares. A função 
antimicrobiana dos PMNs é baseada na sua capacidade de 
fagocitose e capacidade de libertação de enzimas proteolíticas 
e de espécies reativas de oxigénio (ROS), as quais 
desempenham um papel importante nos danos no tecido 
durante a inflamação.

co-Enzyma Q10
Também chamado Ubiquinona, Ubiquinona 10, Ubidecarenona, 
é uma molécula naturalmente existente no nosso organismo e 
que tem ação fundamental no metabolismo produtor de 
energia intracelularmente e na proteção antioxidante. Existe 
em todas as células do corpo humano e com mais abundância 
nas células de maior exigência energética, nomeadamente as 
da musculatura cardíaca e dos músculos esqueléticos. 
Essencialmente é um fator primordial na produção de ATP.
A frequente carência de co-Enzima Q10 é fator causal de 
fadiga, pouca força muscular e envelhecimento precoce e 
acelerado.
O co-Enzima Q10 atua na estrutura intracelular chamada 
mitocôndria, sede das correntes doenças e défices 
mitocrondriais que se manifestam por envelhecimento e falta 
de forças.
Até aos 20 anos a produção de co-Enzima Q10 é em principio 
suficiente, mas com a progressão na idade a sua biossíntese 
diminui, a carência manifesta-se e a suplementação é 
francamente aconselhável e benéfica.

Vitamina B1
Atua como fator de crescimento, sendo indispensável ao 
sistema nervoso, músculos e coração, Possui ação 
antidepressiva e ansiolítica. Favorece a absorção do oxigénio 
pelas células cerebrais (melhora a microcirculação, 
concentração, cognição e aprendizagem). Tem ainda ação 
cardioprotectora e vasoprotectora. 

Interações
Com medicamentos anticoagulantes, nomeadamente varfarina 
e dicumarol, podem ocorrer interações moderadas.

Contra-indicações
Hipersensibilidade a qualquer dos componentes do Vitalenzym 
Cardio.
As grávidas e lactantes, por norma de prudência, devem evitar 
tomar este suplemento alimentar, embora não haja notícia de 
quaisquer efeitos nocivos nestes pacientes.
Pelo menos duas semanas antes de uma intervenção cirúrgica 
deve evitar-se tomar Vitalenzym Cardio, que poderá interferir 
com o controlo da tensão arterial antes ou depois da cirurgia.

Efeitos indesejáveis
Muito raros, mormente nas doses aconselhadas, e geralmente 
limitados a eventuais incómodos: tonturas (podem advir de 
baixa pressão sanguínea), manifestações de hipersensibilidade 
como erupção, urticária, prurido ou ligeira dificuldade 
respiratória.

Recomendações
Não deve ser excedida a toma diária indicada.
Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime 
alimentar variado e equilibrado nem de um modo de vida 
saudável.
Conservar na embalagem original protegida da luz, em local 
seco e a temperatura inferior a 25°C.
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
O uso seguro durante a gravidez e amamentação não foi 
estabelecido. Na ausência de dados suficientes, o uso durante 
estes períodos não é recomendado.
O produto não deve ser utilizado no caso de hipersensibilidade 
ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação. 

IRDMN – Institut de Recherche et Développement en Médecine 
Naturelle - Lille, France
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Vitalenzym
eXtra
 

 

 

 

S U P L E M E N T O  A L I M E N TA R

Indicações 
Proteção e estímulo fisiológico das mucosas intestinais. 
Imunidade, bom desempenho digestivo, bloqueio do 
agravamento dos incómodos ou sua eliminação, são aspetos 
primordiais da saúde entérica. Aconselhável nas pessoas cujas 
tensões psíquicas incidam negativamente no intestino (stress, 
ansiedade).
Estados de maior ou menor inflamação destas mucosas 
(doença de Crohn, colite ulcerativa, síndrome do colon irritável, 
agressão medicamentosa).

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.

Características
Açafrão da Terra (Curcuma longa)
Também conhecida como Curcuma doméstica, uma 
Zingiberácea originária da India e da China, um dos muitos 
ingredientes do caril, tempero conhecido pelas suas 
propriedades digestivas e estimulantes. O principal principio 
ativo da curcuma é a curcumina, pigmento vegetal de 
reconhecido efeito mucosoprotetor e benéfico sobre o fígado 
e a vesícula biliar.

TrienzyComplex
omplexo enzimático com elevada capacidade proteolítica, que 
atua nos processos inflamatórios no nosso organismo.
A atividade acentuadamente diminuída das enzimas no 
organismo humano, pode manifestar-se de diversas formas, se 
olharmos para as enzimas digestivas, a sua diminuição 
manifesta-se por um desconforto gastrointestinal tal como 
meteorismo, inchaço, náuseas, cólicas intestinais, diarreia e 

também constipação. Os nutrientes não digeridos não podem 
atravessar a barreira entre o intestino e os vasos sanguíneos e, 
portanto, não são biodisponíveis para os processos 
metabólicos em tecidos especializados e órgãos do corpo. Uma 
deficiência crónica de enzimas digestivas pode resultar em 
esgotamento progressivo de nutrientes, desperdício de massa 
corporal magra e, paradoxalmente, aumento no peso corporal 
devido à acumulação de gordura. O processo, muitas vezes 
impercetível, de deficiência de nutrientes, eventualmente, 
pode levar a uma patologia completa, incluindo a doença 
crónica degenerativa e inflamatória e a doença neoplásica.
Na saúde, certas enzimas, especialmente as enzimas 
proteolíticas (quebram as proteínas) salvaguardam o corpo das 
células malignas, desmascarando literalmente as células 
cancerosas e entregando-as ao sistema imunológico para 
destruição e eliminação. De acordo com esta teoria, a célula 
cancerígena é envolvida por uma camada de proteína como a 
fibrina, que engana o sistema imunitário. Contudo, as enzimas 
proteolíticas presentes no TrienzyComplex são capazes de 
digerir a camada de fibrina que envolve normalmente estas 
células, e desta forma permite a sua deteção pelo sistema 
imunitário. O mesmo mecanismo acontece com os depósitos 
que se acumulam nos vasos sanguíneos, dificultando a 
circulação sanguínea.

Pimenta Negra (Piper nigrum)
É o fruto da Piperácea Piper nigrum, colhido em verde e em 
seguida seco, mantendo a integralidade dos princípios, 
estimulantes da mucosa intestinal por benefício circulatório e 
depurativo.
Por ser o fruto íntegro, distingue-se da pimenta branca, que é 
apenas a semente destituída da polpa do fruto, e da pimenta 
vermelha que é constituída pelos frutos maduros destituídos 
de polpa e secos.

Papaína 
A Papaína é uma fitoenzima, da família das protéases, extraída 
do latéx da Carica papaya, pertence à família de Caricaceae e 

Apresentação
Embalagem de 45 cápsulas 
Embalagem de 90 cápsulas

Ingredientes  % VRN*

Extrato seco de Açafrão da Terra (Curcuma longa)
 

900 mg

 

300 mg

   

 

 -
-

-

 

  

*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (EU) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 25 de outubro de 2011

Antiaglomerante:  Celulose microcristalina.
Cápsula: Hipromelose, Dióxido de titânio, Carragenina e Acetato de potássio (corantes)

150 mg

420 mg -70 mg

50 mg

Por
1 cápsula

TDR
(6 cápsulas)

Extrato seco de Pimenta Negra (Piper nigrum)

300 mg  50 mgPapaína (Cap. Proteolítica: 0,06mU BAPA/mg)

180 mg  -
 30 mgRutina (Extraída de Saphorae japonica  L.)

TrienzyComplex   (Bromelaína, β-Galactosidase, 
       α-Galactosidase)



 

 

 

várias espécies de Caricaceae têm sido usadas como 
tratamento numa variedade de doenças. Estudos realizados 
com folhas de Papaia demonstraram que estas contêm 
diversos componentes ativos como a Papaína com ação 
antioxidante que reduzem os níveis de peroxidação lipídica. 

Rutina
Os flavonóides são uma grande classe de compostos 
polifenólicos amplamente distribuídos no reino vegetal. Estes 
compostos naturais têm interesse crescente como potenciais 
agentes terapêuticos, pois exibem atividades farmacológicas 
com efeitos benéficos sobre a inflamação, cancro e doenças 
cardiovasculares. A Rutina é um flavonol (sub-classe) e o seu 
efeito anti-inflamatório resulta da inibição de algumas 
enzimas-chave envolvidas no processo inflamatório e nas vias 
de sinalização celular, tais como ciclo-oxigenase e 
lipoxigenase, proteína quinase C (PKC) e fosfoinositida 
3-kinase (PI 3-quinase). 
A resposta inflamatória consiste no aumento da 
permeabilidade dos vasos sanguíneos que conduz à migração 
e à ativação de neutrófilos polimorfonucleares. A função 
antimicrobiana dos PMNs é baseada na sua capacidade de 
fagocitose e capacidade de libertação de enzimas proteolíticas 
e de espécies reativas de oxigénio (ROS), as quais 
desempenham um papel importante nos danos no tecido 
durante a inflamação.

Interações
Por possível interação com anticoagulantes e AINE, não deve 
ser administrado concomitantemente.

Contra-indicações
Hipersensibilidade a qualquer dos constituintes da formulação.
As enzimas proteolíticas podem incidir sobre a coagulação 
sanguínea e doenças hepáticas ou renais graves.

Efeitos indesejáveis
Rutina: raros, mas podem incluir dor de cabeça, rubor, erupções 
cutâneas e dores de estômago.
Papaína: manifestações alérgicas (erupção, urticária, prurido), 
mal-estar gastrointestinal.

Recomendações
Não deve ser excedida a toma diária indicada.
Os suplementos alimentares não são substitutos de um 
regime alimentar variado e equilibrado nem de um modo de 
vida saudável.
Conservar na embalagem original protegida da luz, em local 
seco e a temperatura inferior a 25°C.
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
O uso seguro durante a gravidez e amamentação não foi 
estabelecido. Na ausência de dados suficientes, o uso durante 
estes períodos não é recomendado.
O produto não deve ser utilizado no caso de hipersensibilidade 
ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação. 

IRDMN – Institut de Recherche et Développement en 
Médecine Naturelle - Lille, France



Vitalenzym
Hepa
 

 

 

 

S U P L E M E N T O  A L I M E N TA R

Indicações 
Perturbações ou incómodos do fígado ou 
intestinais-digestivos ligados a insuficiente produção ou 
insuficiente drenagem de bílis para o intestino.
Sempre que haja conveniência em desintoxicação ou alívio 
hepático (antibióticos, medicamentos tóxicos para o fígado, 
excessos alcoólicos). 
Bom desempenho fisiológico da sequência fígado-vesícula 
biliar-intestino.

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.

Características
Andrographis paniculata 
O princípio ativo responsável pelos efeitos antitóxicos, 
colerético e colagogo é denominado andrographolide e é 
quimicamente uma lactona diterpenóide.

TrienzyComplex
Complexo enzimático com elevada capacidade proteolítica, que 
atua nos processos inflamatórios no nosso organismo.
A atividade acentuadamente diminuída das enzimas no 
organismo humano, pode manifestar-se de diversas formas, se 
olharmos para as enzimas digestivas, a sua diminuição 
manifesta-se por um desconforto gastrointestinal tal como 
meteorismo, inchaço, náuseas, cólicas intestinais, diarreia e 
também constipação. Os nutrientes não digeridos não podem 
atravessar a barreira entre o intestino e os vasos sanguíneos e, 
portanto, não são biodisponíveis para os processos 
metabólicos em tecidos especializados e órgãos do corpo. Uma 

deficiência crónica de enzimas digestivas pode resultar em 
esgotamento progressivo de nutrientes, desperdício de massa 
corporal magra e, paradoxalmente, aumento no peso corporal 
devido à acumulação de gordura. O processo, muitas vezes 
impercetível, de deficiência de nutrientes, eventualmente, 
pode levar a uma patologia completa, incluindo a doença 
crónica degenerativa e inflamatória e a doença neoplásica.
Na saúde, certas enzimas, especialmente as enzimas 
proteolíticas (quebram as proteínas) salvaguardam o corpo das 
células malignas, desmascarando literalmente as células 
cancerosas e entregando-as ao sistema imunológico para 
destruição e eliminação. De acordo com esta teoria, a célula 
cancerígena é envolvida por uma camada de proteína como a 
fibrina, que engana o sistema imunitário. Contudo, as enzimas 
proteolíticas presentes no TrienzyComplex são capazes de 
digerir a camada de fibrina que envolve normalmente estas 
células, e desta forma permite a sua deteção pelo sistema 
imunitário. O mesmo mecanismo acontece com os depósitos 
que se acumulam nos vasos sanguíneos, dificultando a 
circulação sanguínea.

Rutina
Os flavonóides são uma grande classe de compostos 
polifenólicos amplamente distribuídos no reino vegetal. Estes 
compostos naturais têm interesse crescente como potenciais 
agentes terapêuticos, pois exibem atividades farmacológicas 
com efeitos benéficos sobre a inflamação, cancro e doenças 
cardiovasculares.
A Rutina é um flavonol (sub-classe) e o seu efeito 
anti-inflamatório resulta da inibição de algumas 
enzimas-chave envolvidas no processo inflamatório e nas vias 
de sinalização celular, tais como ciclo-oxigenase e 
lipoxigenase, proteína quinase C (PKC) e fosfoinositida 
3-kinase (PI 3-quinase). 
A resposta inflamatória consiste no aumento da 
permeabilidade dos vasos sanguíneos que conduz à migração  

Apresentação
Embalagem de 45 cápsulas 
Embalagem de 90 cápsulas

Ingredientes  % VRN*

Extrato seco de  Andrographis paniculata 
 

600 mg

 

300 mg

   

 

 
-

-

 

  

*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (EU) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 25 de outubro de 2011

Antiaglomerante:  Celulose microcristalina.
Cápsula: Hipromelose, Dióxido de titânio, Carragenina e Acetato de potássio (corantes)

100 mg

420 mg -70 mg

50 mg

300 mg50 mg -

Por
1 cápsula

TDR
(6 cápsulas)

Rutina (Extraída de Saphorae japonica  L.)

TrienzyComplex  (Bromelaína, β-Galactosidase, 
   α-Galactosidase)

Colina



 

 

 

e à ativação de neutrófilos polimorfonucleares. A função 
antimicrobiana dos PMNs é baseada na sua capacidade de 
fagocitose e capacidade de libertação de enzimas proteolíticas 
e de espécies reativas de oxigénio (ROS), as quais 
desempenham um papel importante nos danos no tecido 
durante a inflamação.

Colina
A colina é uma substância de caráter químico básico, 
sintetizada no nosso organismo e indispensável à síntese de 
fosfatidilcolina (lecitina) e de outros fosfolípidos benéficos 
para a fisiologia neutral, intervindo também na biossíntese da 
acetilcolina (que é o seu éster acético), importante 
neurotransmissor na inervação parassimpática e nas conexões 
ou placas neuromusculares. Uma suplementação em colina é 
benéfica pelo seu efeito mobilizador de gorduras, que contribui 
para um alívio depurador do fígado, e também pelo seu apoio a 
uma boa mediação neural parassimpática tão importante na 
boa fisiologia visceral, incluindo a hepática.

Efeitos indesejáveis
Devido à presença do extrato seco de Andrographis paniculata, 
no caso de ser ultrapassada a toma recomendada, poderão 
ocorrer náusea, dor de cabeça, fadiga, diarreia ou prurido, como 
transtornos de sobredosagem.

Advertências
Devido a um possível efeito das enzimas de TrienzyComplex, 
este suplemento alimentar não deve ser administrado 
concomitantemente com anticoagulantes.

Recomendações
Não deve ser excedida a toma diária indicada.
Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime 
alimentar variado e equilibrado nem de um modo de vida 
saudável.
Conservar na embalagem original protegida da luz, em local 
seco e a temperatura inferior a 25°C.
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
O uso seguro durante a gravidez e amamentação não foi 
estabelecido. Na ausência de dados suficientes, o uso durante 
estes períodos não é recomendado.
O produto não deve ser utilizado no caso de hipersensibilidade 
ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação.

IRDMN – Institut de Recherche et Développement en Médecine 
Naturelle - Lille, France
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Memo
 

 

 

 

S U P L E M E N T O  A L I M E N TA R

Indicações 
As perturbações dos diferentes tipos de funções mnésicas 
(abreviadamente memória remota, memória recente e 
capacidade evocativa) não ocorrem apenas com o avanço na 
idade, mas também em grupos etários mais novos. Hipofunção 
dos neurónios, mudanças na economia endócrina (na mulher e 
no homem), défice na irrigação cerebral (arteriosclerose e 
ateromatose), sobrecargas laborais, provocam frequentes 
dificuldades de memória.
Vitalenzym Memo, pelo efeito de cada um dos seus 
componentes sobre os processos mnésicos, é um suplemento 
alimentar vocacionado para o apoio e restauro da memória. 
Estes quatro componentes atuam sinergicamente por diversas 
vias metabólicas, o que é manifestamente vantajoso dado o 
carater multifatorial destas perturbações.
Merece destaque a sua indicação para dificuldades de memória 
em todos os grupos etários.

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. 

Características
Centellin®
É um extrato padronizado de folhas de uma umbelífera 
tradicional na medicina Ayurvédica e Tradicional Chinesa, a 
Centella asiática, conhecida na China como Gotu Kola (mas 
nada tendo a ver com o que correntemente entendemos por 
Cola) e referida tradicionalmente como “elixir vital miraculoso” 
há mais de 2000 anos.
A sua composição ativa é uma família de saponinas 
triterpenóides (cerca de 12). Sabe-se que aumentam o nível do 
neurotransmissor GABA (ácido gama-aminobutírico), incidindo 
beneficamente nos processos de aprendizagem e memória.

Bisglicinato de Magnésio
O elemento magnésio está presente na molécula da clorofila e, 
na fisiologia animal e humana, está presente na forma de ião 
magnésio Mg++ tanto no interior das células como nos fluidos 
extracelulares, normalmente associado a grupos atómicos 
fosfatados em moléculas biológicas de primeira importância 
biológica (energia, biossíntese, ciclo de Krebs, cadeia 
respiratória) como são a adenosina tri-fosfato (ATP) e o ácido 
desoxirribonucleico (DNA).
Os solos estão atualmente muitíssimo empobrecidos em 
magnésio (mais de 50% abaixo do equilíbrio ecológico) e a 
deficiência nutricional em Mg provoca, entre outras, 
perturbações de memória que exigem adequada 
suplementação alimentar.
O anião bisglicinato é de escolha para boa absorção intestinal e 
boa biodisponibilidade do magnésio.

TrienzyComplex
Complexo enzimático com elevada capacidade proteolítica, que 
atua nos processos inflamatórios no nosso organismo.
A atividade acentuadamente diminuída das enzimas no 
organismo humano, pode manifestar-se de diversas formas, se 
olharmos para as enzimas digestivas, a sua diminuição 
manifesta-se por um desconforto gastrointestinal tal como 
meteorismo, inchaço, náuseas, cólicas intestinais, diarreia e 
também constipação. Os nutrientes não digeridos não podem 
atravessar a barreira entre o intestino e os vasos sanguíneos e, 
portanto, não são biodisponíveis para os processos 
metabólicos em tecidos especializados e órgãos do corpo. Uma 
deficiência crónica de enzimas digestivas pode resultar em 
esgotamento progressivo de nutrientes, desperdício de massa 
corporal magra e, paradoxalmente, aumento no peso corporal 
devido à acumulação de gordura. O processo, muitas vezes 
impercetível, de deficiência de nutrientes, eventualmente, 
pode levar a uma patologia completa, incluindo a doença 

Apresentação 
Embalagem de 45 cápsulas 
Embalagem de 90 cápsulas

 

Ingredientes  % VRN*

 

1200 mg

 

420 mg

 
  

 

 -

-

 

  

*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (EU) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 25 de outubro de 2011

Antiaglomerante:  Celulose microcristalina.
Cápsula: Hipromelose, Dióxido de titânio, Carragenina e Acetato de potássio (corantes)

200 mg

600 mg 31,98%100 mg

70 mg

300 mg -50 mg

Por
1 cápsula

TDR
(6 cápsulas)

Rutina (Extraída de Saphorae japonica  L.)

Bisglicinato de Magnésio (20% de Mg elemento)

Centellin® (Extrato seco de Centella asiatica L.)

TrienzyComplex  (Bromelaína, β-Galactosidase, 
   α-Galactosidase)



 

 

 

crónica degenerativa e inflamatória e a doença neoplásica.
Na saúde, certas enzimas, especialmente as enzimas 
proteolíticas (quebram as proteínas) salvaguardam o corpo das 
células malignas, desmascarando literalmente as células 
cancerosas e entregando-as ao sistema imunológico para 
destruição e eliminação. De acordo com esta teoria, a célula 
cancerígena é envolvida por uma camada de proteína como a 
fibrina, que engana o sistema imunitário. Contudo, as enzimas 
proteolíticas presentes no TrienzyComplex são capazes de 
digerir a camada de fibrina que envolve normalmente estas 
células, e desta forma permite a sua deteção pelo sistema 
imunitário. O mesmo mecanismo acontece com os depósitos 
que se acumulam nos vasos sanguíneos, dificultando a 
circulação sanguínea.

Rutina
Os flavonóides são uma grande classe de compostos 
polifenólicos amplamente distribuídos no reino vegetal. Estes 
compostos naturais têm interesse crescente como potenciais 
agentes terapêuticos, pois exibem atividades farmacológicas 
com efeitos benéficos sobre a inflamação, cancro e doenças 
cardiovasculares.
A Rutina é um flavonol (sub-classe) e o seu efeito 
anti-inflamatório resulta da inibição de algumas 
enzimas-chave envolvidas no processo inflamatório e nas vias 
de sinalização celular, tais como ciclo-oxigenase e 
lipoxigenase, proteína quinase C (PKC) e fosfoinositida 
3-kinase (PI 3-quinase). 
A resposta inflamatória consiste no aumento da 
permeabilidade dos vasos sanguíneos que conduz à migração 
e à ativação de neutrófilos polimorfonucleares. A função 
antimicrobiana dos PMNs é baseada na sua capacidade de 
fagocitose e capacidade de libertação de enzimas proteolíticas 
e de espécies reativas de oxigénio (ROS), as quais 
desempenham um papel importante nos danos no tecido 
durante a inflamação.

Interações
Devido à atividade proteolítica das enzimas, deve ser evitada a 
concomitância de medicação anticoagulante, aminopenicilinas 
e tetraciclinas.
É recomendada prudência no caso de toma de AINE.

Contra-indicações
Hipersensibilidade conhecida a qualquer dos componentes da 
fórmula.
Anomalias na coagulação sanguínea. Doenças hepáticas ou 
renais graves.

Efeitos indesejáveis
Muito boa tolerância.
Raramente pode ocorrer dor de cabeça, rubor, erupções 
cutâneas e mal-estar gástrico, devidos à rutina.
Também raramente urticária, prurido e mal-estar 
gastrointestinal, eventualmente devidos aos efeitos 
proteolíticos.

Advertências
As enzimas proteolíticas podem aumentar os efeitos dos 
anticoagulantes orais. Não administrar concomitantemente.

Recomendações
Não deve ser excedida a toma diária indicada.
Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime 
alimentar variado e equilibrado nem de um modo de vida 
saudável.
Conservar na embalagem original protegida da luz, em local 
seco e a temperatura inferior a 25°C.
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
O uso seguro durante a gravidez e amamentação não foi 
estabelecido. Na ausência de dados suficientes, o uso durante 
estes períodos não é recomendado.
O produto não deve ser utilizado no caso de hipersensibilidade 
ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação. 

IRDMN – Institut de Recherche et Développement en Médecine 
Naturelle - Lille, France
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S U P L E M E N T O  A L I M E N TA R

Indicações 
Contribui para a manutenção de ossos normais, 
nomeadamente aquando de risco de osteopenia e 
osteoporose. Suplementação para uma boa fisiologia óssea. 
Traumatologia geral (fraturas). Proteção óssea na terceira 
idade. 

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.

Características
Cálcio de Coral
É uma fonte natural de cálcio e de magnésio, em proporções 
equilibradas, proveniente de uma espécie de coral japonês, 
Curalium Okinawasensis japonicum vetustus, contribuindo 
para suprir as carências alimentares frequentes em cálcio e em 
magnésio, sendo este elemento indispensável à manutenção 
de boa estrutura óssea e cofator de cerca de 90 enzimas, 
beneficiando músculos e nervos.

TrienzyComplex
Complexo enzimático com elevada capacidade proteolítica, que 
atua nos processos inflamatórios no nosso organismo.
A atividade acentuadamente diminuída das enzimas no 
organismo humano, pode manifestar-se de diversas formas, se 
olharmos para as enzimas digestivas, a sua diminuição 
manifesta-se por um desconforto gastrointestinal tal como 
meteorismo, inchaço, náuseas, cólicas intestinais, diarreia e 

também constipação. Os nutrientes não digeridos não podem 
atravessar a barreira entre o intestino e os vasos sanguíneos e, 
portanto, não são biodisponíveis para os processos 
metabólicos em tecidos especializados e órgãos do corpo. Uma 
deficiência crónica de enzimas digestivas pode resultar em 
esgotamento progressivo de nutrientes, desperdício de massa 
corporal magra e, paradoxalmente, aumento no peso corporal 
devido à acumulação de gordura. O processo, muitas vezes 
impercetível, de deficiência de nutrientes, eventualmente, 
pode levar a uma patologia completa, incluindo a doença 
crónica degenerativa e inflamatória e a doença neoplásica.
Na saúde, certas enzimas, especialmente as enzimas 
proteolíticas (quebram as proteínas) salvaguardam o corpo das 
células malignas, desmascarando literalmente as células 
cancerosas e entregando-as ao sistema imunológico para 
destruição e eliminação. De acordo com esta teoria, a célula 
cancerígena é envolvida por uma camada de proteína como a 
fibrina, que engana o sistema imunitário. Contudo, as enzimas 
proteolíticas presentes no TrienzyComplex são capazes de 
digerir a camada de fibrina que envolve normalmente estas 
células, e desta forma permite a sua deteção pelo sistema 
imunitário. O mesmo mecanismo acontece com os depósitos 
que se acumulam nos vasos sanguíneos, dificultando a 
circulação sanguínea.

Rutina
Os flavonóides são uma grande classe de compostos 
polifenólicos amplamente distribuídos no reino vegetal. Estes 
compostos naturais têm interesse crescente como potenciais 
agentes terapêuticos, pois exibem atividades farmacológicas 
com efeitos benéficos sobre a inflamação, cancro e doenças 
cardiovasculares.
A Rutina é um flavonol (sub-classe) e o seu efeito 
anti-inflamatório resulta da inibição de algumas 
enzimas-chave envolvidas no processo inflamatório e nas vias 
de sinalização celular, tais como ciclo-oxigenase e 
lipoxigenase, proteína quinase C (PKC) e fosfoinositida 
3-kinase (PI 3-quinase). 

Apresentação
Embalagem de 45 cápsulas 
Embalagem de 90 cápsulas

Ingredientes  % VRN*

 

300 mg

 
  

 - 

  

*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (EU) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 25 de outubro de 2011

Antiaglomerante:  Celulose microcristalina.
Cápsula: Hipromelose, Dióxido de titânio, Carragenina e Acetato de potássio (corantes)

600 mg  -100 mg

240 mg  30 %40 mg
12 mg 3,2 %2 mg

450 mg -75 mg

50 mg

450 µg 600 %75 µg

Por
1 cápsula

TDR
(6 cápsulas)

Rutina (Extraída de Saphorae japonica  L.)

Fitomenadiona (Vitamina K1)

30 µg 600 %5 µgVitamina D (Colecalciferol) 

Cálcio de Coral 
(Curalium Okinawasensis Japonicum vetustus)
   Carbonato de Cálcio
   Carbonato de Magnésio

TrienzyComplex  (Bromelaína, β-Galactosidase, 
   α-Galactosidase)



 

 

 

A resposta inflamatória consiste no aumento da 
permeabilidade dos vasos sanguíneos que conduz à migração 
e à ativação de neutrófilos polimorfonucleares. A função 
antimicrobiana dos PMNs é baseada na sua capacidade de 
fagocitose e capacidade de libertação de enzimas proteolíticas 
e de espécies reativas de oxigénio (ROS), as quais 
desempenham um papel importante nos danos no tecido 
durante a inflamação.

Fitomenadiona (Vitamina K1)
É a Vitamina K nativa, cuja molécula se encontra no mundo 
vegetal. Sendo uma vitamina lipossolúvel, a sua carência 
dificulta a coagulação sanguínea e anda associada às 
carências de outras vitaminas lipossolúveis, nomeadamente a 
vitamina D absolutamente necessária aos ossos (metabolismo 
do cálcio).  

Vitamina D (Colecalciferol)
É a forma mais adequada para boa metabolização após toma 
oral.
Incrementa a absorção do cálcio e do fósforo a partir do 
intestino e é indispensável à sua integração na estrutura 
óssea. Também chamada Vitamina D3, a sua estrutura 
molecular corresponde à produzida pela ação da luz solar sobre 
os esteróis da pele. A sua carência prova descalcificação dos 
ossos, com os inerentes riscos, estando presentemente em 
curso uma marcada insuficiência de vitamina D na população 
em geral. 

Interações
Não são conhecidas interações graves.
Recomenda-se prudência no caso de toma de anticoagulantes 
orais. 

Contra-indicações
Hipersensibilidade a qualquer dos componentes da 
formulação.
Anomalias no mecanismo de coagulação sanguínea.

Efeitos indesejáveis
Não estão assinalados efeitos indesejáveis, sempre que se não 
exceda a toma diária recomendada.

Recomendações
Não deve ser excedida a toma diária indicada.
Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime 
alimentar variado e equilibrado nem de um modo de vida 
saudável.
Conservar na embalagem original protegida da luz, em local 
seco e a temperatura inferior a 25°C.
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
O uso seguro durante a gravidez e amamentação não foi 
estabelecido. Na ausência de dados suficientes, o uso durante 
estes períodos não é recomendado.
O produto não deve ser utilizado no caso de hipersensibilidade 
ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação. 

RDMN – Institut de Recherche et Développement en Médecine 
Naturelle - Lille, France
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