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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 

 
 

Apresentação 
 

20 ampolas bebíveis de 10 ml – 200 ml 
 
 

Ingredientes 
 

Alcachofra biológica extrato (água, Alcachofra biológica (folhas)). 
 
 
 
Informação nutricional 

 

  Valor energético
 Proteínas
  Glícidos
  Lípidos

*D.D.R. – Dose Diária Recomendada    **n.d. – não definido

0,014 g

  Por

% D.D.R.*

0,08 g

0,14 g

1 ampola 100 ml

n.d.**  Extrato de Alcachofra Biológica           10000 mg

0,2 kcal / 0,9 kJ 2 kcal / 9 kJ

0,02 g 0,20 g
0,008 g

  1 ampola contem 

 
 

 
Conselhos de utilização 

 

Diluir o conteúdo de uma ampola num copo com água e tomar após uma refeição principal. 
Aviso: Pode ocorrer a presença de um ligeiro depósito, devido à utilização de extratos de 
plantas de origem biológicas. Este facto não altera a qualidade do produto. 
 
 
Recomendação de uso 
 

Insuficiências hepáticas. Litíase biliar e renal. Estimula a produção da bílis. Más digestões. 
Dispepsias funcionais. Colesterol total e colesterol LDL elevados. Insuficiência renal. Ureia. 
Edemas. 

 
 
 
Tipo de ação 

 

Hepatoprotectora. Hipocolesterolémica. Hiperuricémica. Anti-dispéptica. Colerética. 
Colagoga. Diurética. Depurativa. Desintoxicante. 

ALCACHOFRA BIO AMPOLAS
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 

 
Apresentação 
 

60 comprimidos – 54 g 
 
 

Ingredientes 
 

Alcachofra Folhas, Alcachofra Fruto Extrato; Agentes de Volume: Carbonato de Cálcio, 
Celulose Microcristalina; Antiaglomerantes: Sais de Magnésio de Ácidos Gordos, Silício. 
 
 
Informação nutricional 

 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
  Lípidos

  Alcachofra folhas 675 mg
  Alcachofra fruto extrato 300 mg
  (contendo 2,5% cinarina / 2,5 mg) 7,5 mg
*D.D.R. – Dose Diária Recomendada    **n.d. – não definido

  Por

16,8 g0,453 g
4,08 kcal / 17,13 kJ 151 kcal / 634 kJ

0,399 g 14,7 g
0,072 g

  3 comprimidos contêm % D.D.R.*

2,6 g

n.d.**
n.d.**

3 comprimidos 100 g

 
 

 
Conselhos de utilização 

 

Tomar 1 comprimido com meio copo de água, após as refeições principais 
 
 
Recomendação de uso 
 

Insuficiências hepáticas. Litíase biliar e renal. Estimula a produção da bílis. Más digestões. 
Dispepsias funcionais. Colesterol total e colesterol LDL elevados. Insuficiência renal. Ureia. 
Edemas. 

 
 
Tipo de ação 

 

Hepatoprotectora. Hipocolesterolémica. Hiperuricémica. Anti-dispéptica. Colerética. 
Colagoga. Diurética. Depurativa. Desintoxicante. 

ALCACHOFRA FORTE COMPRIMIDOS 
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O Mal-Estar Associado A Problemas De Digestão 
 
 
Distúrbios, frequentemente ligados a uma fragilidade do sistema digestivo, são 
desencadeados por uma alimentação desequilibrada e agravada com o stresse. 

  
 

A dispepsia traduz-se em sintomas muito diversos: 
 
 
 Peso ou distensão abdominal, flatulência, sonolência, dores de cabeça, espasmos 

gástricos e/ou intestinais. 
 
 

Os transtornos digestivos ou a sensação de enfartamento podem ser aliviados. A Calêndula 
Internacional S.A. lançou no mercado dois suplementos fitoterápicos com apresentação em 
ampolas e comprimidos que contêm como princípio ativo extrato e folhas de alcachofra, 
contendo cinarina. É uma forma eficaz e 100% natural de facilitar a digestão, ativando os 
mecanismos de limpeza do organismo (eliminação de toxinas graças à ação desintoxicante), 
para além de ser igualmente excelente drenador e depurativo. 
 
 
Alcachofra (Cynara scolymus L.) 

 

História  
 
Historicamente, a alcachofra era já conhecida na Grécia Antiga, e em Roma, onde constituía 
uma iguaria exótica à mesa dos nobres. Na Idade Média julgou-se, erradamente, ser um 
alimento com efeitos e propriedades afrodisíacas, no seio das classes sociais mais 
elevadas. Só no séc. XVIII é que as suas virtudes no tratamento de afeções do fígado, 
vesícula e rins passaram a ser amplamente conhecidas e utilizadas.  

 
 

Características  
 
É uma planta originária do mediterrâneo, pertence a família das asteráceas e as partes mais 
utilizadas são as folhas, extrato e fruto. Atualmente cultivada como alimento, nas regiões 
atlânticas com invernos suaves. É uma planta vivaz, com folhas espinhosas, com as 
superiores sendo bem menores que as da base, semelhante a um cardo, que atinge até 120 
cm de altura. As flores são púrpura envoltas em grandes brácteas carnudas que são a parte 
comestível da inflorescência. O nome genérico Cynara vem do latim canina, que se refere à 
semelhança dos espinhos que a envolvem com os dentes de um canídeo.  
 
 
Propriedades medicinais  
 
Os princípios ativos da alcachofra (Cynara scolymus), encontram-se no fruto, extrato e 
folhas. 
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A cinarina e outros ácidos, cafeico e quínico, flavonoides e sais minerais, são responsáveis 
pela ação colerética (estimula a produção de bílis pelo fígado). A cinarina é particularmente 
útil nos casos em que existe uma congestão ou insuficiência hepática, responsável pela má 
digestão, principalmente das gorduras. A alcachofra, ao estimular a secreção biliar, vai 
também melhorar o trânsito intestinal reduzindo a obstipação. A bílis promove o aumento do 
peristaltismo intestinal (movimentos do intestino) melhorando a evacuação. 
Paralelamente a alcachofra exerce um efeito moderador sobre o nível de colesterol 
(hipercolesterolémica), possui excelentes propriedades hepatoprotectoras, protegendo e 
regenerando as células hepáticas e evitando a formação de litíase biliar. 
 
Aumenta a diurese (diurética e depurativa), favorecendo a eliminação de ureia 
(hiperuricemia) e toxinas. 
 
A alcachofra tem nas suas folhas um flavonoide chamado cinaratriósido (glucósido com 
genina luteolina) que se comprovou que inibe a enzima HMG-CoA Reductase, ajudando a 
reduzir as taxas de açúcar no sangue e urina. 
 
Todos os seus constituintes são essenciais para a atividade da cinarina sendo responsáveis 
por uma sinergia de ação. 

 
 

Aviso 
 
A alcachofra não deve ser utilizada por mulheres em período de amamentação, pode reduzir 
a secreção láctica e o sabor do leite materno. 
Obstrução das vias biliares. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 

Produto 
 

 60 cápsulas – 43,95 g                                   
 
 

Ingredientes 
 

Óleo de Borragem (Borago Officinalis); Óxido de Magnésio; Ácido L-Ascórbico (Vit. C); D-
Pantotenato de Cálcio (Vit. B5); Cloridrato de Piridoxina (Vit. B6); Riboflavina (Vit. B2); 
Betacaroteno (Vit. A); Selenito Sódico (Selénio); Monoestearato de Gliceril; Lecitina de Soja; 
Silica coloidal; Cápsula: Gelatina; Glicerol; Corantes. 
 

 
 

Informação nutricional 

Valor energético
Proteínas
Glícidos
Lípidos

%D.D.R.*
Óleo de Borragem 
  (130,24 mg de Ácido Gama Linolénico (GLA)) 
Magnésio 30
Vitamina C 100
Vitamina B5  200
Vitamina B6  200
Vitamina B2  200
Vitamina A 225
Selénio 200
*D.D.R. – Dose Diária de Referência

2,8 mg
2,8 mg
1,8 mg

110 mcg

651,2 mg

112,5 mg
80 mg
12 mg

7,96 kcal / 33,48 kJ

0 g 0 g
0,260 g

**n.d. – não definido

n.d.**

2 cápsulas de gelatina mole contêm:

  Informação Nutricional Por 100 g Por 2 cápsulas

17,74 g

0,770 g52,55 g

543,98 kcal / 2284,72 kJ

 

Conselhos de utilização 
 

Adultos: Tomar 2 cápsulas por dia, de preferência com uma refeição. 
 

 

Recomendação de uso 
 

Stresse físico e emocional. Doenças cardiovasculares e degenerativas. Envelhecimento 
precoce. Auto-Imunes (Etiologias). Artrite. 

 
 

Tipo de ação 
 

Antioxidante. Vitaminas e microelementos essenciais na dieta humana para a manutenção 
de um sistema celular saudável. 

 

ANTIOXIDANTE COMPLEXO 

30 
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Antioxidante 
 
 
O Antioxidante da Calêndula Internacional, é uma composição de Vitamina A 
(Betacaroteno), Vitamina C, Selénio, minerais e Óleo de Borragem. 
 
 
Esta formulação fornece um suplemento de selénio 110mcg (2 cápsulas) por dia, o que 
corresponde às necessidades médias diárias do organismo (60 a 200 mcg/dia). 
 
 
O Selénio é um antioxidante biológico particularmente indicado para coadjuvar as defesas 
do organismo contra os processos degenerativos dos tecidos que se intensificam com o 
envelhecimento. 
 
 
Vitamina A: (Betacaroteno) 
 
 
A Vitamina A é indispensável para a normal função da pele e das mucosas. Neste 
suplemento alimentar é particularmente interessante no seu papel protetor no confronto com 
o Selénio e Óleo de Borragem, enquanto os dois elementos se integram alternativamente 
e se potenciam nos seus efeitos positivos sobre o metabolismo celular, na proteção contra 
as alterações degenerativas nos vasos sanguíneos e no tecido articular. 
 
 
Vitamina C 
 
As funções vitais da Vitamina C, são múltiplas a eficácia na resposta imunitária das células, 
desenvolver um papel de defesa no confronto com a Vitamina A. Também a Vitamina C se 
opõe à produção de radicais livres e pára a oxidação nociva (celular). 
 
 
Selénio 
 
 
Selénio é um microelemento essencial da alimentação humana. 
 
 
Tem sido demonstrado em diversos estudos que este microelemento entra na composição 
de uma enzima que está envolvido na remoção dos radicais livres de oxigénio, que são os 
principais responsáveis pelos processos degenerativos dos tecidos e do envelhecimento. 
 
 
Para além desta função de defesa contra a acumulação dos radicais livres. 
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O que são Antioxidantes? 
 
 
São substâncias capazes de proteger o organismo dos processos de oxidação que 
constantemente se desenvolvem como consequência das agressões do dia-a-dia. 
 
 
O que são Radicais Livres? 
 
 
São elementos instáveis que constantemente se formam no organismo. No entanto, se 
houver uma produção excessiva de radicais livres, estes podem danificar as células 
saudáveis com as quais entram em contacto e provocam a lesão. Esta situação contribui 
para o envelhecimento precoce e para o desenvolvimento de várias doenças. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 
 
Apresentação 
 

     100 comprimidos de 400 mg – 40 g  
 
 
 
Ingredientes 

 

Argila Verde; Agentes de Volume: Amido de Milho, Lactose, Talco; Antiaglomerante: Sais de 
Magnésio de Ácidos Gordos; Agente de Volume: Polivinilpirrolidona; Agente de 
Endurecimento: Gelatina.  

 
 
 
Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
  Lípidos

  Argila Verde

2,3 kcal / 9,4kJ 94 kcal / 393 kJ
  Por 6 comprimidos 100 g

  6 comprimidos contêm % D.D.R.*

40 mg

1920 mg

1,8 g

n.d.**

20 mg
500 mg

0,7 g
18,9 g

 
  *D.D.R. – Dose Diária Recomendada                                                                      **n.d. – não definido 

 
 

Conselhos de utilização 
 

Tomar 2 a 3 comprimidos 2 vezes por dia, antes das refeições. 
 
 
 

Recomendação de uso  
 

Colite. Gastrite. Esofagite com refluxo. Diarreias. Inflamações da mucosa intestinal. Úlceras 
duodenais e gástricas. Gases. Acne. Eczemas. 

 
 
Tipo de ação 
 

Remineralizante. Depurativa. Desintoxicante. Cicatrizante. Antissética. 

17 a 25

 

ARGILA VERDE 
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Informação complementar 
 

 
 
As civilizações antigas já reconheciam as propriedades curativas e terapêuticas da argila, 
mas nunca os benefícios estiveram tão estudados e reconhecidas como atualmente. 

 

A argila é uma rocha mole, muito rica em minerais e oligoelementos. A sua cor varia em 
função dos óxidos de ferro que contém. 

 

As argilas naturais ou caulinos são utilizadas por via oral em várias patologias digestivas. 

 

A argila deve a sua atividade ao forte poder absorvente e à sua grande riqueza em silício 
(48%), alumínio (36%) e sais minerais (14%). Assim a argila é altamente desintoxicante, pois 
elimina as toxinas ao nível do trato grastrointestinal e neutraliza o pH no organismo contra 
agressores externos, tais como bactérias e parasitas. 

 

Assim que é ingerida, a argila reveste a mucosa gastrointestinal, protegendo-a como um 
verdadeiro protetor digestivo. Ajuda à sua cicatrização, absorve os gases (aerofagia e 
aerocolia), presentes no tubo digestivo e assegura o conforto intestinal. A argila é, deste 
modo, utilizada para todas as patologias e desconforto digestivo, gastrointestinais e infeções 
intestinais, com particular eficácia na azia, úlceras duodenais, gástricas, esofagite com refluxo 
e colites. 

 

A sua ação antissética, depurativa, cicatrizante e remineralizante, permite benefícios ao nível 
cutâneo, eczemas, acne, mantendo o tecido cutâneo mais saudável. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 

Apresentação 
 

60 cápsulas – 47,1 g 
 
 

Ingredientes 
 

Feijão Branco (Phaseolus vulgaris L.), Picolinato de Crómio, Vinagre de Cidra, Garcínia 
Cambogia, Gymnema (Gymnema sylvestre), Cáscara Sagrada (Rhamnus purshiana), 
Chitosan, Aloé Vera, Antiaglomerantes: Sais de Magnésio de Ácidos Gordos; Sílica; Agente 
de revestimentos: Gelatina. 

 
 

Informação nutricional 
 

  Feijão Branco
  Vinagre de Cidra
  Garcinia Cambogia
  Gymnema sylvestre
  Cáscara Sagrada
  Chitosan
  Aloé Vera
  Crómio

  Por 2 cápsulas

40 µg - 100%VRN*

220 mg
120 mg
212 mg

120 mg

212 mg
212 mg
212 mg

 
*VRN – Valor de Referência de Nutriente:  

 
Conselhos de utilização 
 

Tomar 2 cápsulas por dia, no início do pequeno-almoço e almoço. 
 

 
Recomendação de uso  
 

Perda de peso. Suprime o apetite. Bloqueia os hidratos de carbono e elimina gorduras. 
Acelera o metabolismo e reduz a gordura corporal. Coadjuvante em planos de 
emagrecimento.  

 
 
Tipo de ação 
 

Níveis saudáveis de açúcar no sangue. Sinergia perfeita para incorporar na dieta de quem faz 
da qualidade de vida uma prioridade. Benefícios adicionais (fibras). Redução no ganho de 
calorias. 

 

ORIGINAL BLOCK Fórmula

30
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A Fórmula Avançada para Emagrecimento e Suprimir o Apetite 
 
 
 
O Block Fórmula é constituído por 8 ingredientes únicos e fontes naturais com benefícios 
clinicamente comprovados. 

 
O grupo destes ingredientes funcionam em conjunto, formando uma sinergia, para garantir o 
sucesso na perda de peso rápida e segura, tanto para homens e mulheres de todas as 
idades, quer estejam a tentar reduzir a sua barriga, cintura, nádegas ou coxas… 

 
Esta fórmula, Original Block Fórmula é extremamente poderosa e segura e foi criada 
através da combinação de ingredientes de alta qualidade e com a mais recente tecnologia. 

 
A ação sinérgica dos ingredientes bloqueiam de forma natural os hidratos de carbono em 
excesso, eliminação da gordura e o efeito de diminuição do apetite, para que os quilos a mais 
sejam permanentemente removidos. 
 
 
 

8 Ingredientes do Original Block Fórmula 
 
 
 
O segredo do Block Fórmula está num extrato extraído do pó do feijão branco (Phaseolus 
vulgaris L.). 
 
 
Nome Botânico: Phaseolus vulgaris L. 

 
Família: Fabaceas/Leguminosas 

 
Sub-Família: Faboidea Fructo 

 
Género: Phaseolus L. 

 
 

Atualmente é cultivado amplamente nos Trópicos, Subtrópicos e Regiões Temperadas do 
Mundo. 
 
América Latina, Ásia, América do Sul, América do Norte e Central, África e Europa. 
 
O extrato é conhecido por Faseolamina, é uma glicoproteína extraída do Phaseolus vulgaris 
L., cuja ação biológica implica numa redução na atividade de enzimas digestivas do amido. 

 
A mais atingida é a Amilase Pancreática, resultando em diminuição da absorção intestinal de 
hidratos de carbono. Cerca de 1gr da faseolamina metaboliza 2.250 Kcal da dieta, uma vez 
que impede a absorção de hidratos de carbono em excesso pelo sistema intestinal. 
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O inibidor de α-Amilase com o nome Faseolamina, extraída do feijão. Os inibidores da 
enzima α-Amilase com efeitos na inibição da digestão e absorção do amido têm sido 
utilizados em algumas terapêuticas como adjuvantes em dietas para a perda de peso e efeito 
hipoglicemiante em pacientes portadores de Diabetes Mellitus não-insulino dependentes. 
 
Os suplementos alimentares contendo inibidores de α-Amilase foram comercializados como 
“bloqueadores de amido”, para controlo de obesidade e perda de peso. 
 
 
Propriedades Farmacodinâmicas 
 
 

 Inibidor da Amilase 
 
 Redução da absorção de hidratos de carbono 
 
 Redução no ganho de calorias 
 
 Perda de peso  
 
 

Eficácia  
 
O nosso organismo necessita de romper os hidratos de carbono com uma enzima: a α-
Amilase que é produzida pelo pâncreas. O Extrato de Phaseolus vulgaris L., neutraliza a 
ação desta enzima, no qual os hidratos de carbono ingeridos passam pelo nosso sistema 
digestivo e se convertem em calorias e são excretados nas fezes. 
 
As calorias que ingerimos pela via alimentar, são usadas pelo nosso organismo para produzir 
energia e caso não gastemos essa energia através de atividade física (ex.: indivíduos 
sedentárioa), ela armazena-se no organismo em forma de gordura nos tecidos adiposos, 
aumentando o metabolismo. 
 
 
Ação 
 
Tradicionalmente é considerada como um diurético suave e antidiabético. 
 
Recentemente sugeriu-se que era devido ao crómio encontrado no produto o seu efeito 
hipoglicemiante. 
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Hidratos de 
Carbono 

Fig. 1

A Eficácia da Faseolamina no bloqueio da absorção 
de hidratos de carbono 

Fig. 2
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Vinagre de Cidra 
 
 
Ajuda na perda de peso e com outros benefícios para a saúde. 
 
O Vinagre de Cidra é utilizado para ajudar a digerir as gorduras as proteínas, facilitando a 
digestão de vários alimentos, como é o caso da carne. Favorece a digestão, acelera o 
metabolismo e a desintoxicação do organismo, ajudando a controlar o peso. O Vinagre de 
Cidra possui ainda uma atividade anti-bacteriana e anti-fúngica que desempenha um papel 
importante no equilíbrio e manutenção da flora intestinal. O Vinagre de Cidra possui um 
elevado teor de pectina (fibra), que ajuda a absorção dos açúcares, diminuindo a sensação 
de fome (saciedade), e o armazenamento de gorduras. 
 
 
O Vinagre de Maçã e Cidra é rico em componentes de vários aminoácidos, minerais 
(potássio, cálcio, magnésio, fósforo, sódio) e vitaminas do grupo B (B1, B2, B6), e Vit. A, Vit. 
E e Vit. C. 

 
O Vinagre de Cidra tem uma ação de eliminação e de drenagem no organismo, uma vez que 
estes componentes em ação sinérgica aceleram a actividade das células adipócitas 
permitindo a libertação e o transporte para a corrente sanguínea das toxinas sob a forma de 
água e gordura. 

 
É importante na regulação das proteínas celulares e de certas enzimas por ação do ácido 
acético que tem um papel de elevada importância, atuando no metabolismo da glucose e 
podendo igualmente melhorar o metabolismo dos lípidos e dos carbohidratos presentes em 
excesso nos alimentos ingeridos. 
 
 
Garcinia Cambogia 
 
A Garcinia Cambogia é um extrato obtido a partir da casca do fruto “Garcinia Cambogia”, 
também conhecido como Brindall Berry, oriundo do sul da Índia. 
 
A planta é de pequeno porte, utilizada há centenas de anos na Medicina Ayurvédica 
(Medicina Tradicional da Índia). O ácido hidroxicítrico (AHC) é um derivado do ácido cítrico e 
encontra-se no fruto desta planta, conhecido por Malabar Tamarindo ou Goraka. O AHC é 
um inibidor da enzima ATP Citrato Liase, uma enzima que facilita a síntese de ácidos 
gordos, colesterol e triglicéridos no organismo. 
 
O fígado cria menos gordura e uma maior quantidade de energia fica disponível a nível 
celular, facilitando a eliminação dos ácidos gordos. 
 
Quer em atletas, quer em indivíduos não treinados, o AHC parece aumentar a resistência 
durante o exercício físico, bem como o metabolismo da gordura, o que poderá associar-se a 
uma diminuição da mobilização do glicogénio. 
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No que se refere à redução de peso, um estudo recente que testou a eficácia e segurança de 
um saciante contendo AHC, em conjunto com uma dieta de 2000 Kcal diárias e um programa 
de exercício físico (30 minutos, 5 dias por semana), observou uma redução de peso e IMC de 
5,4% e 5,2%, respectivamente, bem como um aumento da excreção de metabolitos dos 
ácidos gordos, um marcador da oxidação da gordura. 
 
Relativamente à segurança neste estudo não foram reportados efeitos adversos 
significativos. 
 
Além disso o AHC, suprime o apetite, ao consumirmos alimentos o nosso organismo começa 
a transformar os hidratos de carbono em glicose (um tipo de açúcar necessário ao nosso 
corpo). Em seguida, cabe ao fígado regular os níveis de glicose no sangue para que o 
cérebro receba energia suficiente. 
 
O AHC existente neste suplemento alimentar, contém 65% de ácido hidroxicítrico, isto torna a 
Garcinia Cambogia do Block Fórmula um extrato puro, para a redução de peso e queimar 
gorduras em zonas localizadas. 
 
 

Suplemento Alimentar Mecanismo de Ação 

  

Garcínia Cambogia 
 

Oxidação da gordura 

 
 
 

Eficácia na Redução de Peso Segurança  

  

Aparentemente Presente Aparentemente Presente 

 
 
 
Chitosano (Quitosano) 
 
O Chitosano é um polissacarídeo derivado da Quitina, componente principal do exosqueleto 
dos crustáceos. Uma vez que se encontra carregado positivamente, alega-se que o 
Chitosano seja capaz de levar à redução de peso, por se ligar às moléculas de gordura, 
inibindo a sua absorção no lúmen intestinal. Pode ainda reduzir a possível melhoria do perfil 
lipídico. Embora existam dados capazes de suportar estas alegações, à eficácia do 
Chitosano, há estudos que indicam e referem reduções no peso corporal e nos níveis 
plasmáticos das LDL e Glicose. Quer em indivíduos saudáveis, quer com excesso de peso, 
nota-se um ligeiro aumento da excreção fecal de gordura. Entre outros estudos experimentais  
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com indivíduos com excesso de peso ou obesidade, conclui que, apesar de existir alguma 
evidência de que o Chitosano seja mais eficaz que o placebo no tratamento do excesso de 
peso e perda de peso. Existem resultados obtidos que o Chitosano tem efeito no peso 
corporal com significado clínico. 
 
Uma vez que o Chitosano deriva de um componente do exosqueleto dos crustáceos, a sua 
ingestão por indivíduos alérgicos ao marisco é desaconselhada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1

Quitonaso (gel) 
Quitosano (solução) 
Proteína 

Gota de Gordura 
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Chitosano 
 

Da Absorção de Gordura 

 
 
 

Eficácia na Redução de Peso Segurança  

  

Aparentemente Presente Risco nos indivíduos alérgicos ao 
marisco

 
 
 

 

 

Fig.2 

Quitosano

Quitosano 

Quitosano 

O Quitosano
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Gimnema (Gimena) 
 
Nome Científico: Gymnema sylvestre 

 
Nome Popular: Gimena 

 
Partes Utilizadas: Folhas 

 
Princípios Ativos: Resinas: uma insolúvel em álcool e a resina solúvel no álcool, ácido 

gimnêmico. 
 

Trata-se de uma planta trepadeira que habita na Índia Central e no Sul da Índia, onde tem 
como nome popular “Gur-Mar”, que significa “Destruidor de Açúcar”, denominação esta 
atribuída à atividade que exerce sobre a glicose. As suas propriedades antiglicémicas devem-
se ao ácido gimnênico, alguns estudos por (Power e Tutin em 1904 e mais tarde Gharpuren 
em 1926), reportaram que a administração oral de “Gymnema sylvestre” a pacientes 
diabéticos reduziu o nível de glicose na urina. 
 
A Gimena tem como principal indicação suprimir o gosto do açúcar, utilizada no caso de 
Diabetes Melitus, sabe-se que ao se mastigar a folha, a vontade do doce desaparece. Esse 
efeito redutor vai-se manter durante algumas horas.  
 
 
Esta planta tem sido testada e com estudos clínicos na obesidade, afastando assim a vontade 
de doces e guloseimas. 
 
 
Cascara Sagrada 
 
 
Nome Científico: Rhamnus purshiana D. C.  

 
Família: Rhamanaceae 

 
Princípios Ativos: Compostos antraquinonicos como: antraquinonas livres, O-heterosídeos, 
C-heterosídeos, cascarosídeos A e B, cascarosídeos C e D, taninos e sais minerais. 

 
 

Devido aos seus componentes fitoquímicos, a Cascara Sagrada possui ação laxativa suave. 
 
Possui a capacidade de aumentar o peristaltismo intestinal e de restabelecer o tónus natural 
do cólon. 
 
Por ter uma ação laxativa suave é o composto de escolha deste suplemento em casos de 
obesidade, quando os indivíduos apresentam obstipação crónica. 
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Aloé Vera 
 
 
Nome Científico: Aloe barbadensis Mill. 

 
Nome Popular: Aloé Vera 

 
Família Botânica: Liliaceae 
 
Partes Utilizadas: Folhas (resinas) 

 
 

Estas folhas de Aloé Vera contêm 75 componentes nutricionais e com 200 outras substâncias, 
nomeadamente 20 minerais, 18 aminoácidos e 12 vitaminas. Estes nutrientes possuem uma 
variedade muito ampla de benefícios para a saúde. 
 
Possui algumas enzimas como a Amilase, Lipase e Catalase. Contém monossacarídeos 
como a glucose e a frutose, assim como polissacarídeos. Estes são os açúcares mais 
importantes e benéficos no organismo Humano. Regulam os níveis de colesterol e melhoram 
o funcionamento das funções do fígado. 
 
Em doses moderadas produz um efeito laxante moderado, aumentando o peristaltismo. As 
suas resinas, que contém o Aloé Vera, possuem propriedades inibidoras de reduzir os 
hidratos de carbono e os açúcares em excesso no organismo, estimulando o metabolismo. 
 
 
Picolinato de Crómio 
 
O crómio é um mineral essencial e cofactor da insulina, fundamental para um correto 
metabolismo dos hidratos de carbono e dos lípidos. Assim contribui para a manutenção dos 
níveis normais de glicose no sangue. 
 
 
Estudos realizados em mulheres, demonstraram que o peso e a composição corporal são 
afetados na suplementação com picolinato de crómio. 
 
 
A suplementação com picolinato de crómio promove uma sensação de saciedade 
principalmente em relação aos hidratos de carbono, doces e alimentos com elevado teor 
calórico.  Assim o crómio revela ainda uma redução nos níveis de peso. 
 
 
O picolinato de crómio pode ser usado como complemento na perda de peso, ajuda a manter 
um metabolismo saudável, favorecendo a perda de peso em pessoas obesas, auxiliando 
também no aumento da massa muscular. 
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Picolinato de Crómio 
 

Modulação do metabolismo glicídico  

 
 
 

Eficácia na Redução de Peso Segurança  

  

Aparentemente Presente Aparentemente Presente 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. – Portugal 
 

Apresentação 
 

     25 comprimidos – 7,55 g 
 

Ingredientes 
 

Cascara Sagrada (Rhamnus purshiana D.C.) Extrato Seco, Cassia (Cassia senna L.) Extrato 
Seco, Aloés ( Aloé vulgaris Lam.) pó, Amieiro Negro (Rhamnus frangula L.) Extrato Seco, 
Algas (Fucus vesiculosus L.) Extrato Seco; Agentes de Volume: Polivinilpirrolidona, Amido de 
Milho, Gengibre (Zingiber officinale Rosc.); Antiaglomerantes: Sílica Coloidal, Estearato de 
Cálcio; Agente de Revestimento: Goma Laca. 

 
 

Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Lípidos
  dos quais saturados
  Hidratos de carbono
  dos quais açucares
  Fibra
  Proteínas
  Sal

  Cáscara Sagrada, extrato seco 120 mg
  Cassia, extrato seco 100 mg
  Aloés, extrato fluído 26 mg
  Amieiro Negro, extrato seco 20 mg
  Algas, extrato seco 18 mg
  Gengibre 5 mg

0,5g

31,4mg 10,4g

176mg 58,3g
30,2mg 10g

22,3mg

1279kJ/306kcal

7,4g

  Por 1 comprimido 100 g

3,86kJ/0,92kcal
7mg 2,4g

1,5mg

  1 comprimido contém 

18,9mg 6,25g

 
 
 

Conselhos de utilização 
 

Tomar 2 a 3 comprimidos com um copo com água, à noite. 
 

 
Recomendação de uso  
  

Obstipação ocasional. 
 
 

Tipo de ação 
 

Laxativa. Reguladora do trânsito intestinal. Favorece o peristaltismo. 

 

2012 a 25 
dias 

 

BODILAX FORTE 
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Informação complementar 
 
 

Sensação de Bem-Estar e de Alívio 
 
 

A Calêndula lançou no mercado dos suplementos alimentares o Bodilax Forte à base de 
Cáscara Sagrada, Cassia Angustifolia, Aloés, Amieiro Negro, Algas e Gengibre que 
permite regularizar o trânsito intestinal e a obstipação naturalmente. 
 
 
O Que é a Obstipação? 
 
A obstipação é uma patologia que se manifesta pela diminuição da frequência da defecação 
caracterizada pela passagem de fezes secas e duras. 
 
Com base na duração da sintomatologia, a obstipação classifica-se como crónica (quando o 
ritmo evacuatório se mantém constante há pelo menos 2 anos), ou agudo (quando ocorre 
pontualmente). 
 
O ritmo do trânsito gastrointestinal é variável. Não são usuais menos de 2 dejeções por 
semana ou mais de 3 por dia. 
 
A obstipação é um dos grandes males da vida moderna, devida às dietas pobres em fibras, 
ingestão insuficiente de líquidos, sedentarismo, toma de alguns fármacos, causas de origem 
patológica: hipotiroidismo, hipercalcémia, fatores psicológicos, stresse, depressão, ansiedade, 
tensão emocional, entre outras possíveis causas. 
 
Ela afeta hoje em dia, só em Portugal, cerca de dois milhões de pessoas, na sua maioria 
mulheres, e condiciona o seu bem-estar físico e psíquico. 

 
 

Sintomas associados 
 
 Enjoo e náusea 
 Desconforto e distensão abdominal 
 Dores abdominais 

 
 

As Soluções da Calêndula Internacional na Obstipação (Prisão de ventre) 
e Regularização Intestinal 

 
 
A solução deve ser com medidas de educação alimentar, como por exemplo, aumentar a 
ingestão de fibras (farelo, frutas, vegetais verdes, cereais, etc.), e de líquidos, praticar 
exercício físico. Uma das medidas mais importantes a adotar é a criação de um hábito de 
defecação, ou seja, adotar horários diários para a evacuação, preferencialmente após as 
refeições. 
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A juntar a estas medidas, aconselhamos o Bodilax Forte que atua na mucosa intestinal e 
promove o peristaltismo (movimentos do intestino que promovem a passagem das fezes). 
 
A ingestão de um ou dois comprimidos de Bodilax Forte à noite, antes de deitar, proporciona 
uma defecação normal na manhã seguinte. 
 

 
Cáscara Sagrada 

 
 

Propriedades medicinais 
 

Apesar de a Cáscara Sagrada ter várias ações medicinais conhecidas, obstipação crónica 
(estimula a ação peristáltica do cólon), discinésia biliar, secreção biliar insuficiente, colecistite 
crónica, litíase biliar e meteorismo (estimula a produção de fluídos digestivos pelos órgãos do 
aparelho digestivo, vesícula biliar, estômago, pâncreas, fígado e dissolve cálculos biliares). 

 
É pela sua ação antiobstipante que esta planta é principalmente conhecida e utilizada há mais 
de 200 anos por povos de várias culturas, o que atesta a sua segurança de utilização. Entre 
as vantagens da utilização da Cáscara Sagrada, destaca-se o facto de não induzir 
habituação, ao contrário de muitos outros laxantes, e de reeducação intestinal, e que é obtida 
sem efeitos acessórios, diarreias, cólicas e dores abdominais. 
 

 
Composição química 

 
Os principais princípios ativos da Cáscara Sagrada são as antraquinonas glicosiladas (6 a 
10%), entre os quais a emodina, frangulina e os cascarósidos (A, B, C, D). Estes constituintes 
têm uma ação de estimulação do peristaltismo intestinal, seis a oito horas após a sua 
ingestão. 

 
 
Cassia Angustifolia, Aloés e Amieiro Negro 

 
 

Propriedades medicinais e químicas 
 
A sinergia deste grupo de plantas derivados de antraquinonas, incluem 1,8-
diidroxiantraquinona (dantrona) e seus derivados glicosídicos contidos na Cassia, Aloés e 
Amieiro Negro. Estes compostos acentuam a motilidade colónica e promovem a evacuação, 
também exercem uma ação colagoga. 
 
Os glicosídios naturais, ao atingirem o cólon, são hidrolizados pela ação das enzimas da flora 
bacteriana indo as geninas atuar sobre as terminações nervosas da parede intestinal, onde 
diminui a absorção da água e dá-se uma estimulação do peristaltismo.  
 
Esta combinação de plantas tem um efeito estimulante sobre a digestão, diminuindo o volume 
hídrico e eliminando as toxinas prejudiciais resultantes do metabolismo. 
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Algas 
 
 
Propriedades medicinais 
 
As algas conduzem a uma ação estimulativa no controlo de peso e obesidade. Os 
polissacáridos exercem uma forte ação na perda de peso e ativam o metabolismo para a 
eliminação de gorduras lipídicas e orgânicas e ativando as funções depurativas. 
 
Os sais potássicos em particular, têm uma ação diurética. 
 
O ácido algínico atua como protector das mucosas digestivas, regulariza a função intestinal. 

 
 
Composição química 

 
Oligoelementos e sais minerais (potássio, cloro, magnésio, cálcio, ferro, silício). Iodo, bromo, 
sob a forma de sais ligados a proteínas e lípidos, oligo-holósido (manitol, sorbitol); 
constituintes amargos, vitaminas e provitaminas A e D. 

 
 

Gengibre  
 
 
Propriedades medicinais 
 
Estimula a secreção gástrica, aumentando o tónus da musculatura intestinal e o peristaltismo, 
o que atribuído às substâncias picantes (gigeróis e sogaoís), fornece energia e saúde ao 
organismo. 
 
 
Composição química 
 
Óleo essencial (sesquiterpenos), zingibereno, curcumeno, substâncias de sabor picante 
(gigeróis e sogaoís), presentes na fração resinosa, amido (60%), lecitinas, proteínas e sais 
minerais. 

 
 

Informação anexa 
 

A utilização de Bodilax Forte, não está recomendada nas seguintes situações:  
 
Ileus subileus, inflamações gastrointestinais, gravidez e aleitamento. 
Dores abdominais, náuseas, vómitos ou sinais sugestivos de doença abdominal aguda. 
Se a obstipação for recente e se persistir mais de 3 dias, deverá consultar um técnico de 
saúde. Suspender a utilização em casos de intolerância. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 

Apresentação 
  60 Cápsulas – 44,86 g 

 
Ingredientes 
Óleo de peixe (EPA 41,4 mg, DHA 27,6 mg); Cápsula de gelatina mole; Ácido L-ascórbico (Vit. C); Óleo de 
borragem; Cápsula: Glicerol; L-Cístina; Sulfato de ferro; Emulsionante: Lecitina de soja; Agente de 
endurecimento: Cera de abelhas; Nicotinamida (Vit. B3); Sulfato de zinco; Acetato de Dl-alfa tocoferol (Vit. 
E); D-pantotenato de cálcio (Vit. B5); Antiaglomerantes: Óxido de magnésio, Sílica coloidal; Corante: óxido 
de ferro vermelho; Cianocobalamina (Vit. B12); Cloridrato de piridoxina (Vit. B6); Riboflavina (Vit. B2); 
Mononitrato de tiamina (Vit. B1); Corante: Dióxido de titânio; Ácido fólico (Vit. B9); Biotina (Vit. B8). 
 

Informação nutricional 

Valor energético
Lípidos 42,7 g
   dos quais saturados 10,05 g
Hidratos de carbono 7,05 g
   dos quais açucares 0 g
Proteínas 20,63 g
Sal 0 g

Óleo de peixe (EPA / DHA) 230 mg
Vitamina C 80 mg
Óleo de borragem (GLA 12 mg) 60 mg
L-Cístina 50 mg
Ferro 6,7 mg
Vitamina B3 16 mg
Vitamina E 6 mg
Vitamina B5 6 mg
Zinco 5 mg
Magnésio 3 mg
Vitamina B6 1,4 mg
Vitamina B2 1,4 mg
Vitamina B1 1,1 mg
Vitamina B9 200 µg
Vitamina B8 50 µg
Vitamina B12 2,5 µg
* VRN - Valor de referência do nutriente

100
100
100
100
100
100

100

47,9
100
50

100
100

1 cápsula contém V.R.N *

0 g

0,32 g
0,08 g

Por 100 g 1 cápsula
2077,4 kj / 494,7 kcal 15,5 kj / 3,7 kcal

0 g
0,05 g

0,15 g

 
 

Conselhos de utilização 
 

Tomar duas cápsula por dia, a uma refeição principal, com um copo de água ou bebida a gosto. 
 

Recomendação de uso 
Queda do cabelo ocasional (mudança de estação, stresse, pós-parto, pós-operatório e regimes 
alimentares).Cabelos desvitalizados. Nutre o cabelo enfraquecido tanto do homem como o da mulher. 
Melhora a saúde da pele e unhas e a sua resistência. 
 
Tipo de ação 
Nutre o cabelo fino e contribui para um cabelo saudável. Contribui para facilitar a síntese da cisteína. 
Permite atenuar os fenómenos da fadiga. Ação antioxidante, protege as células dos danos oxidativos. 
Promoção do brilho e prevenção do envelhecimento da pele. 

 

 

Cabelo, Unhas & Pele
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O cabelo tem falta de vigor e perde vitalidade… 
 

Tal como o nosso organismo, o cabelo sofre diversas agressões externas que se vão 
acumulando com o passar dos anos. Vitaminas, minerais, ácidos gordos e 
aminoácidos sulfurados que formam as proteínas da queratina, estrutura essencial do 
cabelo, enfraquecem os cabelos tornam-se mais frágeis, sem brilho e vida e a 
densidade diminui. É necessário fornecer ao bolbo piloso e à matriz da unha e da pele 
nutrientes essenciais para que reencontrem força e vitalidade. 

O aporte de cistina e biotina aumenta a resistência do cabelo e das unhas e favorece 
o seu crescimento. 

Os outros constituintes como os complexos vitamínicos ativam o metabolismo celular 
do cabelo e reforçam a sua estrutura. O sulfato de ferro foi demonstrado na 
multiplicação das células foliculares e na queda excessiva de cabelo. 

O suplemento alimentar “ Cabelo, Unhas e Pele” nutre o cabelo fino e ajuda a manter 
um cabelo saudável, a partir do seu interior. 

Se a sua alimentação não contiver nutrientes específicos, incluindo vitaminas, minerais 
ou proteínas, pode afetar o estado e a força do seu cabelo, unhas e pele. Esta 
formulação contém importantes nutrientes como a Biotina e o Zinco, que ajudam no 
crescimento e manutenção saudável do cabelo e unhas. 
 

ca
b

el
o

: 

 

 Pós-parto 
 Menopausa 
 Hereditariedade  
 Stresse  

 

 

 

 Medicação 
 Má alimentação 
 Uso Excessivo de 

produtos styling 
 Extensões 

capilares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Descoloração 
 Tratamentos com 

calor (alisamento) 
 Pintar o cabelo em 

excesso 
 Tratamentos 

químicos 

1 de 4 

 



 Ficha Técnica 

 

Suplementos Alimentares de Qualidade 

 

Este documento só pode ser alterado pelo Gestor de Qualidade, no âmbito do sistema 
integrado de Gestão de Qualidade e Segurança Alimentar (SIGOSA) ISO22000:2005 
I119 – VERSÃO - 1 - 26-03-2012 

 

Estes conjuntos de nutrientes, atuam em quatro fases durante um período de mais de 
seis meses. Quem os utiliza pode sentir diferença logo em três ou quatro meses. 
 

   

 

 

Fase 1 

O “Cabelo, Unhas e Pele” atua nutrindo os folículos pilosos a partir do interior. 

Fase 2 

Fortalece a ajudar o cabelo a partir do interior para o exterior. 

Fase 3 

Ajuda o cabelo a ficar saudável e forte, onde está danificado. 

Fase 4 

Torna o seu cabelo mais espesso, volumoso, nutrido e saudável, favorecendo o 
crescimento. 
 

Componentes 

L – Cistina: É um aminoácido sulfurado, é importante para a síntese da queratina e 
das fibras cutâneas. Cuida e recupera a saúde da pele, cabelo e unhas. 

A sinergia da Biotina (Vit - B8) fornece, ao bolbo piloso, que participa na manutenção 
de um cabelo saudável e vitamina B6, que contribui para facilitar a eficácia e a síntese 
da cistina. 
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Biotina, Zinco e Vitaminas Antioxidantes (Vit-C e E) 

Reforça a beleza do cabelo, pele e unhas. 

Indispensável na formação do colagénio e queratina, duas proteínas importantes na 
estrutura vital da pele, cabelo e unhas. 

Estes grupos de elementos antioxidantes constituem assim um suplemento alimentar 
importante nos casos em que existe uma deficiência nutricional que possa refletir ao 
nível da pele, cabelo e unhas. 

Prevenção do envelhecimento cutâneo e enriquecimento capilar. 

 

Vitamina C 

Contribui para a formação normal do colagénio e para o funcionamento natural da 
pele. 

 

Vitamina E 

Com ação antioxidante, que protege as células dos danos oxidativos. 

 

Zinco 

 É importante e necessário na síntese do colagénio, uma vez que facilita a ligação 
das fibras de colagénio à matriz proteíca. 

 

Biotina 

É uma vitamina do complexo B, que também é conhecida por vitamina (B8), 
reconhecida como cofator essencial às enzimas, atua no crescimento celular. 
Manutenção e prevenção da queda do cabelo e em certas dermatites. 

 

 

O cabelo, a pele e as unhas são compostos por tecido conjuntivo. Este tecido 
conjuntivo é essencial no nosso organismo. 
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O cabelo é composto por queratina, e proteínas ricas em aminoácidos (cistina), rico 
em enxofre. 

A pele também é rica em queratina, necessária á síntese dos aminoácidos. 

As unhas também são formadas por queratina, matriz extracelular que liga as células 
das unhas. 

 

Graças à sua formulação “Cabelo, Unhas e Pele”, estes nutrientes fornecem ao 
bolbo piloso (cabelo), à matriz das unhas e da pele os elementos essenciais (Vit-B6, 
Vit-B8, Biotina) para que mantenham força e vitalidade. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 

Apresentação 
 

      60 cápsulas  – 23,9 g  
 
 

Ingredientes 
 

Extrato de Café Verde, Gelatina (cápsula), Celulose Microcristalina, Polivinilpirrolidona, Sais 
de Magnésio de Ácidos Gordos. 

 
 

Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
     dos quais açúcares
  Lípidos
  Fibra Alimentar
  Sódio

400 mg
180 mg  contém 45% Ácido clorogénico

0,16 g 19,5 g

0,09 g 11,3 g
 0,006 g <0,7 g

40,7 g

  Por

  < 1% de cafeína

2 cápsulas 100 g

0,002 g

  Por 2 cápsulas

0,02 g

0,32 g

  Extrato de Café Verde (Coffea arabica )

2,5 kcal / 10,4 kJ
25,7 g0,20 g

311 kcal / 1306,2 kJ

 

 

Conselhos de utilização 
 

Tomar 1 cápsula em jejum e outra 30 minutos antes do almoço com um copo com água. 
Aviso: Não recomendado em casos de hipersensibilidade ou de alergia a qualquer 
componente da formulação. Não deve ser utilizado em crianças com idade inferior a 12 anos, 
mulheres grávidas ou a amamentar. 
 
 

Recomendação de uso  
 

Perda de peso. Emagrecimento. Reduz o peso corporal. Controla a glicemia. Modera o 
apetite. Diabetes Tipo II. Otimiza a nível energético. Melhorias da capacidade cerebral. 
 
 

Tipo de ação 
 

Antioxidante. Estimula o metabolismo. Termogénica. Modera o apetite. Regula e mantém os 
níveis de glicose estáveis. Reduz as gorduras excessivas e localizadas. 

 

EXTRATO DE CAFÉ VERDE
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Informação complementar 
 

 
Suplemento alimentar e nutrimentos 

 
 

 
Extrato de Café Verde (Green coffee extract) 
 
 
Vamos tomar um café, vamos tomar uma bica ou um Simbalino? 
 
 
Tempo para coffee-break! São frases bem presentes no nosso quotidiano. 
 
 
Mas será que uma pequena quantidade deste suplemento alimentar pode interferir com a 
nossa saúde? 
 
 
O Café Verde é um dos suplementos alimentares mais consumido em todo o mundo, sendo 
uma das substâncias psicoativas mais influentes na nossa dieta. 
 
 
O Café Verde não é um medicamento, mas a comunidade médico-cientifica, considera esta 
planta como funcional (previne doenças e mantém a saúde) ou mesmo nutracêutico 
nutricional – (suplemento ou nutrimento) e farmacêutico. Isso porque o café tem uma 
constituição muito complexa i.e.: contém vários componentes químicos, incluindo hidratos de 
carbono, compostos nitrogenados, lípidos, minerais, vitaminas, alcalóides e compostos 
fenólicos. No entanto, a cafeína (que é uma metilxantina) é o principal componente e a sua 
substância ativa. 
 
 
Mas a principal substância benéfica para a saúde, que possui uma enorme quantidade de 
polifenóis antioxidantes, chamados ácidos clorogénicos, compostos voláteis responsáveis 
pelo aroma característico do café. Estas são algumas conclusões de relatórios técnico-
científicos elaborados por Centro de Estudos de Medicina de várias Faculdades do Mundo, 
entre elas a Faculdade de Medicina de Lisboa. 
 
 
Em conclusão: 
 
O café tem efeito comprovadamente benéfico em várias entidades, entre elas as doenças 
hepáticas, Doença de Parkinson e nas doenças de demência Alzheimer. O consumo de Café 
Verde, também reduz o risco de Diabetes Tipo 2. 
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O que é o Extrato de Café Verde Calêndula? 
 
 
É um extrato natural da planta Coffea arabica L. da família das rubiáceas, rica em 
componentes ativos. 
 
 
A sua composição tem sido estudada desde alguns anos, aonde se destaca a presença dos 
ácidos clorogénicos em grandes quantidades. 
 
 
A sua capacidade de polifenóis antioxidantes presentes nos ácidos clorogénicos tem 
demonstrado benefícios sobre a saúde. 
 
 
A planta do café é uma pequena árvore até 8 metros de altura, sempre verde. A espécie 
mais importante é a Coffea arabica originária do Sudão e da Etiópia, hoje cultivadas em 
regiões tropicais do Brasil, México, Colômbia, Angola e Timor. 
 
 
Coffea arabica 
 
 
Cerca de 65% da produção mundial de café é Arábica, donde se destaca o seu aroma e 
qualidade superior. 
 
 
Partes utilizadas 
 
 
Sementes (grãos), de preferência não torradas. 
 
 
Constituintes ativos 
 
 
Derivados púricos (metilxantinas) com predomínio da cafeína livre e combinada com ácido 
clorogénico, que nas sementes é de 1 a 2% e de outras pequenas quantidades de derivados 
púricos (teobromina e teofilina). 
 
 
Outros constituintes se destacam, os polisacarídeos, seguidos de lípidos (10 a 12%), ácidos 
fenólicos (ácido 5-cafeoilquínico e clorogénico) e outros constituintes. 
 
 
O Extrato de Café Verde Calêndula apresenta na sua composição 45% de ácido 
clorogénico e <1% de cafeína. 
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Mecanismo de ação do Café Verde Calêndula 
 
 
Auxilia na redução dos níveis de glicose, perda de peso, modera o apetite, termogénica, 
antioxidante, energético, tratamento da Diabetes Tipo 2. 

 
 

O Café Verde apresenta ação benéfica na hipertensão arterial, hiperlipidémias e stresse 
oxidativo. 

 
 

Vários estudos demonstraram que o ácido clorogénico, em particular o ácido 5-cafeoilquínico 
reduziu a absorção intestinal da glicose e inibiu a atividade da glicose-6-fosfatase. 

 
 

Essa combinação diminuiu a glicose no sangue resultando na libertação e quebra dos 
triglicéridos do tecido adiposo. Estudo com 30 pacientes que receberam duas cápsulas de 
200mg por dia de extrato de café verde e 20 placebo. Após 60 dias de tratamento, houve 
uma redução significativa de peso de 5,7%. 

 
 

Os ácidos clorogénicos podem ser encontrados numa variedade de frutas, legumes, 
vegetais, etc. tais como maçãs, frutas vermelhas e grãos de café. São considerados os mais 
importantes e os que se apresentam em maior quantidade no café, sendo atribuído a eles a 
indução dos níveis sanguíneos de glicose, por meio a inibição da enzima glicose-6-fosfatase. 

 
 

Os ácidos clorogénicos apresentam poderosas propriedades antioxidantes, as quais podem 
proteger as células β-pancreáticas do stresse oxidativo ou promover a sensibilidade 
insulínica nos tecidos periféricos, permitindo assim atrasar ou prevenir o início da Diabetes 
Mellitus Tipo 2. Reduzem a geração de radicais livres e consequentemente promovem uma 
redução na formação das LDL, o que vai permitir estabilizar a homeostasia da glicose. 

 
 

O mais recente estudo sobre o Café Verde foi publicado em Janeiro de 2012, na revista 
médica “ Diabetes, Metabolic Syndrome e Obesity”. Os pesquisadores acompanharam um 
grupo de 16 adultos que foram suplementados com Extrato de Café Verde rico em ácido 
clorogénico em doses diferenciadas (tanto 700 ou 1,050 mg diárias), durante 12 semanas. 
Todos os 16 adultos com excesso de peso, como demonstrado por um IMC superior a 25 
(normal de IMC entre os 18,5 e 24,9). 
 
 
O estudo foi realizado com Café Verde rico em ácidos clorogénicos e outros com ácidos 
hidroxicinámicos que são também reconhecidos por ter elevados poderes antioxidantes. Os 
indivíduos que tomaram ácido clorogénico perderam em média quase 8 kg, o que equivale a 
10% do peso corporal total e de 4,4% da sua gordura corporal total. 
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Conclusão: 
 
Cada cápsula de Café Verde deve ter pelo menos 45% de ácido clorogénico. Menos destas 
%, ainda não foram testadas em estudos que demonstraram a perda de peso. A dose 
recomendada é de 400 mg, três vezes ao dia, 30 minutos antes de cada refeição. No 
entanto, alguns estudos também demonstraram algum sucesso com 200 mg diárias. 
 

 
Modera o apetite 
 
O Extrato de Café Verde Calêndula, tem um efeito que se obtém através da estimulação 
das diferentes áreas do hipotálamo regula a ingestão alimentos através do centro da 
saciedade (localizado no núcleo ventromedial). O centro da saciedade é ativado quando o 
nível de glicose nas células for elevado. Quando o nível de glicose for baixo, as células são 
inibidas e o centro da fome passa a exercer a sua função. 
 
 
Inibe a lipase pancreática 
 
Esta inibição induz uma excreção através das fezes, de pelo menos 15 a 20% de gorduras 
ingeridas com a alimentação normal. 
 
 
Estimula a termogénese 
 
A termogénese é um processo metabólico que consiste na produção de calorias a partir do 
organismo principalmente ao nível dos músculos e no tecido adiposo, utilizando como fonte 
de energia açúcares e depósitos de gordura disponíveis. 
 
A elevada termogénese induzida pelo extrato de Café Verde da Calêndula permite reduzir o 
peso corporal. 
 
 
Favorece a perda de peso corporal 
 
Estimulando o metabolismo fazendo ingerir menos alimentos, representando menos calorias, 
não assimilando 15 a 20% de gordura e favorecendo uma elevada termogénese. 
 
 
Antioxidante 
 
O ácido clorogénico (ACG), é encontrado em vários alimentos de origem vegetal, muito em 
especial no café, uma das principais fontes. Os compostos antioxidantes combatem o stresse 
oxidativo e protegem os sistemas biológicos contra várias espécies de (R.L.) reativos de 
oxigénio e nitrogénio derivados do metabolismo normal ou de origem externa que podem 
danificar vários tipos de macromoléculas celulares como lipídicos, proteínas e ADN. Como 
exemplo: hiperlipidémias, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e stresse oxidativo. 
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CALÊNDULA CREME 

 

 
 

Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 
 
Apresentação 
 

50 ml 
 
 
 
Ingredientes 
 

Aqua, Glyceryl Stearate, Octyl Dodecanol, Liquidum Petrolatum, Glycerin (and) Sodium 
Lactate (and) Tea-Lactate (and) Serine (and) Lactic Acid (and) Urea (and) Sorbitol (and) 
Lauryl Diethylene Diaminoglycine (and) Lauryl Aminopropylglycine (and) Allantoin, Stearic 
Acid, Calendula Officinalis Flower Extract, Triethanolamine, Parfum, Propylene Glycol (and) 
Diazolidinyl Urea (and) Iodopropynyl Butylcarbamate, Daucus Carota Sativa Root Extract. 
 
 
 
Modo de usar 
 

Aplicar uma ligeira camada e massajar suavemente até absorção completa do creme. Uso 
Externo.  

 
 

 
Recomendação de uso  
 

Pele seca e desidratada. Acne e borbulhas. 
 

 
 
Tipo de ação 
 

Restabelece a elasticidade cutânea. Hidratante. Antissética. Suavizante. 
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CALÊNDULA Sabonete

 
 

Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 
 
Apresentação 
 

160 g 
 
 
 
Ingredientes 
 

SODIUM PALMATE, SODIUM PALM KERNELATE, AQUA, HIDROGENATED PALM ACID,  
MEL, PARFUM (FRAGANCE), GLYCERIN, PALM KERNEL ACID, SODIUM CHLORIDE, 
GLYCINE SOJA OIL, CALENDULA OFFICINALIS, BHT, TETRASODIUM EDTA, ETIDRONIC 
ACID, GERANIOL, HEXYL CINNAMAL, BUTYLPHENYL METHYPROPINAL, LINOLOOL, 
ALPHA-ISOMETHYLIONONE.  
 
 
 
Modo de usar 
 

Após molhar a pele, aplique o sabonete diretamente na pele ou numa esponja e friccione 
suavemente com movimentos circulares. Uso Externo. 

 
 

 
Recomendação de uso  
 

Peles sensíveis e delicadas. Eritemas. Irritações. Acnes. Higiene do rosto e mãos. 
 

 
 
Tipo de ação 
 

Hidratante. Suavizante. Antissética. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 

Apresentação 
 

60 drageias de 466 mg – 28 g 
120 drageias de 466 mg – 56 g 

 
 

Ingredientes 
 

Agente de volume: Sacarose; Cardo Mariano; agentes de volume: Celulose, Lactose, Talco, 
Sílica; Agentes de revestimento: Dióxido de Titânio, Gelatina; Água; Vitamina: Acetato D-
AlfaTocoferol; Agentes de volume: Carbonato Cálcio, Polivinilpirrolidona; Agentes de 
revestimento: Polietilenoglicol, Goma Laca, Cera.  
Contém: lactose e sacarose 

 
 

Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Lípidos
  Hidratos de carbono
  Proteínas

0,015g 0,3g

  Cardo Mariano (Extrato Fruto 35-40:1)  71,55 mg

41g
9g

1,71g
0,36g

  Cardo Mariano (Fruto Pó)                       963 mg

36kJ/8,1kcal 859 kJ/202 kcal

  Por 9 drageias 100 g

9 drageias contêm

 
 

Conselhos de utilização 
 

Tomar 2 a 3 drageias, 3 vezes por dia, após as refeições. 
 
 
Recomendação de uso  
 

Más digestões. Fígado gordo. Icterícia. Intoxicações. Lítiase biliar. 
 
 
Tipo de ação 
 

Digestiva. Colagoga. Hepatoprotectora. Desintoxicante. 
 

 

7 a 10 13 a 20

Embalagem 
60 drag.          120 drag.

 

CARDO MARIANO 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 

Apresentação 
 

60 drageias de 466 mg – 28 g 
120 drageias de 466 mg – 56 g 

 
 

Ingredientes 
 

Agente de volume: Sacarose; Cardo Mariano; agentes de volume: Celulose, Lactose, Talco, 
Sílica; Agentes de revestimento: Dióxido de Titânio, Gelatina; Água; Vitamina: Acetato D-
AlfaTocoferol; Agentes de volume: Carbonato Cálcio, Polivinilpirrolidona; Agentes de 
revestimento: Polietilenoglicol, Goma Laca, Cera.  
Contém: lactose e sacarose 

 
 

Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Lípidos
  Hidratos de carbono
  Proteínas

0,015g 0,3g

  Cardo Mariano (Extrato Fruto 35-40:1)  71,55 mg

41g
9g

1,71g
0,36g

  Cardo Mariano (Fruto Pó)                       963 mg

36kJ/8,1kcal 859 kJ/202 kcal

  Por 9 drageias 100 g

9 drageias contêm

 
 

Conselhos de utilização 
 

Tomar 2 a 3 drageias, 3 vezes por dia, após as refeições. 
 
 
Recomendação de uso  
 

Más digestões. Fígado gordo. Icterícia. Intoxicações. Lítiase biliar. 
 
 
Tipo de ação 
 

Digestiva. Colagoga. Hepatoprotectora. Desintoxicante. 
 

 

7 a 10 13 a 20

Embalagem 
60 drag.          120 drag.

 

CARDO MARIANO 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 
 

Apresentação 
 

250 ml 
 
 
 

Ingredientes 
 

Espinheiro Marítimo; Agentes de Transporte: Frutose, Água; Edulcorante: Sorbitol; Cardo 
Mariano; Espessante: Goma de Guar; Conservante: Sorbato de Potássio; Espessante: Goma 
de Alfarroba; Acidificante: Ácido L-Ascórbico; Estabilizador: Pectina. 
Contém: frutose, edulcorante, sorbitol. 

 
 
 

Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
  Lípidos

  Extrato de Cardo Mariano
30 ml

64 kcal / 269 kJ 214 kcal / 897 kJ
  Por 30 ml - 2 colheres de sopa 100 ml

100 ml

2,6 g

0,8 g 2,7 g

792 mg

1,1 g0,3 g
14,3 g 47,7 g

 
   

 
 

Conselhos de utilização 
 

Tomar 2 colheres de sopa por dia, após as refeições. 
Aviso: Não contém álcool. 

 
 

Recomendação de uso  
 

Más digestões. Fígado gordo. Icterícia. Intoxicações. Lítiase biliar. 
 
 
 

Tipo de ação 
 

Digestiva. Colagoga. Hepatoprotectora. Desintoxicante. 
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Protecção e Regeneração das Células do Fígado 
 
 
Botânica 
 
O Cardo Mariano (Silybum Marianum ou Carduus Marianus) é uma planta herbácea, anual ou 
bienal, pertencente à família das Asteraceae e nativa da região mediterrânica. 
Está também presente nas Ilhas Canárias, na Madeira e nas regiões quentes e secas da 
Europa Central, da América do Norte e do Sul, da Ásia Central e Oriental e do Sul da 
Austrália. 
 
 
Composição Química 
 
Os frutos do Cardo Mariano contêm Silimarina que é uma mistura de flavanolignanos, óleo 
essencial, lípidos, açúcares, alcalóides, saponinas, mucilagens, ácido orgânico, vitaminas C, 
E e K, flavonóides e fitoesteróis. 
A silimarina, o princípio activo do Cardo Mariano, revelou ser uma mistura de três isómeros: 
silibina, silicristina e silidianina. 
O principal constituinte dos lípidos de Cardo Mariano é o ácido linoleico, um ácido gordo 
essencial poliinsaturado. 
 
 
Medicina Tradicional Europeia 
 
O Cardo Mariano é uma planta medicinal amplamente utilizada na Medicina Tradicional 
Europeia. 
 
Em França as raízes, folhas e frutos são usados no tratamento de prisão de ventre crónica, de 
várias doenças hepáticas tais como a icterícia, cálculos biliares, hepatite e fígado gordo, como 
descongestionante do sistema circulatório, no tratamento de hemorróidas e úlceras varicosas 
e, como anti-alérgico no tratamento da asma e urticária. 
 
Em Itália, os frutos do Cardo Mariano são usados no tratamento de doenças do fígado, devido 
à sua acção desintoxicante do fígado e também pelas suas propriedades diuréticas e 
cardiotónicas. 
 
Na Alemanha e na Hungria, em Medicina Tradicional, os frutos do Cardo Mariano são usados 
no tratamento de cálculos biliares devido à sua acção colagoga, estimulante da circulação 
entero-hepática e protectora do fígado. 
 
Na Grécia o Cardo Mariano é usado no tratamento de varizes, pedras da vesícula e na úlcera 
duodenal. 
 
A Medicina Homeopática também utiliza as tinturas dos frutos do Cardo Mriano no tratamento 
de doenças do fígado, cálculos biliares, peritonite, pleurite, congestão do útero e varizes. 
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Desta curta revisão do uso do Silybum Marianum em Medicina Tradicional Europeia, 
sobressai que esta planta é usada em particular no tratamento de doenças do fígado. Na 
sequência do isolamento dos seus ingredientes activos por Wagner e seus colaboradores, 
foram feitos ensaios farmacológicos que confirmaram cientificamente as indicações da 
Medicina Tradicional. 

 
 

Acções Farmacológicas 
 
 
A silimarina contida nos frutos do Cardo Mariano protege o fígado contra numerosas toxinas 
tais como a amanitina e a faloidina de cogumelos venenosos, contra tóxicos tais como o 
tetracloreto de carbono, o álcool, certos medicamentos e outros produtos químicos. 
 
Tomada preventivamente, a silimarina protege o organismo contra envenenamentos. O efeito 
é presumivelmente devido à ligação da silimarina às proteínas da membrana celular, 
particularmente no parênquima hepático, impedindo que as toxinas entrem para o interior das 
células.  
 
A silimarina protege contra as mais severas necroses hepáticas, tais como as provocadas 
pelo tetracloreto de carbono e contra lesões tóxicas do fígado ocasionadas pelas toxinas de 
cogumelos venenosos. 
As substâncias activas do Cardo Mariano também podem ser usadas curativamente, isto é, 
depois da ingestão de produtos tóxicos. Uma vez que alguns venenos levam algumas horas a 
serem absorvidos e a chegar ao fígado, a silimarina pode atrasar a sua assimilação, 
permitindo ao organismo eliminar as toxinas. Contudo, o efeito curativo é mais fraco que o 
efeito preventivo. 
 
Outro efeito terapêutico é devido à silibina, um componente da silimarina. A silibina estimula 
várias funções das células hepáticas, tais como a proliferação celular, a síntese proteica, a 
assimilação do oxigénio, a formação de energia, a reparação das membranas celulares 
danificadas, etc. A silimarina tem uma forte acção antioxidante, protegendo as células 
hepáticas contra a peroxidação lipídica. A silimarina estimula a actividade da 
superoxidodismutase (SOD) e aumenta os níveis de glutatião peroxidase (GSH), os dois 
principais sistemas enzimáticos envolvidos na neutralização dos perigosos radicais livres do 
oxigénio. a silimarina tem ainda acção anti-inflamatória e anti-alérgica. 
 
Os frutos do Cardo Mariano, intensivamente investigados nos últimos anos, têm um 
espantoso efeito protector e regenerador das células do fígado. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 
Apresentação 
 

     100 comprimidos de 300 mg – 30 g  
 
 
Ingredientes 
 

Carvão Vegetal; Agentes de volume: Polivinilpirrolidona, Lactose; Antiaglomerante: Sais de 
Magnésio de Ácidos Gordos; Essência de Hortelã-Pimenta. 
 
 
Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
  Lípidos

1080 mg

2,1 kcal / 8,8kJ 117 kcal / 489 kJ

  Por 6 comprimidos 100 g

  6 comprimidos contêm % D.D.R.*

60 mg

  Carvão vegetal (Cocos nucifera L. )

3,4 g

n.d.**

370 mg
20 mg

20,3 g
1,2 g

 
  *D.D.R. – Dose Diária Recomendada                                                                        **n.d. – não definido 

 
 

Conselhos de utilização 
 

Adultos: Tomar 2 comprimidos, 3 vezes por dia, 15 minutos antes das refeições. 
Crianças dos 6 aos 15 anos: 1 comprimido, 3 vezes por dia, 15 minutos antes das refeições. 

 
 

Recomendação de uso  
 

Flatulência. Aerofagia e aerocolia. Meteorismo. Diarreias. Distensão e dor abdominal. Gases. 
 
 
Tipo de ação 
 

Absorvente de gases. Digestiva. Anti-flatulente.  

16

 

CARVÃO VEGETAL 
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Informação complementar 
 

 
Carbonização e Ativação. 
 
 
O carvão vegetal ativo obtém-se a partir da carbonização das cascas de da noz de coco. Este 
processo aumenta a capacidade de absorção do carvão vegetal. 
 
 
O carvão vegetal ativo suprime rapidamente a aerofagia e os gases intestinais (aerocolia). 
 
 
Beneficia os transtornos digestivos, tais como: 
 
 Dores abdominais 

 Obstipação 

 Diarreias 

 Flatulência 

 Distensão abdominal. 

 
 
O carvão Vegetal elimina toxinas e absorve as bactérias prejudiciais ao intestino. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 

Apresentação 
 

     60 cápsulas de 367 mg – 22 g  
 
 
Ingredientes 
 

Cáscara Sagrada; Agente de Volume: Amido de Milho; Cápsula: Gelatina; Agentes de volume: 
Polivinilpirrolidona, Sacarose, Talco; antiaglomerante: Sais de Magnésio de Ácidos Gordos.  

 
 

Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
  Lípidos

2,2 kcal / 9,2kJ 100 kcal / 418 kJ
  Por 6 cápsulas 100 g

  6 cápsulas contêm % D.D.R.*

20 mg

  Cáscara Sagrada (Rhamnus purshiana L . )      1387 mg

0,9 g

n.d.**

310 mg
200 mg

14 g
9 g

 
    *D.D.R. – Dose Diária Recomendada                                                                   **n.d. – não definido 

 
Conselhos de utilização 
 

Tomar 2 cápsulas, 2 a 3 vezes por dia, durante as refeições, com um grande copo com água. 
 
 
Recomendação de uso  
 

Obstipação ocasional (prisão de ventre). Disquinésia hepatobiliar. 
 
 
Tipo de ação 
 

Laxativa. Reguladora do trânsito intestinal. 
 
 
Informação de precauções 
 

A utilização da Cascara Sagrada, não está recomendada nas seguintes situações: 

Ileus Subileus, inflamações gastrointestinais (Doença de Crohn, colite ulcerosa), gravidez e 
aleitação (as lactentes podem ter diarreias), crianças com idade inferior a 12 anos. 
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CÁSCARA SAGRADA
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Informação complementar 
 

 
 
A Cascara Sagrada pertence à família das Ramnáceas. 

 

É uma árvore espontânea da Região Americana do Oceano Pacífico, desde o Norte dos 
Estados Unidos da América até à Colômbia. 

 

Apesar de a Cascara Sagrada ter várias ações medicinais conhecidas tais como, obstipação 
crónica (estimula a ação peristáltica do cólon), discinésia biliar, secreção biliar insuficiente, 
colecistite crónica, litíase biliar e meteorismo (estimula a produção de fluidos digestivos pelos 
órgãos do trato digestivo, vesícula biliar, estômago, pâncreas, fígado e ajuda a dissolver os 
cálculos biliares), é pela sua ação antiobstipante que esta planta é principalmente conhecida e 
utilizada à mais de 200 anos por povos de várias culturas, o que atesta a sua segurança de 
utilização. 

 

Os principais princípios ativos da Cascara Sagrada são as antraquinonas glicosiladas (6 a 
10%), entre os quais a emodina, frangulina e os cascarósidos (A, B, C e D). Estes 
constituintes têm uma ação de estimulação do peristaltismo intestinal, seis a oito horas após a 
sua ingestão. 

 

Entre as vantagens da utilização da Cascara Sagrada, destaca-se o facto de não induzir 
habituação, ao contrário de muitos laxantes, e de reeducação intestinal, e que é obtida sem 
efeitos acessórios, diarreias, cólicas e dores abdominais. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 
 
Apresentação 
 

     60 cápsulas de 283 mg – 17 g  
 
 
 
Ingredientes 

 

Cavalinha; Cápsula: Gelatina; Agentes de Volume: Polivinilpirrolidona, Amido de Milho, Talco; 
Antiaglomerante: Sais de Magnésio de Ácidos Gordos.  

 
 
 
Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
  Lípidos

1029 mg

1,6 kcal / 6,5kJ 92 kcal / 385 kJ

  Por 6 cápsulas 100 g

  6 cápsulas contêm % D.D.R.*

10 mg

  Cavalinha (Equisetum arvense L. )

0,8 g

n.d.**

210 mg
50 mg

18,1 g
3,1 g

 
  *D.D.R. – Dose Diária Recomendada                                                                         **n.d. – não definido 

 
 

Conselhos de utilização 
 

Tomar 2 cápsulas, 2 a 3 vezes por dia, durante as refeições. 
 
 
 
Recomendação de uso  
 

Cistites. Litíase renal. Diurética. Reumatismo. Reforça os ossos e tecido conjuntivo, 
estimulando a síntese de colagénio. Unhas frágeis e quebradiças. Queda de cabelo. 

 
Tipo de ação 
 

Diurética. Remineralizante. Reestruturante dos tecidos conjuntivos. 
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CAVALINHA 
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Informação complementar 
 

 

A cavalinha é uma das plantas mais antigas da terra. O seu nome botânico, Equisetum, 
procede da combinação de Equus (cavalo) e Sacta (cerda), uma vez que os caules são duros 
como as crinas dos cavalos. Por isso e pelo seu elevado conteúdo de ácido silícico, 
utilizavam-se para limpar as vasilhas de peltre. No entanto, o ácido silícico também confere à 
planta efeitos curativos, pois é importante para a composição dos ossos, dentes, unhas e 
pele. 

 

A Cavalinha pertence à família das Equisetáceas e cresce no decorrer de um ano de duas 
formas diferentes. Em Março/Abril desenvolvem-se caules férteis, de cor castanha 
avermelhada ou amarela de 20cm de altura. Em Maio/Junho crescem caules estéreis de 10-
14cm de altura, de cor verde e fortemente ramificada. Esta planta cresce em solos argilo-
siliciosos, húmidos e sombrios. Existe em quase todo o território de Portugal. 

 

Devido à grande quantidade de sais de silício, apresenta propriedades remineralizantes e 
tonificantes do tecido conjuntivo, melhorando a consistência e elasticidade dos tecidos de 
suporte e revestimento dos ossos e cartilagens. 

 

Na consolidação de fraturas, na osteoporose, nas doenças reumáticas. Aumenta a diurese 
(diurética), e nas infeções urinárias e prevenção de litíase renal (cistites e cálculos renais). 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 
 
Apresentação 
 

60 comprimidos de 540 mg – 32,4 g  
 
 
 
Ingredientes 

 

Centella Asiática; agentes de volume: Maltodextrina, Amido de Milho, Óxido de Magnésio, 
Polivinilpirrolidona, Sílica; antiaglomerante: Sais de Magnésio de Ácidos Gordos.  

 
 
 
Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
  Lípidos

  Centella Asiática

2,8 kcal / 11,5 kJ 85 kcal / 355 kJ
  Por 6 comprimidos 100 g

  6 comprimidos contêm % D.D.R.*

10 mg

1814 mg

0,4 g

n.d.**

6 mg
650 mg

0,2 g
20,2 g

 
    *D.D.R. – Dose Diária Recomendada                                                                     **n.d. – não definido 

 
 

Conselhos de utilização 
 

Tomar 2 comprimidos, 2 a 3 vezes por dia, após as refeições. 
 
 
 
Recomendação de uso  
 

Celulite. Pele flácida. Excesso de peso. Pele efeito “casca laranja”. 
 
 
 
Tipo de ação 
 

Beneficia a micro circulação. Melhora o aspecto geral da pele. Induz a produção de colagénio. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 
 
Apresentação 
 

200 ml 
 
 
 
Ingredientes 

 

Aqua, Centella Asiatica Extract, Alcohol, Aesculus Hippocastanum Extract, Peg-40, 
Hydrogenated Castor Oil, Camphor, Carbomer, Menthol, Triethanolamine, Arnica Montana Ci 
42051, Ci 15985, Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Iodopropynyl 
Butylcarbamate. 

 
 
 

Modo de usar 
 

Aplicar o gel massajando, de manhã e à noite sobre as partes do corpo que deseja. Uso 
externo.  

 
 
 

Recomendação de uso  
 

Celulite. Pele flácida e ondulada. Retenção de líquidos. Pele efeito “casca de laranja”. 
 
 
 

Tipo de ação 
 

Melhora o aspecto geral da pele, favorecendo a eliminação local dos nódulos celulíticos por 
indução da produção de colagénio. 

 

 

 

 

 

CENTELLA ASIÁTICA
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A CELULITE 
 
 
Em que consiste: 
 
A Celulite é uma alteração do tecido subcutâneo, com um aumento de volume em zonas 
localizadas. O termo médico exacto é “Paniculopatia - edemofibroesclerótica” o que quer dizer 
um aumento da actividade do tecido adiposo, retenção de líquido intersticial, intoxicação e 
endurecimento do tecido conjuntivo. 
Localizando-se fundamentalmente no tecido conjuntivo, as células gordas (adipócitos) deste 
tecido têm a particularidade de armazenar as gorduras ao invés de as queimarem consoante 
as necessidades energéticas. 
Por sua vez, as células adiposas agrupam-se e comprimem os vasos sanguíneos, 
perturbando a circulação sanguínea e linfática, chegando mesmo a favorecer lipoedemas e 
edemas dérmicos; isto é, a pressão com os dedos produz marcas na pele, e em estágios mais 
avançados as fibras do colagénio formam uma rede de feixes inchados e com a presença de 
blocos amorfos; nesta fase, permitem a existência de nódulos e placas celulíticas com edema 
e dor. 
Em consequência da deficiente irrigação sanguínea, a circulação de retorno torna-se cada vez 
mais difícil, o que obriga o organismo a fazer retenção de líquidos. Por outro lado também os 
distúrbios circulatórios podem ser causa do aparecimento da celulite, já que os vasos se 
dilatam e são eles que vão comprimir as células do tecido conjuntivo, tornando-se difícil o 
recebimento, por parte das células, de oxigénio e nutrientes e expulsão dos seus resíduos 
tóxicos excedentários. 
 
 
 

AS CAUSAS E OS FACTORES QUE PROVOCAM A CELULITE 
 
Na verdade, desconhece-se a verdadeira causa que origina a aparição da Celulite. Ao que se 
sabe, é a conjugação de vários factores que desencadeia o aparecimento deste problema: 
Endócrinos e Hormonais, Genéticos, Alimentares, Metabólicos, Psicológicos e 
Mecânicos. 
 
 
 
Endócrinos e Hormonais: 
 
Sobretudo em momentos da vida da mulher, há a possibilidade de maior acumulação de 
celulite. Isto acontece, fundamentalmente, durante a puberdade, o período pós-parto, na 
menopausa e os dias que antecedem o período, pois aumenta a retenção de líquidos. 
As alterações hormonais são uma das causas, já que investigações recentes indicam que os 
tecidos têm uma especial sensibilidade à foliculina, uma hormona feminina produzida pelos 
ovários. É essa a razão pela qual os homens não sofrem deste problema. 
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Genéticos: 
 
A Celulite é hereditária. 
 
 
Alimentares: 
 
Os alimentos podem afectar o aparecimento de celulite, tanto nas mulheres gordas como nas 
magras, se consumirem alimentos com alto teor de açúcar, gorduras, sal, cafeína e álcool, 
são factores agravantes da celulite. 
 
 
Metabólicos: 
 
As disfunções hepáticas e a prisão de ventre são outros factores que desencadeiam a 
Celulite, já que as funções do fígado e dos intestinos são de neutralizar as substâncias 
tóxicas. 
 
 
Psicológicos: 
 
A Celulite atinge mais frequentemente as mulheres instáveis com stresse e aquelas que 
sofrem de insónias. 
 
 
Mecânicos: 
 
O sedentarismo favorece a má circulação e agrava a chamada “Pele casca de laranja”. 
Outras causas como o abuso de estimulantes (chá, café e o tabaco) são responsáveis 
pela acumulação de toxinas e outras substâncias nocivas ao organismo. 
 
 
Como prevenir: 
 
Melhorar determinados hábitos de vida, como uma dieta saudável e equilibrada, beber muita 
água, um pouco de exercício e, sobretudo, muita persistência e força de vontade. 
 
Dieta anticelulítica por excelência é aquela rica em verduras e hortaliças, legumes, carnes 
brancas e pouco gordas, peixe e água, muita água para ajudar a eliminar as toxinas e 
favorecer a hidratação das células; 
 
Evitar os alimentos ricos em gorduras animais, o açúcar, o excesso de sal, o álcool, o café e o 
chá; 
 
Evitar o mais possível o aumento de peso e obesidade; 
 
Mastigar bem e comer com calma, para que o processo digestivo se desenrole com absoluta 
normalidade; 
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Praticar algum tipo de desporto, sendo o mais recomendável a ginástica ou a natação, porque 
exercita todos os músculos do corpo. A prática de um exercício físico contínuo, para além de 
combater eficazmente a celulite, traz numerosos benefícios ao nosso organismo. 
 
 

 
CENTELLA ASIÁTICA 

 
 
Planta originária de regiões quentes da Índia, Paquistão, China, Austrália, Madagáscar, 
contém como princípios activos triterpenos, (asiaticosidos e ácido asiático) que ajuda a 
aumentar a oxigenação e actividade circulatória a nível do tecido conjuntivo. 
Ela actua na biossíntese do colagéneo, ao nível dos fibroblastos normalizando a produção de 
fibras colagénicas eliminando a fibrose responsável pelo armazenamento de água e 
acumulação de gorduras “rouba água das células gordas”. 
A Centella Asiática restabelece as trocas metabólicas entre o tecido conjuntivo e a corrente 
sanguínea, permitindo não haver acumulação de toxinas, água e gorduras. 
Diminui e combate a celulite, produzindo também uma acção anti-inflamatória, evitando assim 
o edema, a dor e o rubor. 
Mantém a consistência ao nível dos tecidos, eliminando os nódulos celulíticos “Pele casca de 
laranja”. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 
 

Apresentação 
 

100 ml 
 
 
 
Ingredientes 
 

Agentes de transporte: Água; Glicerol; Chá Verde; antioxidante: Ácido Cítrico; conservantes: 
Sorbato de Potássio; Benzoato de Potássio. 

 
 

Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
  Lípidos
  Fibras alimentares

3 mg
260 mg
0,05 mg

10 gotas

0,84 kcal / 3,5 kJ

0,4 g

n.d.**

0,6 g
51,9 g
0,01 g

2 mg
  30 gotas contêm

Extracto de Chá Verde (Camellia sinensis) 0,15 ml

167,4 kcal / 700,4 kJ
  Por 100 ml

% D.D.R.*

 
    *D.D.R. – Dose Diária Recomendada                                                                          **n.d. – não definido 

 
 

Conselhos de utilização 
 

Tomar 5 a 10 gotas diluídas em meio copo com água antes das refeições, 3 vezes ao dia.  
 
 
 

Recomendação de uso  
 

Obesidade. Excesso de peso. Emagrecimento. Antioxidante. 
 
 
 
Tipo de ação 
 

Termogénica (transformação da gordura em energia). Lipolítica (eliminação e expulsão de 
gorduras no organismo). Diurética. 

 

CHÁ VERDE SUPERCONCENTRADO
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Informação complementar 
 
O Chá Verde extrato concentrado padronizado que contém 35% de polifenóis, são 
constituídos pelo ácido fenólico (clorogénico, cafeína, gálico), taninos hidrolizados.  
Ao Chá Verde é reconhecida uma acção de emagrecimento graças ao aumento da 
termogénese corporal, o que diminui o excesso de calorias diárias e um aumento significativo 
da diurese, auxiliando a perda de peso. 
O Chá Verde diminui os glúcidos porque reduz a absorção dos açúcares e induz uma forte 
acção lipolítica que favorece a eliminação das gorduras e adiposidades pela estimulação 
enzimática. 
 

 
A Padronização 
 
Para as preparações de plantas, sem substâncias determinantes para a eficácia (por exemplo 
o chá verde), procede-se à padronização. Não se faz a normalização relativamente ao teor do 
princípio activo, mas, referimo-nos ao total do extracto para determinar a qualidade. Além da 
padronização do material extraído da planta e dos controlos realizados durante a fabricação, 
os procedimentos de fabrico devem assegurar uma qualidade constante e a padronização da 
preparação 
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COCKTAIL 
Rábano Negro, Alcachofra 

Cardo Mariano e Desmodium
 
 

Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal 
Apresentação 
 

20 ampolas bebíveis de 10 ml – 200 ml 
Ingredientes 
 

Sumo de Rábano Negro; Concentrado de Alcachofra; Extrato Fluido de Cardo Mariano; 
Extrato Fluido de Desmodium; Aroma de Limão. 

 

 
 
Informação nutricional 

 

  Valor energético
   Lípidos
  dos quais saturados
  Hidratos de carbono
  dos quais açucares
  Fibra
  Proteínas
  Sal

  Sumo de Rábano Negro                           19,24g
  Concentrado de Alcachofra 500 mg
  Extrato Fluido de Cardo Mariano 100 mg
  Extrato Fluido de Desmodium              100 mg

<0,5g <0,5g

0,84g 4,4g
0,52g 2,6g

<0,1g <0,1g
<0,1g <0,1g

  2 ampolas contêm 

  Por 2 ampolas 100 ml

0,04g 0,2g
0,9 g0,18 g

17,4kJ/4,2kcal 87kJ/21kcal
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Conselhos de utilização 
 

Diluir o conteúdo de 1 ampola num copo com água, 2 vezes por dia, de manhã em jejum e ao 
deitar, fora das refeições, durante 3 a 4 semanas. Agitar antes de usar. 
Aviso: Pode ocorrer a presença de um ligeiro depósito, devido à utilização de extratos de 
plantas. Este facto não altera a qualidade do produto. 

 
 
Recomendação de uso 
 

Más digestões. Fígado gordo. Enfartamento. Cálculos biliares e renais. 
 
 

Tipo de ação 
 

Hepatoprotectora. Colagoga. Digestiva.  
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Informação complementar 
 

É uma fórmula de extratos de plantas, que protegem a função hepática, regulam o 
funcionamento do fígado e vesícula biliar, facilitam e melhoram a digestão de uma forma 
natural. 
 
 
Rábano negro 
 
Estimulante digestivo (colerético e colagogo) e hepatoprotetor. 
Eficaz na prevenção da litíase renal e biliar. 
 
 
Alcachofra 
 
Proteção e regeneração do fígado, graças à cinarina e anti-hepatotóxico. 
Beneficia a secreção biliar e a digestão de forma natural. Evita a formação de litíase biliar. 
 
 
Cardo Mariano 
 
Propriedades protetoras do fígado.  
Tratamento de suporte nas doenças inflamatórias do fígado e cirrose hepática. 
Hepatoprotetor por ação da silimarina. 
 
 
Desmodium 
 
Elimina toxinas e depurativo hepático. 
Bons resultados na hepatite viral aguda, icterícia e regula os parâmetros analíticos da função 
hepática (transaminases e bilirrubinas). 
 
 
 

O cocktail natural para a má digestão e mau funcionamento  
do fígado e vesícula. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 

Apresentação 
 

 60 cápsulas – 42,6 g                                   
 

Ingredientes 
 

Ácido L-Ascórbico (Vit. C); Glucose; Nicotinamida (Vit. B3); Acetato D-alfa tocoferol (Vit. E); 
D-Pantotenato de Cálcio (Vit. B5); Cloridrato de Piridoxina (Vit. B6); Riboflavina (Vit. B2); 
Mononitrato de Tiamina (Vit. B1); Ácido Fólico (Vit. B9); Biotina (Vit. B8); Cianocobalamina 
(Vit. B12); Óleo de Girassol, Óleo de Soja; Cápsula: Gelatina, Glicerol, Corantes. 

Informação nutricional 
 

Valor energético
Proteínas
Glícidos
Lípidos 0,57 g

%D.D.R.*
Vitamina C 160 mg 200

Vitamina B3  32 mg 200

Vitamina E 24 mg 200

Vitamina B5  12 mg 200

Vitamina B6  2,8 mg 200

Vitamina B2 2,8 mg 200

Vitamina B1 2,2 mg 200

Vitamina B9 400 mcg 200

Vitamina B8 100 mcg 200

Vitamina B12 5 mcg 200
*D.D.R. – Dose Diária de Referência

444,8 kcal / 1865,15 kJ 6,30 kcal / 26,46 kJ
  Informação Nutricional Por 100 g Por 2 cápsulas

0,005 g
40,17 g

20,29 g
0,35 g

0,264 g

2 cápsulas de gelatina mole contêm: 

 

Conselhos de utilização 
 

Adultos: Tomar 2 cápsulas por dia, de preferência com uma refeição. 
 
 

Recomendação de uso 
 

Ansiedade. Nervosismo. Stresse. Abuso de álcool e tabaco. Carências vitamínicas. Doenças 
infecciosas. 
. 
 
Tipo de ação 
 

Sinergia essencial para uma boa saúde do sistema nervoso, fígado, pele, cabelo e olhos. 
Contém 10 vitaminas de potência máxima. 

 

COMPLEXO B 
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Complexo B 

organismo e que atuam em sinergia 
ara assegurar uma boa performance física e mental. 

como para a resposta muscular, 
ontribuindo para um bom desempenho mental e físico. 

lo que é importante assegurar que as ingerimos diariamente 
as quantidades adequadas. 

orquê tomar este Suplemento Alimentar? 

ebro, um dos órgãos que mais energia consome, como para o sistema nervoso 
m geral. 

equado de 
idratos de carbono como principal fonte energética além de proteínas e lípidos. 

 a obtenção desta energia, necessária para o 
dequado rendimento intelectual e físico. 

 Complexo B é adequado a quem: 

, porque podem beneficiar de um complemento de Vitamina B12 e 

memória, falta de 
concentração, mudanças de humor e fadiga. 
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Complexo B da Calêndula Internacional, contém 10 vitaminas essenciais para a 
manutenção do metabolismo e das funções vitais do 
p
 
 
É um suplemento alimentar diário que contém uma conjugação específica de Vitaminas do 
Complexo B e Vitamina C. estes nutrientes essenciais, são vitais para o funcionamento 
saudável dos sistemas nervoso e imunitário assim 
c
 
 
As Vitaminas do Complexo B e Vitamina C, habitualmente denominadas por 
hidrossolúveis, não são sintetizadas ou armazenadas pelo nosso organismo em 
quantidades significativas, pe
n
 
 
P
 
 
Todo este grupo de micronutrientes existentes no Complexo B Calêndula, são essenciais a 
um bom funcionamento da atividade intelectual e física e têm um papel importante tanto 
para o cér
e
 
 
Um estilo de vida intelectual ou fisicamente ativo, requer um fornecimento ad
h
 
 
As vitaminas do Complexo B facilitam
a
 
 
O
 
 Adultos e crianças com idade superior a 12 anos 
 

 Vegetarianos
Vitamina C. 

 

 Pessoas com diabetes ou restrição calórica, por não conter açúcar. 
 

 Este Complexo B, não contém estimulantes artificiais, não interferindo com o sono. 
 

 As deficiências de Vitaminas do Complexo B têm consequências negativas para o 
organismo, podendo contribuir, nomeadamente, para dificuldades na 
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Produto 
 

 Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 
Apresentação 
 

20 ampolas bebíveis de 10 ml - 200 ml 
 

 
Ingredientes 

 

Água Purificada; Desmodium (Desmodium ascendens (Sw.) DC.  ) (folhas) Extrato; Sorbato 
de Potássio; Benzoato de Sódio. 
 
 
Informação nutricional 
 

  Valor energético
 Proteínas
  Glícidos
  Lípidos

*D.D.R. – Dose Diária Recomendada    **n.d. – não definido

n.d.** Desmodium (folhas) Extrato                 5000 mg

0,3 kcal / 1,26 kJ 3 kcal / 12,6 kJ

0,03 g 0,3 g
<0,01 g

  1 ampola contem 

0,02 g

  Por

% D.D.R.*

<0,1 g

0,2 g

1 ampola ( 10 ml ) 100 ml

 
 

Conselhos de utilização 
 

Diluir o conteúdo de 1 ampola num copo com água antes de uma refeição principal.  
Agitar antes de usar.  

Aviso: Se está grávida, a amamentar ou a tomar medicamentos consulte o seu médico antes 
de tomar este suplemento. 

 
 

Recomendação de uso  
 

Hepatite Tipo A. Hepatopatias tóxicas associadas aos tratamentos quimioterápicos e outros 
fármacos. Cirrose hepática. Normaliza os valores bioquímicos do fígado. Destoxificação 
alcoólica e tratamento paralelo do alcoolismo. 
 

 
Tipo de ação 
Hepatoprotetor. Estimula as funções hepáticas. Impede a degeneração das células hepáticas 

 

DESMODIUM  
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Informação complementar 
 

É uma planta herbácea bienal da família das fabaceas (leguminosa), também denominada 
por Desmodium procumbens. 
 
 
Nativo da África Equatorial e da América Latina, mas muito abundante na costa tropical 
africana, onde se encontra em estado selvagem. 
 
 
Esta planta é utilizada em África, por curandeiros tradicionais africanos para tratar doenças 
hepáticas diversas. As partes mais utilizadas da planta são: partes aéreas da planta com 
caules, folhas e flores. 
 
 
Inúmeros estudos científicos (Addy, McManus Tubery, Burka), foram realizados para estudar 
os ingredientes ativos do Desmodium Ascendens. Assim, podemos encontrar derivados da 
triptamina, flavonóides (vitexina e isovitexina), e saponinas (soyasaponines I e II). 
 
 
Estes ingredientes ativos têm uma elevada capacidade de reduzir e prevenir os sintomas 
habituais (fadiga, cefaleias, anorexia, icterícia, etc.), destacando-se a regeneração hepato-
celular. 
 
 
As análises bioquímicas (transaminases glutâmica oxalacética e pirúvica (GOP-GPT), y-GT e 
bilirrubina total, normalizam de uma forma rápida em comparação com os casos não tratados 
com Desmodium. 
 
 
Nas lesões hepáticas tóxicas: tratamento coadjuvante nos doentes com hepatopatias 
inflamatórias ou crónicas ou cirrose hepática o Desmodium Ascendens tem um efeito 
hepatoprotetor, normalizando os valores analíticos e a função hepática. 
 
 
Na hepatite tipo A (viral), o Desmodium Ascendens, não atua sobre o vírus diretamente 
envolvido, mas impede a destruição das células hepáticas (hepatócitos). Além disso, os seus 
estudos têm demonstrado uma capacidade em reduzir a produção de lípidos altamente 
inflamatórios e complexos. 
 
 
Devido ao seu efeito protetor, o Desmodium traz grandes benefícios nos casos de 
hepatopatias tóxicas: quimioterapia, mesmo na prevenção de riscos iatrogénicos, como 
resultado da combinação de várias drogas sintéticas, tais como os neurolépticos, hipnóticos, 
psicotrópicos, fármacos antivirais ou anticoncecionais. 
 
 
Do mesmo modo, pode ser utilizado na desintoxicação alcoólica ou no tratamento 
coadjuvante do alcoolismo. 
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DIET LINHA CHÁ 

 

 
 

Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 
 
Apresentação 
 

24 saquetas de 2 g – 48 g  
 
 
 
Ingredientes 
 

Bétula, folhas (Bétula alba L.); Sene, folhas (Cassia angustifolia Vahl.); Amieiro Negro, casca 
(Rhamnus frangula L.); Hortelã-Pimenta, folhas (Mentha piperita L.); Alcaçuz, raiz (Glycyrrhia 
glabra L.); Cascara Sagrada, casca (Rhamnus purshiana D.C.); Laranja Amarga, casca 
(Citrus aurantium L.); Malvas, planta (Malvas silvestris L.). 
 
 
 
Modo de preparação 
 

Coloque 1 saqueta numa chávena com água recém fervida e deixe em infusão durante 4-6 
minutos. Retire a saqueta e está pronto a tomar. Pode ser tomado quente ou frio, conforme a 
preferência. 
 
 
 
Recomendação de uso  
 

Prisão de ventre. Excesso de peso. 
 
 
 
Tipo de ação 
 

Moderadamente laxativa. Eliminadora de gordura. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 
Apresentação 
 

100 comprimidos de 500 mg – 50 g  
 
 
Ingredientes 
 

Farelos; Cassia; agente de volume: Lactose; agente de revestimento: Goma Arábica; agente 
de volume: Sacarose; Algas; agente de volume: Sorbitol; Cascara Sagrada; agentes de 
volume: Talco, Polivinilpirrolidona; Antiaglomerante: Sais de Magnésio de Ácidos Gordos; 
Essência de Anis Verde.  

 
 

Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
   dos quais PolIóis
  Lípidos

  Farelos
  Cassia
  Algas
  Cáscara Sagrada

1,7 g
29,7 g

128 kcal / 535 kJ
50 mg
900 mg

3,8 kcal / 16 kJ

120 mg

  Por 6 comprimidos 100 g

% D.D.R.*

170 mg 5,8 g

  6 comprimidos contêm

1,3 g

n.d.**
n.d.**

180 mg

40 mg

960 mg
540 mg

n.d.**
n.d.**

 
    *D.D.R. – Dose Diária Recomendada                                                           **n.d. – não definido 

 
 

Conselhos de utilização 
 

Tomar 2 comprimidos 3 vezes ao dia, antes das principais refeições. 
 
 
Recomendação de uso  
 

Obstipação ocasional. Excesso de peso. 
 
 
Tipo de ação 
 

Laxativa. Regularizadora do trânsito intestinal. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 
Apresentação 
 

60 cápsulas de 545 mg – 32,7 g  
 
 
Ingredientes 
 

Glucomanano; cápsula: Gelatina; L-Carnitina; Extracto de Levedura com Crómio; Algas; 
Citrato de Potássio; agentes de volume: Talco, Sorbitol, Polivinilpirrolidona; antiaglomerante: 
Sais de Magnésio de Ácidos Gordos; agente de volume: Sílica; Pantotenato de Cálcio; 
cápsula: Óxido de Titânio, Óxido de Ferro Amarelo, Eritrosina; Cloridrato de Piridoxina. 
 
 
Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
  Lípidos

  Glucomanano
  L-Carnitina
  Crómio
  Algas

33,1 g
2,2 g

400 mg
20 mg

1428,6  Cloridrato Piridoxina (Vit. B6)               20 mg

  Por 2 cápsulas 100 g

n.d.**

< 10 mg

340 mg
150 mg

  2 cápsulas contêm

< 0,1 g

n.d.**

% D.D.R.*

1,8 kcal / 7,4 kJ 163 kcal / 682 kJ

500
n.d.**96 mg

200 mcg

 
    *D.D.R. – Dose Diária Recomendada                                                           **n.d. – não definido 

 
 

Conselhos de utilização 
 

Tomar 1 cápsula, 20 minutos antes do almoço e do jantar, com um copo cheio com água. No 
caso de sentir fome durante o dia poderá repetir. 

 
 

Recomendação de uso  
 

Apetite excessivo. Excesso de peso. Regimes hipocalóricos. Controlo de peso. Obesidade. 
 
 
Tipo de ação 
 

Inibidora de apetite. Ajuda a reduzir a quantidade de alimentos ingeridos. 

30
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 

 
 

Apresentação 
 

 500 ml 
 
 
 

Ingredientes 
 

Água Purificada, Extratos Glicéricos de: Equisetum arvense L. (Cavalinha), IIex 
paraguayensis (Mate), Urtica dioica (Urtiga), Orthosiphon stamineus Benth (Chá de Java), 
Aroma, Acidificante: Ácido cítrico, Conservantes: Sorbato de Potássio, Benzoato de Sódio. 
 
 
 
Informação nutricional 

 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
  Lípidos
*D.D.R. – Dose Diária Recomendada    **n.d. – não definido

30 ml 100 g

22,5 kcal / 94,5 kJ 75 kcal / 315 kJ

5,6 g 18,55 g
0,0 g 0,0 g

  Por

0,2 g0,07 g

 
 
 
 

 

Conselhos de utilização 
 

Adultos: Diluir 30 ml em 1,5 litros de água e beber ao longo do dia. 
 
 
 
Recomendação de uso 
 

Excesso de peso. Manutenção do peso. Obesidade. Concentração de gorduras localizadas. 
Eliminação de líquidos e toxinas. Edemas. Depurativo renal.  

 
 
 
Tipo de ação 
 

Depurativa. Desintoxicante. Diurética. Mobilizadora de lípidos e toxinas. Modeladora do 
corpo. Promove saúde e bem-estar. 
 
 

 

 

DIET LINHA - DRENA 
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Informação complementar 
 

A Calêndula Internacional elaborou uma mistura especial de extratos vegetais que aceleram 
o metabolismo das gorduras e retenção de líquidos. 
 
 
O suplemento alimentar apresenta-se em frasco de 500 ml, que se mistura na água, de 
modo a serem ingeridos ao longo do dia, os preciosos princípios ativos das plantas 
selecionadas (cavalinha, mate, urtiga e chá de Java), pelas suas capacidades depurativas, 
desintoxicantes, diuréticas e mobilizadora de lípidos. 
 
 
Os problemas relacionados com o peso são muitas vezes acompanhados por um certo grau 
de retenção de líquidos e gorduras depositadas nos tecidos adiposos. 
 
 
Existe uma má eliminação de resíduos (toxinas) e água podendo provocar, em alguns 
casos, edemas, distensão abdominal e concentração de gorduras localizadas. 
 
 
Diet Linha Drena é uma nova fórmula de promover o bem-estar, não só a quem tem 
excesso de peso, mas também a quem não quer engordar. 
 
 
Diet Linha Drena promove uma tripla ação: 
 
 
 Perder peso 
 
 Modelar o corpo 

 
 Eliminar a retenção de líquidos e as gorduras 

 
 
 
Princípios Ativos 
 
 
Equisetum arvense L. – Cavalinha 
 
A cavalinha é constituída de sais minerais (silícea e potássio), heterósidos de flavonóides. 
 
A sua ação diurética deve-se à presença do potássio e dos flavonóides, exercendo ao 
mesmo tempo uma ação remineralizante, repondo os minerais e oligoelementos que se 
encontram em falta e eliminando o sódio excessivo, eliminando ainda o excesso de ácido 
úrico no organismo. 
 
Diminui a retenção de água, com efeito drenante, edemas (elimina os líquidos). 
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IIlex paraguayensis (Erva-Mate) 
 
No mate estão presentes várias vitaminas e minerais entre elas vitaminas do complexo B, 
Vit. C e Vit. D, dentro dos minerais; Cálcio, Manganês e Potássio. 
 
As suas propriedades fitoterapêuticas, baseiam-se, como drenadoras, diuréticas e 
estimulantes, nos casos de astenia física, frequentemente associados a regime de 
emagrecimentos. O consumo do mate atrasa a progressão do bolo alimentar para fora do 
estômago, o que aumenta a duração da sensação de saciedade e favorece a perda de 
peso. 
 
 
Urtiga dioica L. (Urtiga) 
 
A constituição da urtiga, com a sua maior riqueza biológica, está presente nas partes 
aéreas floridas (flavonóides), derivado do quercetol, carotenóides (beta-caroteno) e 
(xantofilia), clorofila. Dentro dos minerais; (ferro, cálcio, manganésio, potássio e silício). 
Ácidos gordos, vitamina C e do complexo B. 
 
As floridas da planta têm propriedades fitoterapêuticas que permite uma capacidade 
diurética, no caso de retenção de líquidos, drenantes e anti-inflamatória no controlo da 
celulite. Ligeiramente hipoglicemiante e hipotensora. Efeito depurativo, que permite uma 
boa eliminação renal. 
 
 
Orthosiphon stamineus Benth (Chá de Java) 
 
A planta contém um glucosídeo característico que é chamado de ortosifonina; é rica em 
saponina, taninos e esteróis, substância similar às hormonas. 
 
Tem uma acção diurética, aumenta a excreção da ureia, dos cloretos e do ácido úrico. 
Estas propriedades devem-se seguramente à acção combinada dos flavonóides e dos sais 
de potássio (acção reforçada por alguns ácidos orgânicos e a saponina). 
 
Favorece a função eliminatória renal e digestiva. 
 
Desenvolve uma ligeira acção colerética pela estimulação da bílis. É referido um notável 
poder bacteriológico e virulógico ligado à presença de derivados de Ácido Rosmarinico, 
utilizado no tratamento de infecções urinárias. 
 
Recomendada como adjuvante no tratamento de emagrecimento. 
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Excelente Cardiotónico Natural para o 
Fortalecimento e Apoio da Função Orgânica. 

 
 
Botânica 

 
O Espinheiro Alvar (Crataegus Oxyacantha) é um arbusto de crescimento espontâneo (entre 2 
a 4 m) muito ramoso e espinhoso. Folhas caducas com lóbulos muito profundos e verdes 
brilhantes, possuindo algumas folhas com lóbulos pouco profundos e ligeiramente serrados. 
Possui flores brancas ou rosadas em corimbos. O fruto é constituído por uma drupa ovóide 
farinácea e vermelha, com sabor doce, mas cheiro pouco agradável. Pertence à família das 
rosarias e nativa em toda a zona mediterrânea da Europa e Ásia menor. Também existe na 
América do Norte e Canadá (Ontário e Nova Escócia). 
 
 
Composição Química 
 
Ácido crataégico (C32H52O4), crataegolactoma, sapogemina e crataego-β sapogemina, ácido 
cratagólico, triterpenos pentacíclicos, ácido ursólico e oleamólico e β-sitosterina 
(C29H50O+2H2O), compostos flavónicos (o glicósido flavonólico hiperina, um ramnósido da 
vitexina, quercetina, rutósido e outros flavonóides), heptaoxiflavanobiósido, ácido clorogénico, 
ácido cafeíco, sorbitol, Vitamina B1, Vitamina C, óleos essenciais, colina, glicósidos 
digitálicos, compostos antociânicos, glucose, frutose, aminas (trimetilamina e amilamina). 
 
 
Propriedades de Acção Fisiológica 

 

O Espinheiro Alvar é utilizado em todos os distúrbios funcionais e doenças crónicas do 
coração. Aumenta o fluxo coronário, melhora a capacidade do músculo cardíaco e aumenta a 
amplitude das contracções. Moderador da actividade cardíaca, diminui a velocidade da 
pulsação e restabelece o equilíbrio da pressão arterial. 
Age sobre os distúrbios do ritmo cardíaco. É, pois, considerado um excelente cardiotónico 
fisiológico de manutenção, um cardioregulador e ainda sedativo do sistema nervoso e anti-
stresse natural.  
 
 
Efeitos terapêuticos do Espinheiro Alvar 

 

 Aumento da circulação sanguínea no coração; 
 Melhora o esforço do bombeamento dos músculos cardíacos; 
 Regulação do ritmo cardíaco; 
 Aumento da resistência do músculo cardíaco à falta de oxigénio; 
 Melhoramento global das capacidades do coração. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 
 

Apresentação 
 

250 ml  
 
 
 
Ingredientes 

 

Polpa de Espinheiro Alvar; Agentes de Volume: Água, Sacarose, Frutose, Sumo de Laranja 
concentrado, Sumo de Beterraba concentrado; Acidificante: Ácido Cítrico, Espessantes: 
Goma de Guar, Goma de Alfarroba; Conservante: Sorbato de Potássio; Acidificante: Ácido L-
Ascórbico; Estabilizador: Pectina.  
Contém: sacarose, frutose. 
 
 
Informação nutricional 
  Por 30 ml - 2 colheres de sopa

Espinheiro Alvar (Polpa) 14,6g  
 
 

Conselhos de utilização 
 

Tomar 2 colheres de sopa por dia 
Aviso: Não contém álcool. 

 
 

Recomendação de uso  
 

Ansiedade. Palpitações. Taquicardia. Stresse. 
 
 

 
Tipo de ação 
 

Calmante. Normalizadora da Tensão Arterial. 

 

ESPINHEIRO ALVAR
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 

Apresentação 
 

20 ampolas bebíveis de 10 ml 
 
 

Ingredientes 
 

Agentes de Transporte: Sorbitol, Frutose; Ganoderma; Agentes de Transporte: Água 
Purificada, Etanol, Glicerina; Conservantes: Benzoato de Sódio, Sorbato de Potássio. 

 
 

Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
    dos quais Poliois
  Lípidos

  Ganoderma

8 g 40 g
< 0,1 g

n.d.**

40 mg
13 g

0,2 g
64,6 g

< 20 mg

5000 mg

56 kcal / 234 kJ 279 kcal / 1168 kJ

  Por 2 ampolas 100 ml

  2 ampolas contêm % D.D.R.*

 
  *D.D.R. – Dose Diária Recomendada                                                                   **n.d. – não definido 
 Teor Alc. 12% 

 
Conselhos de utilização 

 

Diluir o conteúdo de 1 ampola num copo com água em jejum e outra durante o dia entre as 
refeições. 
Aviso: O consumo excessivo pode ter efeitos laxativos. 
 
 
Recomendação de uso 

 

Fígado gordo. Hiperlipidémias. Hipertensão arterial. Stresse. Hepatites (A, B, C). Diabetes. 
Monoclueose infecciosa. Artrite reumatóide. Envelhecimento prematuro. 

 
 

Tipo de ação 
 

Estimula as funções hepáticas. Imunoprotectora. Normaliza a tensão arterial. Anti-viral. 
Suporte do sistema imunológico. 
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GANODERMA Ganoderma lucidum (Reishi)
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Ganoderma lucidum (Reishi) 
 
O cogumelo Reishi ou Ganoderma como também é conhecido (recebendo a designação de “Ling 
zhi” na língua chinesa).  
 
A tradição chinesa atribui-lhe propriedades medicinais como o mais importante tónico promotor de 
longevidade conhecido. As investigações modernas acerca do potencial deste cogumelo parecem 
aproximar-se da confirmação de grande parte das propriedades medicinais atribuídas pela tradição 
chinesa.  

 
A ganoderma lucidum é um Basidiomiceto da família botânica Polyporaceae.  
 
A principal característica da sua composição é a grande riqueza em aminoácidos essenciais, 
polissacáridos, proteínas, minerais, vitaminas e uma grande variedade de enzimas. 
 
Farmacologicamente as variedades Ganoderma lucidum Kenrei tipo 300 e tipo 100, têm 
demonstrado ter as maiores concentrações de princípios activos e nos últimos tempos foi possível 
obter estes exemplares através de cultivo em processos bastante complexos com meios e 
condições de cultura extremamente exigentes. Antigamente a obtenção destas espécies apenas 
era possível através de uma busca exaustiva nas florestas, onde crescem em estado selvagem. 
 
 
Composição Química 
 
Os β-D-glucanos são polissacáridos hidrossolúveis que intervêm na estimulação do sistema 
imunológico. A molécula básica de β-D-glucano é uma estrutura de D-glicoses repetidas em 
cadeias lineares unidas por ligações β. Estas ligações são responsáveis da actividade 
imunomoduladora (que potencia a produção de citoquinas pelos macrófagos e linfócitos T e 
aumenta os níveis de interleuquina IL-1β, IL-2 e IL-6, factor de necrose tumoral β e potencia a 
liberação de interferon gama).  
 
 
Outros polissacáridos presentes: arabinogalactanas, ganoderanas A, B e C.  
 
 
Triterpenos: ácidos ganodéricos A, B, C, D, F, H, K, M, R, S e y. Ganodermadiol, derivados 
do ácido lamostaoico.  
 
 
Esteróides: ganodosterona. Ácidos gordos insaturados: oleico.  

 
 

Prótidos: Ling zhi-8, glicoproteínas (lectinas).  
 
 
Minerais: germânio e cálcio. 
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Os triterpenos são responsáveis da sua acção anti-inflamatória, hipocolesterolémica (reduz os 
níveis de colesterol e triglicéridos), hipoglicemiante (reduz os níveis de glicose), anti-
hipertensiva e hepatoprotectora (acção reforçada pela ganodosterona). 
 
Há muitos estudos que indicam e factos testados que a Ganoderma Lucidum-Reishi produz 
um efeito anti-fibrótico sobre o fígado (reduz o conteúdo de colagénio hepático, normaliza a 
estrutura hepática alterada e reduz os níveis de aspartato transaminase (AST) (GOT), alanina 
transaminase (ALT) (GPT), lactato de dehidrogenase (LDH), fosfatase alcalina e bilirrubina 
total). 
 
É anti-histamínico, pela acção dos ácidos ganodéricos e oleico. 
 
É um anti-agregante plaquetário e relaxante muscular.  
 
Demonstra capacidade antioxidante. 

 
 

Acções Medicinais 
 
Na medicina popular do Extremo Oriente para além das acções acima descritas, atribuem-se à 
Ganoderma acções medicinais em casos de neuroastenias, insónias, irritabilidade e 
perturbações do sistema nervoso, problemas de bronquite e asma crónicas e é também usado 
como um moderado diurético e laxante. 
Muitas dessas acções com comprovação científica ocidental nos nossos dias devem-se aos 
trabalhos do Instituto de Estudos Orientais da Universidade de Kinki em Osaka, que se tem 
dedicado nos últimos anos ao estudo e verificação in vitro das propriedades medicinais do 
Reishi de acordo com os parâmetros e métodos científicos ocidentais. Os resultados de vários 
anos de estudo foram compilados em publicações do Conselho Médico Chinês (China Medical 
Council) e pela Academia Chinesa de Medicina Tradicional, com as seguintes conclusões: 

 
 

 Eficaz no tratamento das hiperlipidémias e da patologia das coronárias; 

 Acção anti-hipertensora; 

 Melhoria considerável nos casos de stresse e neuroastenia; 

 Melhoria nos casos de asma crónica; 

 Útil em casos de alterações dos valores hematológicos, ALT (GPT), AST (GOT), (LDH), 
fosfatase alcalina e bilirrubina total, leucocitopénia (glóbulos brancos baixos); 

 Prevenção e tratamento de determinados tipos de neoplasias; 

 
 

Efeito imuno-modulador 
 

O tratamento de animais com Reishi permitiu observar um aumento na produção de interferão, 
bem como um efeito imunopotenciador na estimulação da divisão celular de vários leucócitos. 
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Já em 1979 investigadores polacos descobriram que os ácidos nucleicos deste cogumelo 
prolongavam a vida de animais em laboratório, se administrados antes da infecção por um 
vírus mortal. Esta acção protectora deve-se à estimulação na produção de interferão, 
essencial para o organismo lutar contra as doenças virais entre outras. 
 
Entre as substâncias estudadas e responsáveis pelos efeitos imunoestimulantes da 
Ganoderma, que parece ter a capacidade de aumentar a resposta hematopoiética da medula 
óssea, particularmente dos linfócitos B. Este efeito é importante não só no potencial 
tratamento das doenças infecciosas mas também nas neoplasias.  

 
Por outro lado, os polissacáridos que constituem a Ganoderma têm uma acção estimulante da 
fagocitose pelos macrófagos. Este efeito tem sido demonstrado mesmo em simples infusões 
medicinais do cogumelo. Curiosamente uma diminuição na capacidade fagocitária dos 
macrófagos tem sido demonstrada em doentes com infecções recorrentes do tracto 
respiratório superior, o que constituiu uma das principais aplicações tradicionais deste 
cogumelo. 

 
Uma equipa de investigadores demonstrou igualmente um efeito positivo na produção de 
anticorpos (particularmente Imunogobulinas G), aumentando simultaneamente a memória dos 
linfócitos T e capacidade secretora dos linfócitos T helper (CD4). 

 
Um efeito igualmente importante foi observado na inibição do crescimento de determinadas 
estirpes bacterianas patogénicas como estafilococos, estreptococos e Eschericia coli, o que 
parece mostrar uma acção bacteriostática do extracto de Ganoderma. 
 
 
Efeito anti-cancerígeno 
 
Os efeitos anti-cancerígenos deste cogumelo têm sido estudados. As substâncias activas 
envolvidas parecem ser um determinado subgrupo de polissacáridos, nomeadamente os β –
glucanos,  mostrando um efeito sinérgico no tratamento do cancro com Reishi e Vitamina C, 
que parece aumentar a capacidade de absorção a nível intestinal dos polissacáridos de 
elevado peso molecular. 
 
Em estudos efectuados em animais de laboratório foi possível demonstrar um efeito de 
redução de mais de 50% em animais submetidos a indução de tumores malignos. Alguns 
estudos mostraram mesmo uma acção de prevenção e redução a 100% com alguns 
polissacáridos. 

 
 

Efeito hipocolesterolémico e anti-dislipidémico 
 
Em estudos epidemiológicos efectuados na China, o extracto de Reishi mostrou ser capaz de 
diminuir os níveis de hipercolesterolémia em mais de 70% dos doentes submetidos a 
tratamento, sem alteração das respectivas dietas e com alteração benéfica dos valores de 
HDL e LDL. 
 

 

3 de 6 



 Ficha Técnica 

 

Suplementos Alimentares de Qualidade 

 

Este documento só pode ser alterado pelo Gestor de Qualidade, no âmbitodo sistema 

integrado de Gestão de Qualidade e Segurança Alimentar (SIGOSA) ISO22000:2005 

I119 – VERSÃO ‐ 1 ‐ 26‐03‐2012 

 
 

Acção hipotensora 
 
Os efeitos hipotensores dos polissacáridos que integram a composição do Reishi são 
conhecidos desde os anos 70, tendo-se comprovado uma actuação em termos de inibição da 
Enzima de Conversão da Angiotensina (ECA), acção comum a uma classe de medicamentos 
farmacológicos eficazmente utilizada para este efeito. Os efeitos hipotensores da Ganoderma 
no tratamento da hipertensão estão documentados em estudos humanos, onde se comprovou 
a potencial acção terapêutica deste cogumelo. O efeito redutor dos valores elevados de 
tensão arterial surge em média aproximadamente 10 dias após o início da toma da 
ganoderma. 

 
 

Acção anti-agregante plaquetária 
 
Vários investigadores provaram durante a década de 80 os efeitos na inibição da agregação 
das plaquetas, dos extractos de Ganoderma. Este efeito é fundamental na prevenção dos 
enfartes e trombo-embolismo periféricos, sendo hoje uma das razões que leva muitas pessoas 
a consumirem substâncias farmacológicas. 

 
 

Acção analgésica e relaxante 
 
Uma das aplicações mais antigas e tradicionais deste cogumelo refere-se ao tratamento das 
insónias e neuroastenia. Alguns investigadores mostraram um efeito relaxante muscular e 
indutor do sono em animais submetidos a tratamento com Reishi, tendo-se observado 
simultaneamente um efeito antagónico ao da cafeína. Uma acção benéfica foi também 
demonstrada na úlcera duodenal de causa ansiosa.  
 
Está demonstrada igualmente uma redução na excitabilidade parassimpática em doentes com 
bronquite crónica. 

 
 

Efeito anti-alérgico 
 
Estudos efectuados na China demonstraram um alívio significativo das queixas em mais de 
80% dos pacientes com asma e bronquite crónicas, submetidos a tratamento com extractos de 
Ganoderma. Aparentemente e sem razão conhecida os doentes mais idosos têm uma 
resposta mais rápida e mais exuberante. Estes resultados comprovados posteriormente em 
vários ensaios multicêntricos, foram obtidos sem quaisquer efeitos secundários importantes, 
não existindo igualmente contra-indicações formais para a utilização medicinal do cogumelo.  
 
Uma das principais acções medicinais do Reishi no tratamento dos problemas alérgicos 
parece ser a capacidade de actuar como um potente inibidor da libertação da histamina. O 
extracto de Ganoderma revelou-se igualmente capaz de inibir não só reacções alérgicas do 
tipo I mas também de tipo II, III e IV. 
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Acção anti-inflamatória e antioxidante 
 
Diversos polissacáridos e triterpenos isolados da Ganoderma lucidum têm revelado a 
capacidade de reduzir o edema induzido experimentalmente em animais. Os extractos de 
Reishi têm demonstrado igualmente ter a capacidade de aumentar significativamente a 
actividade antioxidante dos glóbulos vermelhos e do plasma sanguíneo. Simultaneamente 
alguns dos seus constituintes têm por si uma actividade antioxidante própria. Sabendo-se da 
importância que têm os radicais livres de oxigénio no envelhecimento e nas doenças 
degenerativas em geral, bem como na resposta inflamatória, esta acção da ganoderma é 
bastante importante.  

 
 

Outras acções 
 
Algumas outras substâncias entretanto isoladas da Ganoderma revelaram propriedades 
hipoglicemiantes, sendo possível prever que o uso de Ganoderma possa vir a provar-se útil 
em doentes com diabetes. 
 
Os extractos de ganoderma mostraram ainda um efeito de redução da acumulação de 
gorduras no fígado, contrariando assim um achado inicial comum em doentes com cirrose 
hepática (esteatose hepática). Foi igualmente possível aumentar em animais a taxa de 
regeneração hepática após extracção parcial do fígado (hepatectomia parcial), induzindo uma 
melhoria nestes animais, aumentando a sobrevida e diminuindo a mortalidade. 
 
 

Informação anexa 
 
No início do tratamento poderá acontecer uma descompensação dos níveis de glicose, que 
frequentemente ao fim de algumas semanas volta a normalizar-se. Deve controlar a glicémia 
para ajustar, caso seja necessário, a dose de insulina ou de antidiabéticos orais. Em caso de 
sangramento não utilizar Ganoderma pela sua actividade como anti-agregante plaquetário.  
Pela sua características imunomoduladora não deve ser utilizado por pacientes recentemente 
transplantados.  
Não utilizar durante a gravidez ou lactação e em crianças menores de 6 anos. 
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a; Extrato de levedura com 

 
 
 
 
 
 
 

Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
Apresentação 
 

   60 cápsulas – 32,7 g  
 

 
Ingredientes 
Glucomanano konjac; Agente de revestimento: Gelatina; L-Carnitin
crómio; Algas (Ricas em iodo); Citrato de potássio; Agentes de volume: Talco, Sorbitol, 
Polivinilpirrolidona: Antiaglomerante: Sais de magnésio de ácidos gordos; Agente de volume: 
Sílica; Pantotenato de cálcio (Vit. B5); Cápsula (Óxido de titânio, Óxido de ferro amarelo, 
Eritrosina); Cloridrato de piridoxina (Vit. B6) 
 

 
Informação nutricional 
 

  Valor energético
Lípidos 2,2 g 0,02 g
   dos quais saturados 1,9  g 0,02 g
Hidratos de carbono 14,4 g 0,16 g
   dos quais açúcares      0 g     0 g
Fibra 37,9 g 0,41 g
Proteínas 28,5 g 0,31 g
Sal 0,65 g 0,007 g

Glucomanano (Konjak) 340 mg
L-Carnitina 150 mg
Algas 93,8 mg
Vitamina B6    20 mg 1428.6
Vitamina B5 9,8 mg 163
Crómio 200 µg 500

  Por por 2 cápsulaspor 100 g

1117 kJ / 267 kcal

  2 cápsulas contêm  % *V.R.N.

12,17 kJ / 2,9 kcal

 
    *V.R.N – Valor de referência do nutriente 

 

 

Conselhos de utilização 
 

Tomar 1 cápsula, 20 minutos antes do almoço e do jantar, com um copo cheio com água. No 
caso de sentir fome durante o dia poderá repetir. 

 
Recomendação de uso  
 

Apetite excessivo. Perda de peso. Pré - Obesidade. Obesidade. Esquemas de controlo de 
peso. 
 
Tipo de ação 
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Redução do apetite. Redução corporal e do peso. Diminui a sensação de fome. Modulação do 
metabolismo glicídico (açúcares). 
Informação complementar 
 
A prevalência da obesidade tem vindo a aumentar nos últimos anos. Estima-se que 
atualmente existam1.600 milhões de pessoas com excesso de peso no mundo, sendo que 
dessas, 400 milhões são obesas. 
 
As dificuldades na adopção de hábitos alimentares mais saudáveis e o estilo de vida 
predominantemente sedentário, aliadas às expetativas de perda de peso por vezes irrealistas, 
levam ao desejo por uma fórmula mágica que traga resultados rápidos, com o mínimo de 
esforço. 
 
Os suplementos alimentares surgem como uma opção apetecível de um regime alimentar 
normal para a perda de peso. 
 
Este suplemento alimentar contém a eficácia e segurança de alguns dos suplementos 
alimentares mais usuais: O Glucomanano, a L-Carnitina, o Crómio, as Algas e as 
vitaminas B6 e B5. 
 
Estas substâncias não medicamentosas, a utilização de plantas medicinais, aminoácidos, 
minerais e vitaminas, classificam-se nos seguintes grupos: 
 
 

Inibidores do apetite  
 

 Diminuem a sensação de fome: 
 

 Glucomanano 
 Algas 

 
 

Lipolíticos 
 

 Permitem a desagregação das gorduras, as quais são depois potencialmente 
destruídas pelo incremento do consumo energético no organismo. 

 
 L – Carnitina 

 
 

Potenciadores do metabolismo 
 

 Neutraliza a ação das enzimas, redução da absorção de hidratos de carbono 
ingeridos que passam pelo nosso sistema digestivo, permitindo a redução das 
calorias e a perda de peso. 

 
 Crómio 

 
Vitaminas 
 

 Possuem reconhecidas propriedades terapêuticas, nomeadamente ao nível da 
correta transformação (metabolização) dos nutrientes existentes nos alimentos. 
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 Vitamina B6 (Piridoxina) 
 Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) 
 

Tipos de substâncias extraídas de plantas que auxiliam o emagrecimento 
 

 
 

Inibidores do Apetite 
 

Glucomanano e Algas 
 

Lipolíticos  
 

L – Carnitina 
 
Potenciadores do 
metabolismo 
 

 

 
Crómio 

 

As vitaminas não 
possuem direta ação, 
como valor calórico 
 

 

 
Vitamina B5  
Vitamina B6 

 
 

Inibidores do apetite:  
 
Glucomanano 
 

 

O Glucomanano é uma fibra solúvel, derivada da raiz da planta Konjac (Amorphophallus 
konjac), nativa da Ásia. 
 
A sua estrutura química (Galactomanose), consistindo num polissacárido de glucose e 
manose. O Glucomanano tem sido usado como SA, pela sua alegada capacidade de 
aumentar a saciedade. 

 
Alguns estudos, avaliaram os efeitos da suplementação com Glucomanano e concluíram 
que, em conjunto com uma alimentação equilibrada e exercício físico, este leva a uma 
significativa melhoria da composição corporal (embora tenha traduzido numa significativa 
redução de peso), bem como dos níveis plasmáticos das Lipoproteínas de Alta Densidade 
(HDL) e da relação TG/HDL. 
 
Uma revisão de estudos que avaliam os efeitos do Glucomanano na redução de peso 
conclui que doses de 2 a 4 gpor dia resultam numa significativa perda de peso em doentes 
com excesso de peso e obesidade, tendo sido bem tolerado. 
 
O Glucomanano parece ser bem tolerado, bem como ter alguma influência na perda de 
peso. 
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Apetite 
 

 
 

 
A sua capacidade para absorver uma grande quantidade de água, leva a que o processo 
digestivo seja quase inalterado, promovendo uma sensação de saciedade, “Sensação de 
Plenitude Gástrica”, ajudando a reduzir o consumo de alimentos e a diminuição do peso 
corporal. Os mecanismos de ação para este efeito do Glucomanano, passam pelo atraso 
do esvaziamento gástrico, pelo aumento dos níveis de colecistoquinina, pela inibição da 
absorção de hidratos de carbono e gorduras, entre outros. 
 
 
Ele é capaz de absorver mais de 100 vezes o seu volume em água e formar assim, no 
estômago, um gel volumoso e de grande viscosidade. Este gel vegetal, não assimilável, age 
como um inibidor natural do apetite, proporcionando uma sensação de saciedade ocupando 
até 20% do volume no estômago. 

 
 

 
 
 
Recentemente a EFSA (European Food Safety Agency), aprovou alegações de saúde para 
Glucomanano, que indicam: “contribui para a redução do peso corporal quando inserido no 
contexto de uma dieta de restrição calórica”. 
 
 
Algas  
(Fucus Vesiculosus macroalga Phaeophyta) 
 
São ricas em oligoelementos como cobre, crómio, zinco, selénio, ferro, magnésio e iodo. 
 
As vitaminas nomeadamente o Ácido Fólico (B9), vitamina C e do complexo B, que 
favorecem o metabolismo dos nutrientes e, particularmente, dos açúcares. Também contêm 
mucilagens, onde produz um efeito de volume e viscosidade, quando entra em contato com 
água que se encontra no estômago, resultando assim um efeito inibidor do apetite e uma 
facilitação do trânsito intestinal. 
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Lipolíticos: 
 
L – Carnitina 
 
A Carnitina é uma amina que deriva dos aminoácidos Lisina e Metionina.  
A L – Carnitina é a sua forma ativa, que se sabe ser responsável por facilitar o transporte dos 
ácidos gordos para a mitocôndria. 
 
 
A L – Carnitina tem sido utilizada como SA, preconizando promover quer a perda de peso, 
quer maior resistência ao exercício físico. 
 
Estas alegações baseiam-se, respetivamente, no papel que esta desempenha na lipólise e na 
teoria de que, por este motivo, a sua suplementação poderia levar, entre outros mecanismos, 
a uma menor utilização do Glicogénio muscular promovendo um melhor desempenho 
durante o exercício físico. 
 
Vários estudos têm demonstrado a utilização da L – Carnitina como promotor da perda de 
peso. 
Esse estudo avaliou, em mulheres com excesso de peso, o efeito da SA com L –Carnitina em 
conjunto com um programa de exercício fisíco durante 8 semanas, onde se observou um 
efeito no peso e na composição corporal. 
 
 
Potenciadores do metabolismo: 
 
Extrato de Levedura com crómio  
 
O Crómio é um mineral essencial e cofator da insulina, fundamental para um correto 
metabolismo dos hidratos de carbono e dos lípidos. A sua absorção é facilitada sob a forma 
de picolinato de crómio. 
Quanto aos efeitos do crómio na saciedade e ingestão alimentar, parece haver uma maior 
redução do apetite no que diz respeito aos hidratos de carbono, doces e alimentos de elevado 
teor calórico em geral, na suplementação com picolinato de crómio vs placebo. Este estudo 
revelou ainda, em concordância com a análise referida anteriormente, uma diminuição na 
redução de peso. 
 
Vitaminas 
 
Não tendo indicações específicas para a perda de peso, a sua utilização em regimes 
de emagrecimento é benéfica, por melhorarem os processos metabólicos. 
 
Numa alimentação equilibrada, estes compostos deveriam estar presentes, mas em 
algumas circunstâncias, como no caso do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, 
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tabaco, adoção de uma dieta insuficiente em frutos e verduras, entre outras razões, a 
quantidade de vitaminas ingeridas é insuficiente face ao gasto diário. 
 
 
 
Resumo: 4 de 5 
 
Glucomanano – No âmbito de um regime alimentar de baixo valor energético, contribui para 
a perda de peso. 
 
 
Crómio – Contribui para a manutenção de níveis normais de glicose (açúcares) no sangue. 
 
 
O Complexo B tem particular interesse nos regimes de perda de peso, normalmente pela 
utilização de vitaminas do mesmo, destacando-se as B1, B5, B6 entre outras. 
 
As Vitaminas B5 e B6 contribuem para o normal metabolismo produtor de energia. 
Pois são estas que intervêm ativamente na metabolização dos nutrientes no organismo, 
particularmente dos hidratos de carbono, através de reações químicas essenciais, as quais 
são “ativadas” por estas vitaminas. 
 
 
 

O Glucomanano Cápsulas 
 

É um suporte nutricional destinado a adultos homens e mulheres, com excesso de peso, 
como complemento de uma alimentação variada e equilibrada de modo a manter uma vida 
saudável. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 

 
Apresentação 
 

    30 saquetas  – 120 g 
 

 
Ingredientes 
 

Glucomanano (Amorphophallus konjac), FOS, Aroma de Pêssego. 
Isento de: levedura, leite e derivados, lactose, soja, ovo, toranja, peixe, conservantes, 
corante. 

 
 

Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
     dos quais açúcares
  Lípidos
  Fibra Alimentar
  Sódio

1 g
3 g

1,02 g 25,5 g

0,576 g 14,7 g
< 0,01 g < 0,1 g

69,7 g

  Por

  FOS (Fruto-oligossacarídeos)

1 saqueta (4g) 100 g

0,0004 g
  1 saqueta contêm

0,01 g

2,788 g

  Glucomanano

13,32 kcal / 55,7 kJ
0,7 g0,028 g

333 kcal / 1391,5 kJ

 
 
 

Conselhos de utilização 
 

Diluir o conteúdo de 1 saqueta, 30 minutos, antes de cada refeição num copo com água 
(200ml). Dissolver bem e ingerir de imediato. 
Aconselhamos a toma diária de 3 saquetas. 
Aviso: Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer componente 
da formulação. Não deve ser utilizado em crianças com idade inferior a 12 anos, mulheres 
grávidas ou a amamentar. 
  
 

Recomendação de uso 
 

Inibidor do apetite. Excesso de peso. Emagrecimento. Diminuição do peso corporal. 
Esquemas de controlo de peso. 

 
 

Tipo de ação 
 

Saciante. Regulação do trânsito intestinal. Aumento do volume e motilidade intestinal. Dieta 
de restrição calórica. Baixo valor energético. 
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Informação complementar 
 

 
 

Suplemento alimentar para favorecer o emagrecimento 
com efeito saciante e como adjuvante nos esquemas de 

controlo do peso. 
 
 
As fibras alimentares solúveis são polissacáridos não digeríveis pelo organismo humano e 
com capacidade para absorver grandes quantidades de água, formando um gel. Estas 
provocam o aumento da viscosidade dos alimentos, o que retarda o esvaziamento gástrico e 
dificulta a passagem do conteúdo resultante da digestão para o intestino. O resultado 
traduz-se numa diminuição da absorção da glucose e das gorduras. 
 
 
Glucomanano 
 
 
O Glucomanano é uma fibra solúvel, derivada da raiz da planta Konjac (Amorphophallus 
konjac), nativa da Ásia. 
 
A sua estrutura química (Galactomanose), consistindo num polissacárido de glucose e 
manose. O Glucomanano tem sido usado como SA, pela sua alegada capacidade de 
aumentar a saciedade. 

 
Alguns estudos, avaliaram os efeitos da suplementação com Glucomanano e concluíram 
que, em conjunto com uma alimentação equilibrada e exercício físico, este leva a uma 
significativa melhoria da composição corporal (embora tenha traduzido numa significativa 
redução de peso), bem como dos níveis plasmáticos das Lipoproteínas de Alta Densidade 
(HDL) e da relação TG/HDL. 
 
Uma revisão de estudos que avaliam os efeitos do Glucomanano na redução de peso 
conclui que doses de 2 a 4 gpor dia resultam numa significativa perda de peso em doentes 
com excesso de peso e obesidade, tendo sido bem tolerado. 
 
O Glucomanano parece ser bem tolerado, bem como ter alguma influência na perda de 
peso. 
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A sua capacidade para absorver uma grande quantidade de água, leva a que o processo 
digestivo seja quase inalterado, promovendo uma sensação de saciedade, “Sensação de 
Plenitude Gástrica”, ajudando a reduzir o consumo de alimentos e a diminuição do peso 
corporal. Os mecanismos de ação para este efeito do Glucomanano, passam pelo atraso 
do esvaziamento gástrico, pelo aumento dos níveis de colecistoquinina, pela inibição da 
absorção de hidratos de carbono e gorduras, entre outros. 
 
 
Ele é capaz de absorver mais de 100 vezes o seu volume em água e formar assim, no 
estômago, um gel volumoso e de grande viscosidade. Este gel vegetal, não assimilável, age 
como um inibidor natural do apetite, proporcionando uma sensação de saciedade ocupando 
até 20% do volume no estômago. 

 
 

 
 
 
 
Diversos estudos clínicos têm demonstrado que a suplementação com Glucomanano tem 
efeitos estatisticamente significativos sobre o peso corporal, a glicemia pós-prandial, perfil 
lipídico e aumentando a saciedade pós-prandial. 
 
 
Recentemente a EFSA (European Food Safety Agency), aprovou alegações de saúde para 
Glucomanano, que indicam: “contribui para a redução do peso corporal quando inserido no 
contexto de uma dieta de restrição calórica”. 
 
 
O Glucomanano é um suporte nutricional destinado a adultos homens e mulheres, com 
excesso de peso, como complemento de uma alimentação variada e equilibrada de modo a 
manter uma vida saudável. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 
 
Apresentação 
 

60 cápsulas de 455 mg – 27,3 g  
 
 
 
Ingredientes 
 

Chá Verde 66%, cápsula: Gelatina; agentes de volume: Talco, Polivinilpirrolidona, Amido de 
Milho; antiaglomerante: Sais de Magnésio de Ácidos Gordos.  
 
 
 
Informação nutricional 

 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
  Lípidos

430 mg
140 mg
80 mg

6 cápsulas

3 kcal / 12,8 kJ

n.d.**

15,8 g
5,2 g
3,1 g

   6 cápsulas contêm

Chá Verde                                 1800 mg

112 kcal / 470 kJ
  Por 100 g

% D.D.R.*

 
   *D.D.R. – Dose Diária Recomendada                                                                      **n.d. – não definido 
 
 
 

Conselhos de utilização 
 

Tomar 2 cápsulas, 2 a 3 vezes por dia às refeições. 
 
 
 
Recomendação de uso  
 

Excesso de peso, Obesidade, Retenção de líquidos.  
 
 
 
Tipo de ação 
 

Desintoxicante, Diurética, Antioxidante, Termogénica. 
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Informação complementar 
 
A planta do chá, originária da Índia, tornou-se conhecida pelos europeus no séc. XVII. Em 
fitoterapia, são as folhas novas e os botões de chá verde, que são as substâncias mais 
activas, utilizadas com sucesso nos quadros de regime de emagrecimento. 
 
As folhas de chá verde apresentam interesse pela sua actividade lipolítica, facilita a expulsão 
de gorduras dos adipócitos por estimulação de enzimas: os triglicéridos de reserva são 
mobilizados sob a forma de ácidos gordos livres, facilmente elimináveis pelo organismo. 
 
Os componentes fenólicos presentes no chá verde têm a função de diminuir a assimilação de 
glúcidos e de lípidos alimentares, limitando deste modo o número de calorias absorvidas. 
 
Em estudos recentes alguns investigadores descobriram que um componente do chá verde 
tem um efeito antineoplásico. O composto, denominado EGCG, parece inibir a actividade de 
um enzima que ataca os tecidos saudáveis. 
 

•  Estimula a adrenalina limitando a absorção calórica; 
•  Tem uma acção tónica e diurética; 
•  Age sobre as gorduras localizadas. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 

 
Apresentação 
 

   30 cápsulas - 13,08 g Fórmula Vegetariana 
 

 
Ingredientes 
 

Extrato De Griffonia (Griffonia simplicifolia) (sementes), Valeriana (Valeriana officinalis) (raiz), 
Magnésio (Óxido de Magnésio), Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina), Niacina (Niacinamida), 
Exipientes: Celulose Microcristalina, Polivinilpirrolidona, Talco, Sais de Magnésio de Ácidos 
Gordos. 
Isento de: glúten, levedura, trigo, leite ou derivados, lactose, soja, ovo, milho, toranja, peixe, 
adoçante, sacarose, conservantes, aromas artificiais, sódio. 

 
 
Informação nutricional 
 

  Por 1 cápsula %DDR*

  Extrato de Griffonia
  (Griffonia simplicifolia ) (sementes)
  Valeriana (Valeriana officinalis ) (raiz) 50 mg n.d.**
  Magnésio (Óxido de Magnésio) 25 mg 6,7
  Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina) 5 mg 357
  Niacina (Niacinamida) 5 mg 31,3
*D.D.R. – Dose Diária Recomendada    **n.d. – não definido

100 mg n.d.**

 
 

 

Conselhos de utilização 
 

Adultos: Tomar 1 cápsula 2 vezes ao dia quando necessário ou ao deitar. 
Aviso: Não recomendado em casos de hipersensibilidade ou alergia a qualquer componente 
da formulação. 
 

 
Recomendação de uso 

 

Distúrbios do sono. Insónias. Distúrbios do humor. Depressão. Ansiedade. Ataques de pânico. 
Enxaqueca. Nevralgias. Dor de cabeça e dores em geral. Fibromialgia e sintomas associados. 
Compulsão alimentar. Obesidade. 

 
Tipo de ação 

 

Antidepressivo. Aminoácido responsável na deficiência de serotonina. Neurotransmissor 
responsável pelo bem-estar geral. Controla o apetite. Mulheres e homens com sobrepeso 
durante um esquema para perda de peso. 

 

2015 
dias

GRIFFONIA simplicifolia 
 100 mg 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  

 
Apresentação 
 

   60 cápsulas - 26,16 g Fórmula Vegetariana 

 
Ingredientes 
 

Extrato De Griffonia (Griffonia simplicifolia) (sementes), Valeriana (Valeriana officinalis) (raiz), 
Magnésio (Óxido de Magnésio), Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina), Niacina (Niacinamida), 
Exipientes: Celulose Microcristalina, Polivinilpirrolidona, Talco, Sais de Magnésio de Ácidos 
Gordos. 
Isento de: glúten, levedura, trigo, leite ou derivados, lactose, soja, ovo, milho, toranja, peixe, 
adoçante, sacarose, conservantes, aromas artificiais, sódio. 

 
Informação nutricional 
 

  Por 1 cápsula %DDR*

  Extrato de Griffonia
  (Griffonia simplicifolia ) (sementes)
  Valeriana (Valeriana officinalis ) (raiz) 50 mg n.d.**
  Magnésio (Óxido de Magnésio) 25 mg 6,7
  Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina) 5 mg 357
  Niacina (Niacinamida) 5 mg 31,3
*D.D.R. – Dose Diária Recomendada    **n.d. – não definido

100 mg n.d.**

 
 
Conselhos de utilização 
 

Adultos: Tomar 1 cápsula 2 vezes ao dia quando necessário ou ao deitar. 
Aviso: Não recomendado em casos de hipersensibilidade ou alergia a qualquer componente 
da formulação. 

 
Recomendação de uso 

 

Distúrbios do sono. Insónias. Distúrbios do humor. Depressão. Ansiedade. Ataques de pânico. 
Enxaqueca. Nevralgias. Dor de cabeça e dores em geral. Fibromialgia e sintomas associados. 
Compulsão alimentar. Obesidade. 

 
Tipo de ação 

 

Antidepressivo. Aminoácido responsável na deficiência de serotonina. Neurotransmissor 
responsável pelo bem-estar geral. Controla o apetite. Mulheres e homens com sobrepeso 
durante um esquema para perda de peso. 

 

2030 
dias

GRIFFONIA simplicifolia 
 100 mg 
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Informação complementar 
 
 

A Griffonia simplicifolia é uma planta leguminosa que cresce no Oeste de África, mais 
precisamente no Gana e Togo.  
 
 
O 5-HTP (5-Hidroxitriptofano) da Calêndula Internacional é um aminoácido extraído da 
semente do feijão da Griffonia simplicifolia, o principal componente ativo, contém 99% de 5-
HTP, sendo considerado fonte natural deste aminoácido. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O 5-HTP é um metabolito intermediário do aminoácido essencial L-Triptofano na biossíntese 
de serotonina. A absorção intestinal deste metabolito não requer a presença de outros 
aminoácidos, no entanto, administrado juntamente com as refeições pode reduzir a sua 
eficácia. O 5-HTP é bem absorvido através da administração oral, com cerca de 70% da dose 
administrada atingindo a corrente sanguínea, atravessando facilmente a barreira 
hematoencefálica para atuar eficazmente na síntese de serotonina no SNC. 
 
 
O 5-Hidroxitriptofano é um aminoácido naturalmente encontrado, em níveis 
significativos, nas sementes da Griffonia simplicifolia e é utilizada no tratamento de 
numerosos efeitos associados à Síndrome de Deficiência de Serotonina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 de 5 

Suplementos Alimentares de Qualidade 

 

Este documento só pode ser alterado pelo Gestor de Qualidade, no âmbitodo sistema 

integrado de Gestão de Qualidade e Segurança Alimentar (SIGOSA) ISO22000:2005 

I119 – VERSÃO ‐ 1 ‐ 26‐03‐2012 



 Ficha Técnica 

 
 
Propriedades 
 
A Griffonia simplicifolia 100mg, da Calêndula Internacional, aumenta a atividade da 
serotonina, uma hormona produzida pelo cérebro que está envolvida com o humor, sono e 
apetite. A diminuição de serotonina tem sido associada à depressão, insónia, transtornos 
obsessivo-compulsivos, assim como nos distúrbios alimentares que causam excesso de peso 
e obesidade, além de controlar o apetite. 
 
 
Estudos 
 
Estudo avalia o perfil de aminoácidos e saciedade promovido por um suplemento alimentar de 
extrato vegetal contendo 5-Hidroxitriptofano. 
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Para testar o efeito sobre a saciedade foi utilizada uma formulação de extrato de uma planta 
rica em 5-HTP, formulada sob a forma de spray sub-lingual. 
 
 
 

 

27 mulheres adultas com excesso de peso foram avaliadas por 2 meses, num 
estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo 1 
 

Grupo tratamento com 5-
HTP natural (N=14) 

Grupo 2
 

Placebo (N=13) 

 
 
 
 
 
                                 Quadro 1                                                                  Quadro 2 
 
 
Avaliações 
 
 
 Os pesquisadores realizaram como parâmetros de avaliação escalas de análise visual 

para avaliar as sensações de apetite durante o dia. 
 
 O estudo avaliou a biodisponibilidade do 5-HTP durante 8 semanas, através de 

parâmetros comparativos de compostos da urina. 
 
 Comparação da composição corporal, sintomas depressivos, severidade do ato de 

petiscar e qualidade de vida. 
 
 Por fim, o estudo avaliou o estado de saciedade alimentar promovido pelo extrato. 
 

 
Resultados 
 
 
 O grupo que usou o 5-HTP Natural apresentou um significativo aumento da sensação 

de saciedade durante as 8 semanas de tratamento. 
 

 Observaram-se diferenças entre o IMC, zona do quadril mais modulada e pregas 
cutâneas.  
 

 A administração de 5-HTP Natural pode ser seguramente utilizada no controle do 
apetite em mulheres com excesso de peso (sobrepeso), durante um programa ou 
esquema de perda de peso. 

Int J. Obes (London). 2009 Sep. 
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O 5-HTP é o precursor da serotonina, que é um neurotransmissor que regula ao nível cerebral 
o humor, emoções, sono, dor, apetite e outras funções nervosas e cerebrais. Estudos 
identificam que os baixos níveis de L-Triptofano no organismo são a causa da desregulação 
deste tipo de funções. 
 
 
No entanto, é de referir que o 5-HTP (5-Hidroxilotriptofano), é 10 a 20 vezes mais potente que 
o L-Triptofano. 
 
 
Na síntese da melatonina o 5-HTP é também o percursor da melatonina, melhora a qualidade 
do sono, sendo considerado um bom adjuvante em casos de insónia. 
 
 
A administração de 5-HTP, para pacientes com enxaqueca, dores de cabeça e dores em 
geral, resulta em níveis mais elevados de plasma e de células beta-endorfina mononucleares, 
que explica o seu efeito analgésico, fadiga e dores articulares.  
 
 
Aplicações clínicas 
 
 
 Excesso de peso e Obesidade 
 
Num estudo duplo-cego, pacientes obesos tratados com 5-HTP, obtiveram resultados na 
saciedade precoce, redução da ingestão de hidratos de carbono e perda de peso significativa. 
Os autores afirmam que o 5-HTP pode ser usado com segurança como adjuvante da 
obesidade.  
 
 
 Enxaqueca  
 
71% dos pacientes tratados com 5-HTP obtiveram uma melhoria significativa. O 5-HTP foi 
mais eficaz na redução da intensidade e duração do que na frequência dos ataques com 
apenas pequenos efeitos colaterais. Os estudos indicam que pode ser um tratamento de 
escolha na profilaxia da enxaqueca. Resultados de um estudo a longo prazo, revela que o 5-
HTP produz mudanças subjacentes benéficas no sistema nervoso central (SNC), que são 
anomalidades associadas à enxaqueca.  
 
 
 Ansiedade 
 
Um grupo de pacientes diagnosticados com síndromes de ansiedade, foram tratados com 5-
HTP em conjunto com valeriana. Uma redução significativa da ansiedade foi observada em 3 
diferentes escalas de ansiedade. 
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 Distúrbios do Sono  
 
O 5-HTP estimula a produção de melatonina. Num estudo, pacientes que sofriam de insónia 
leve experimentaram uma melhoria significativa ao tomar 100mg de 5-HTP antes de dormir. 
 
 
 Depressão 
 
Um dos tipos de depressão, é caracterizada por uma deficiência de serotonina. Nestes 
indivíduos, o 5-HTP reduziu a incidência de episódios depressivos. Quando comparado, o 5-
HTP mostrou-se ser tão eficaz como um antidepressivo clássico, produzindo efeitos colaterais 
significativamente menores e menos graves. Vários estudos têm relatado a mesma eficácia 
do 5-HTP, em relação aos antidepressivos tricíclicos. 
 
 
 Fibromialgias 
 
Num estudo duplo-cego, controlado com placebo, pacientes com fibromialgia tratados com 5-
HTP registaram melhorias significativas em todos os parâmetros clínicos que foram 
estudados. Noutro estudo 50% dos pacientes obtiveram melhorias de “razoável” para “bom” 
no número de pontos sensíveis, a ansiedade, a intensidade da dor, a qualidade do sono e a 
fadiga. 
 
 
 Sintomas e causas da deficiência 
 
Dietas pobres em triptofano podem resultar na diminuição da produção de serotonina e 
melatonina, que podem causar depressão e distúrbios do sono. 
 
 
Este suplemento alimentar, contém associado a esta formulação, valeriana, vitaminas do 
Grupo B (Vit. B6 e Niacina), e minerais em forma de óxido de magnésio (magnésio), como 
complemento de uma alimentação variada e equilibrada de modo a manter uma vida 
saudável. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal 
 
Apresentação 
 

200 ml  
 
Ingredientes 
 

Mel; Edulcorante: Sacarose; Agente de Volume: Água Purificada; Extrato Fluído de Pinheiro 
(Pinus sps.), Gomos; Agentes de Transporte: Etanol; Extrato Fluido de Tomilho (Thymus 
vulgaris), folhas; Extrato Fluído de Hortelã-Pimenta (Mentha piperita), folhas; Extrato Fluído de 
Própolis; Extrato Fluído de Equinácea (Echinacea purpurea), raiz; Agente de Volume: 
Glicerina; Extrato Fluído de Sabugueiro (Sambucus nigra), flores; Extrato Fluído de Hera 
(Hedera helix), folhas; Vitamina C (ácido L-ascórbico); Conservantes: Sorbato de Potássio, 
Benzoato de Sódio. 

 
Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
  Lípidos

907,5 mg
241,5 mg
181,5 mg
181,5 mg

90 mg
45 mg

102 kcal / 426 kJ 340 kcal / 1420 kJ

  Por 30 ml 100 ml

  2 colheres de sopa - 30 ml contêm % V.R.N.*

< 0,03 g

  Gomos de Pinheiro, extrato fluido
  Tomilho folhas, extrato fluido
  Equinácea raíz, extrato fluido
  Propólis, extrato fluido

  Ácido Ascórbico

< 0,03 g
24 g

< 0,1 g
80 g

56
  Sabugueiro flores, extrato fluido

n.d.**
n.d.**
n.d.**
n.d.**
n.d.**

< 0,1 g

 
  *V.R.N. – Valor de Referência do Nutriente                                                               **n.d. – não definido 
Teor Alc. 1,4% 

 
Conselhos de utilização 
 

Tomar 2 colheres de sopa por dia 
Recomendamos precaução a diabéticos. 
 
Recomendação de uso  
 

Constipações e estados gripais. Bronquite aguda e crónica. Tosses irritativas, espasmódicas 
e catarros. Afeções respiratórias de diversas etiologias. 
 
Tipo de ação 
 

Reforça o sistema imunitário. Anti-bacteriana. Anti-inflamatória. Anti-viral. Anti-séptica. 
Expetorante. Mucolítica, Balsâmica. 

 

GRIPOFIT XAROPE

 



 Ficha Técnica 

 

Suplementos Alimentares de Qualidade 

 

Este documento só pode ser alterado pelo Gestor de Qualidade, no âmbitodo sistema 
integrado de Gestão de Qualidade e Segurança Alimentar (SIGOSA) ISO22000:2005 
I119 – VERSÃO - 1 - 26-03-2012 

 
 

 
Os dias frios são imprevisíveis e dificilmente respeitam o calendário que dita a chegada do 
Inverno em Dezembro. 
No Outono a temperatura desce, como consequência traz algumas complicações para a 
nossa saúde. 
 
 
O Outono aumenta a probabilidade do aparecimento de afeções respiratórias das vias 
superiores, originadas quase sempre, por vírus, responsáveis por provocar doenças como a 
constipação e a gripe. 
 
 
A constipação é uma das doenças mais comuns no mundo, causada por rinovírus, os seus 
principais sintomas são a dor de garganta e o congestionamento nasal. Os espirros e a tosse 
são frequentes, tal como a inflamação da garganta e dores de cabeça (cefaleias). A 
constipação é passageira, apesar de ser provocada por vírus, no entanto não tem um carácter 
infeccioso, mas sim inflamatório. 
 
 
A gripe é uma doença infecciosa respiratória que pode evoluir para um quadro mais grave, 
como a pneumonia e a bronquite, e é provocada pelo vírus influenza. O vírus é transmitido 
através de partículas de saliva de uma pessoa infectada, expelidas sobretudo através da 
tosse e dos espirros, e por contacto directo, por exemplo, através das mãos. O período de 
incubação (tempo que decorre entre o momento em que uma pessoa é infectada e o 
aparecimento dos primeiros sintomas) é, geralmente, de 2 dias, mas pode variar entre 1 e 5 
dias. 
 
 
A gripe tem um início súbito, é acompanhada de febre alta e arrepios, dores musculares 
(mialgias) e articulares (artralgias), tosse seca, congestão nasal e uma sensação de fraqueza 
e mal-estar geral. Para além da febre alta, nas crianças são frequentes os sintomas 
gastrointestinais (náuseas, vómitos, diarreia, dor abdominal) e prostração. 
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A CONSTIPAÇÃO NÃO É GRIPE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D
 

 
 

CONSELHOS CALÊNDULA PARA ESTE INVERNO: 
 
 O conforto térmico é essencial para uma óptima regulação do nosso organismo: vista 

roupa quente e confortável. 
 Mantenha a pele hidratada e as extremidades do corpo (nariz, mãos, orelhas, face e 

pés), bem protegidas do frio. 
 Beba muitos líquidos e faça uma alimentação saudável e energética, rica em frutos e 

legumes. 
 Tenha uma alimentação equilibrada, reforçada com suplementos em especial com 

Vitamina C, que promove o bom funcionamento do sistema imunitário. 
 Mantenha a habitação quente, evitando a humidade e alterações bruscas de 

temperatura, uma vez que estas agravam as doenças respiratórias. 
 
 
 

PREVINA-SE DOS MALES DE INVERNO REFORÇANDO AS 
SUAS DEFESAS NATURAIS. 

 
 

 
 
 
 
 

5 a 10 dias 2 a 3 diasuração 

Bronquite, Pneumonia; 
eventualmente fatal

Obstrução nasal ou dor de 
ouvidos

Complicações 

Frequente; pode agravar Ligeira e moderada, tosse Tosse 

Algumas vezes FrequenteGarganta inflamada 

Algumas vezes FrequenteEspirros 

Algumas vezes FrequenteNariz entupido 

Duração 2-3 semanas Ligeira Fraqueza, Fadiga 

FrequenteLigeira Dor no corpo 

ForteRaro Dor de cabeça 

ElevadaRaro Febre 

GRIPE CONSTIPAÇÃOSINTOMAS 
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É UM SUPLEMENTO ALIMENTAR DE AÇÃO RÁPIDA À BASE DE EXTRACTOS 

VEGETAIS E VITAMINA C, PARA A CONSTIPAÇÃO, GRIPE, FEBRE E DORES DE 
CABEÇA. 

 
 
EQUINÁCEA  
 
É uma planta conhecida pelas suas propriedades medicinais e terapêuticas em particular no 
tratamento de doenças inflamatórias crónicas dos tractos respiratórios e preventiva de 
infecções, em especial nos males de Inverno, gripes e constipações comuns. 
A Echinácea tem efeitos imunoestimulantes, promovendo uma ação protectora do sistema 
imunitário: aumenta as defesas contra os ataques dos vírus e bactérias. 
Os componentes mais importantes da Echinácea são as: alquilamidas, ácido chicório, 
polisacáridos, glicoproteínas, flavonóides e óleos essenciais, que demonstram uma atividade 
anti-inflamatória e bacteriostática, virostática e fungostática. 
 
 
PRÓPOLIS  
 
É uma resina recolhida pelas abelhas dos gomos e das cascas de certas árvores e alterada 
pela ação de enzimas contidas na sua saliva. O Própolis é utilizado para proteger a colmeia 
contra agentes invasores: bactérias, fungos e vírus, o verdadeiro anti-séptico natural da 
colmeia. 
A sua composição é bastante complexa sendo cerca 60% constituída por resinas e bálsamos, 
30% de ceras, 5% pólen e os restantes em óleos essenciais.  
A galangina é o flavonóide contido em maior quantidade no Própolis, vitaminas do grupo B e 
vitamina PP, minerais (cálcio, crómio, ferro, manganês, silício, entre outros), fazem do 
Própolis um excelente anti-séptico e anti-bacteriano das vias respiratórias. É classificado na 
medicina moderna como um antibiótico natural. 

 
 
GOMOS DE PINHEIRO 
 
O Pinheiro é uma árvore conhecida pelas suas propriedades medicinais graças á sua forte 
ação anti-séptica brônquica.  
Os Gomos de Pinheiro são ricos em terpenos: (acetato de bornil, limoneno, camfeno e alfa-
pineno), que possuem uma acção anti-séptica, mucolítica e anti-bacteriana. Constitui um 
excelente mecanismo de defesa do organismo, por favorecer a eliminação do muco e 
secreções depositadas ao nível dos brônquios, melhora a atividade respiratória. 
Tem igualmente uma ação calmante na tosse seca e irritativa. 
 

GRIPOFIT 
XAROPE 
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TOMILHO 
 
É um pequeno arbusto que pode atingir entre 20 a 40 cm de altura. 
As suas folhas e flores são pequenas de cor rosadas ou brancas. Tem cheiro aromático e 
sabor amargo. 
O Tomilho tem nas substâncias fitoquímicas dois importantes óleos essenciais monoterpenos 
isómeros (fenóis), o timol (30 a 70%) e o carvacrol (3 a 15%), entre outros taninos e 
flavonóides, o que confere ao Tomilho propriedades anti-sépticas e anti-bacterianas ao nível 
pulmonar. 
Ideal em caso de gripe, constipação e tosse irritativa, com forte ação mucolítica e 
expectorante, (facilita a libertação das secreções próprias da tosse, tornando-as mais fluidas), 
tal como na bronquite e catarro.  
 
 
SABUGUEIRO 
 
O Sabugueiro “Sambucus nigra L.”, é uma planta com características de arbusto, as suas 
flores são pequenas e numerosas e são geralmente, mais utilizada para fins terapêuticos. 
As flores são ricas em flavonóides, por favorecer a estimulação dos fagócitos, contribuindo 
para o reforço geral do sistema imunitário tornando-o mais resistente. 
Promove a transpiração e a eliminação de líquidos, essenciais no alívio da febre. É muito 
utilizado em inflamações da faringe e laringe, com acção anti-edematosa das mucosas das 
vias respiratórias. 
 
 
VITAMINA C (Ácido Ascórbico) 
 
A Vitamina C é uma vitamina hidrosolúvel, é um nutriente essencial para a defesa do 
organismo contra as infecções, uma vez que promove o bom funcionamento do sistema 
imunitário. Como o corpo humano é incapaz de a produzir deve-se suplementar diariamente. 
É altamente eficaz na protecção da gripe e constipação. 

 
 
 

TIPOS DE ACÇÃO DE GRIPOFIT XAROPE: 
 
 

1. Acção anti-bacteriana, anti-vírica e anti-séptica das vias respiratórias: 
 

 Equinácea 
 Própolis 
 Gomos de Pinheiro 
 Tomilho 
 Sabugueiro 
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2. Acção imunológica, preventiva e potenciadora das defesas: 
 
 Equinácea 
 Própolis 
 Gomos de Pinheiro 
 Vitamina C 
 
 
3. Acção anti-inflamatória: 
 
 Equinácea 
 
 
4. Acção anti-edematosa e protectora das mucosas: 
 
 Equinácea 
 Própolis 
 Sabugueiro 
 
 
5. Acção espasmolítica, expectorante e fluidificante: 
 
 Tomilho 
 Gomos de pinheiro 
 Sabugueiro  
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 
Apresentação 
 

20 ampolas bebíveis de 10 ml – 200 ml  
 
 
Ingredientes 
 

Agentes de transporte: Sorbitol, Água purificada; Extrato de Cola 13%; Extrato de Guaraná; 
Agente de transporte: Glicerol; corante: Caramelo; Aroma de café; Agente de transporte: 
Etanol; Conservantes: Sorbato de potássio, Benzoato de Sódio. 
 
 
Informação nutricional 
 

  Por 1 ampola 100ml

  Valor energético 74,4 kJ/17,8 kcal 744 kJ/178 kcal
  Proteínas 0,010 g 0,1 g
  Glícidos 4,5 g 45 g 
    dos quais polióis 4,5 g 45 g
  Lípidos < 0,010 g < 0,1 g 
  1 ampola contêm % D.D.R.*

  Extracto de Guaraná                     1000 mg n.d.**  
  *D.D.R. – Dose Diária Recomendada                                                                           **n.d. – não definido 
   Teor de álcool 10% 

 
Conselhos de utilização 
 

Diluir o conteúdo de 1 ampola num copo com água e tomar antes do pequeno-almoço ou de 
um esforço físico ou mental. 
 
 
Recomendação de uso  
 

Fadiga física. Fadiga intelectual. Impotência. Frigidez. Stresse. Esgotamento. 
 
 
Tipo de ação 
 

Estimulante. Energética. Revitalizante. 
 
 
Informação complementar: 
 

Não deve ser tomado à noite, nem por hipertensos, grávidas, crianças e adolescentes.  
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 

Apresentação 
 

60 cápsulas de 350 mg – 21 g 
 
 

Ingredientes 
 

Guaraná; Cola; agentes de volume: Polivinilpirrolidona, Amido de Milho, Talco; 
antiaglomerante: Sais de Magnésio de Ácidos Gordos. 

 
 

Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
  Lípidos

  Guaraná
  Cola

0,8 kcal / 3,3 kJ 113 kcal / 473 kJ
  Por 2 cápsulas 100 g

  2 cápsulas contêm % D.D.R.*

5 mg

50 mg

19,3 g
7,5 g

130 mg
50 mg

520 mg n.d.**

0,7 g

n.d.**  
  *D.D.R. – Dose Diária Recomendada                                                                  **n.d. – não definido 

 
 

Conselhos de utilização 
 

Tomar 1 cápsula, 2 vezes por dia, ao pequeno-almoço e almoço. 
 
 

Recomendação de uso  
 

Fadiga física. Fadiga intelectual. Impotência. Frigidez. Stresse. Esgotamento. 
 
 

Tipo de ação 
 

Estimulante. Energética. Revitalizante. 
 
 
Informação complementar 
 

Não deve ser tomado à noite, nem por hipertensos, grávidas, crianças e adolescentes.  
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 
Apresentação 
 

Pó – 50 g  
 
 
Ingredientes 
 

Guaraná em pó  
 
 
Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
  Lípidos

  Guaraná em pó

0,16 kcal / 0,66 kJ 8 kcal / 33 kJ
  Por 1 colher de café 100 g

  1 colher de café contém % D.D.R.*

60 mg

2000 mg

0,3 g

n.d.**

6 mg
24 mg

0,3 g
1,3 g

 
    *D.D.R. – Dose Diária Recomendada                                                               **n.d. – não definido 

 
 

Conselhos de utilização 
 

Diluir 1 colher de café de guaraná em pó em meio copo com água, antes do pequeno-almoço 
ou do almoço.  
 
 
Recomendação de uso  
 

Fadiga física. Fadiga intelectual. Impotência. Frigidez. Stresse. Esgotamento.  
 
 
Tipo de ação 
 

Estimulante. Energética. Revitalizante. 
 
 
Informação complementar 
 

Não deve ser tomado à noite, nem por hipertensos, grávidas, crianças e adolescentes.  
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A variedade mais conhecida e utilizada desta famosa planta originária da América do Sul é 
designada de Paullinia Cupana Sorbilis, tendo o seu habitat natural na região baixa da 
Amazónia. 
Uma outra variedade menos popular (Paullinia Cupana Typica) é também denominada de 
Cupana Yocco crescendo principalmente na Venezuela. Uma das grandes diferenças 
macroscópicas entre as duas variedades é a cor dos frutos, que são vermelho vivo no caso da 
variedade Sorbilis. Esta planta medicinal constitui um importante legado da civilização 
indígena para a Farmacopeia Tradicional do Ocidente, pois os nativos destas regiões têm 
uma experiência de séculos na preparação de remédios à base de Guaraná. As suas 
propriedades energéticas são conhecidas desde longa data encontrando-se relatos desta 
utilização entre os Maués, sendo tradicional a extracção de uma bebida amarga e tónica para 
tomar antes de saírem para longas caminhadas ou caçadas, de forma a aumentar a 
resistência à fome, à sede e à fadiga. 
 
Nos locais tradicionais da sua utilização (Brasil, Uruguai, Venezuela) existe uma prática 
milenar de utilização desta planta não só sob a forma de bebida mas também consumida sob 
a forma de paus para mastigar, ou em alguns casos fumar (forma menos comum). Estes paus 
são fabricados com as sementes após serem torradas em fogueiras durante 
aproximadamente 12 horas. O miolo é posteriormente amassado em almofarizes de pedra e 
misturado com água de forma a fabricar uma massa pastosa que é moldada em paus 
semelhantes a salsichas e que são posteriormente secos ao sol. A mesma massa pode ser 
contudo utilizada para fabricar outros preparados medicinais. 
 
 
Composição Química 
 
 As sementes contidas nos frutos do guaraná são ricas em amido, que constitui 
aproximadamente 60% da sua composição, existindo ainda outros açúcares e fibras. Entram 
ainda na sua constituição, taninos e óleos essenciais, mas é sobretudo devido à presença em 
cafeína (de 3 a 5%) que esta planta se tornou conhecida pelas suas acções tónicas e 
estimulantes. Este teor em cafeína torna o Guaraná na espécie vegetal conhecida com maior 
concentração neste pseudo-alcalóide. Apesar de estarem presentes outras xantinas, como a 
teofilina e teobromina, as quantidades são bastante reduzidas. O teor em cafeína das bebidas 
e preparadas à base de Guaraná pode ser ajustado com adição de extracto da planta, sendo 
precisamente neste tipo de produtos que o excesso de cafeína pode trazer alguns 
inconvenientes para a saúde, pois a utilização regular do pó, quer sob a forma de cápsulas ou 
em bebida, mantém apesar de tudo uma concentração relativamente baixa. Apesar deste teor 
ser aproximadamente duas vezes e meia o do café, convém não esquecer que as 
quantidades consumidas o são em quantidades bastante diferentes.  
 
Assim uma cápsula de 300 mg de Guaraná puro, sem adição de extractos, tem um conteúdo 
aproximado de 15 mg de cafeína (uma chávena de café contém aproximadamente 100-150 
mg da mesma substância). 
 
Por último convém referir que a cafeína do Guaraná é muitas vezes designada de guaranina, 
sendo esta apenas uma outra designação para esta tri-mentil-xantina. 
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Propriedades Medicinais 
 
Tradicionalmente o Guaraná é utilizado no tratamento de enxaquecas, e dores de cabeça de 
origem nervosa, nevralgias, perturbações das vias urinárias e diarreia crónica, bem como 
outras perturbações do intestino. No entanto é como tónico geral e estimulante, físico e 
intelectual, que o Guaraná é mais popular no Brasil e também na Europa, permitindo 
recuperar rapidamente de queixas como fadiga, neurastenia e debilidade, estando portanto 
também indicado em casos de depressão, esgotamento e fraqueza generalizada.  
 
Nos últimos tempos o Guaraná tem encontrado nas dietas e programas de emagrecimento, 
uma indicação terapêutica que ganha cada vez mais adeptos. A sua utilização nos casos de 
obesidade e excesso de peso, permite não só uma diminuição do excesso de apetite mas 
também permite uma sensação energética durante um período de restrição calórica, sendo 
mais fácil adesão do doente à dieta. A utilização do Guaraná em programas de 
emagrecimento associa-se também a uma acção lipolitica e incremento do metabolismo 
energético, permitindo assim um maior gasto calórico, mesmo em repouso. 
 
Na literatura tradicional e nos usos de habituais desta planta medicinal encontra-se ainda a 
indicação como tónico sexual em casos de impotência, frigidez e diminuição da libido. 
 
Uma nota de advertência deve ser feita quanto a utilização regular desta planta, pois o seu 
conteúdo em cafeína, aconselha uma certa prudência na sua utilização, podendo contudo ser 
utilizada sem grandes efeitos secundários por quase todas as pessoas.  
 
Convém no entanto que os consumidores e terapeutas estejam advertidos que não deverá ser 
ultrapassado o limite máximo de 3.000 mg por dia (o que em termos de consumo de cafeína 
apenas corresponde a 1 - 1,5 chávenas de café). Limiares mais baixos de utilização deverão 
no entanto ser observados em doentes hipertensos, com patologia prostática, grávidas e 
crianças adolescentes, situações em que a utilização desta planta não deverá ser 
recomendada.  
 
Simultaneamente convém recordar que a utilização medicinal tradicional do Guaraná é de uso 
esporádico e em curtos períodos de tempo, pois o consumo regular mesmo de quantidades 
moderadas de cafeína pode induzir fenómenos de dependência e habituação. Apesar disto, o 
Guaraná é uma planta medicinal com virtudes terapêuticas muito importantes e que merece 
um lugar de destaque no arsenal fitoterapêutico dos nossos dias e que constitui um produto 
seguro e isento de toxicidade. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 

Apresentação 
      60 Comprimidos – 36 g 

 
 

Ingredientes 
 

Extrato de Harpagófito (Harpagophytum procumbens); Agente de volume: Celulose 
microcristalina; Antiaglomerantes: Dióxido de silício, Sais de magnésio de ácidos gordos, 
revestimento. 
 
 
Informação nutricional 

Valor energético
Lípidos 0,6 g 4 mg
  dos quais
 - ácidos gordos saturados 0,15 g 1 mg
Hidratos de carbono 89,0 g 534 mg
  dos quais
 - açucares 10,67 g 64 mg
Proteínas 1,5 g 9 mg
Sal 0,22 g 1 mg

Harpagófito 480 mg

(Harpagophytum procumbens  extrato seco 2,7%)

1 comprimido contêm                                                                      

Por 100 g Por 1 comprimido

1730,2 Kj / 410,0 kcal 10,283 Kj /  2,460 kcal

 

 
Conselhos de utilização 

 

Tomar 2 comprimidos por dia, de preferência às refeições principais. 
 
 
Recomendação de uso 
Dores Articulares e musculares. Artrose. Artrite Reumatóide. Gota. Ácido Úrico. 
Fibromialgias. Epicondilite. Tendinite. Entorse. Lombalgias. Ciática. 

 
Tipo de ação 
 

Anti-Inflamatório. Anti-Reumatismal. Analgésico. Suporte suplementar em problemas 
degenerativos e dolorosos do aparelho locomotor. 

 

 

 

Harpagófito 
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Harpagófito 
 
Nome Científico: Harpagophytum procumbens D.C 
 
Família: Das Pedaliáceas 
 
Nome Popular: Garra do Diabo, Harpagófito, Unha do Diabo e Devil´s Claw. 
 
Partes utilizadas: Raízes 
 
 
 
Princípios Ativos:  
 
Glicosídeos iridóides: Harpagósido (éster do ácido cinâmico), harpágido, procúmbido, 
ésteres p-cumarinicos. Ácido cinâmico livre, glicosídeos fenólicos: acteosídeo e 
isoacteosídeo. Fitosteróis: β-sitosterol; ácido cinâmico: óleo gordo essencial, ceras e 
glúcidos diversos. O extrato seco deverá apresentar no mínimo 0,8% a 1,6% de iridóides 
totais calculados harpagósidos. 
 
Características: 
 
É um extrato seco obtido dos tubérculos de Harpagophytum procumbens D.C., uma planta 
rastejante vivaz, originária das savanas do Kalahari, na África do sul e Namíbia. Pelos seus 
princípios ativos a sua ação terapêutica permite beneficiar efeito analgésico, anti-
inflamatório, antiartrítico e inibidora da formação de edema. Pela ação dos heterosídeos 
iridóides e do β-sitosterol, a Garra do Diabo (Harpagófito) desempenha a sua princupal 
propriedade, a de anti-inflamatória por mecanismo de inibição da síntese de prostaglandinas 
interferindo na permeabilidade da membrana celular e inibirem a prostaglandina – sintetase. 
 
Estudos ainda descritos, esta planta reduz a inflamação e dor sobre o sistema locomotor. 
 
Doenças reumáticas: artrite reumatoide, gota, fibromialgias, epicondilites, traumatismos, 
mialgias e lumbago. 
 
 
Ação de benefício e atividade biológica 
 
Reduz a inflamação e a dor no sistema locomotor. Os fitosteróis também intervêm no 
processo inflamatório ao inibirem a prostaglandina-sintetase. O Harpagófito é uma excelente 
alternativa e um bom substituto dos tratamentos anti-inflamatórios convencionais. 
Vários estudos relatam, que esta planta possui ação anti-inflamatória, anti-reumatismal, 
alívio das dores reumáticas: Artrite Reumatóide, Gota (Ácido Úrico), Fibromialgias, 
Epicondilites, Traumatismos (entorses, tendinite e distensões), Mialgias e Lumbago (dores 
lombares e costas) 
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Aspetos Clínicos 
 
 Reumatismo inflamatório em uso prolongado. 

 
 Suporte suplementar em problemas degenerativos dolorosos do aparelho locomotor. 

 
 Intervém no processo inflamatório ao influenciar a inibição da prostaglandina-sintetase. 
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Produto 

 

HEPADETOX
Á

 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal 
 
 

Apresentação 
 

     20 ampolas de 10 ml – 200 ml 
 
 

Ingredientes 
 

Agentes de transporte: Água, Álcool; Solidago virgaurea; Betula pendula, Cynara scolymus; 
Silybum marianum; Ononis spinosa; Equisetum arvense; Taraxacum officinalis; Peumus 
boldus; Menta piperita. 

 

 

 
 

Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
  Lípidos

  Solidago virgaurea
  Betula pendula
  Cynara scolymus
  Silybum marianum
  Ononis spinosa
  Equisetum arvense
  Taraxacum officinalis
  Peumus boldus
  Menta piperita

< 0,1 g

n.d.**

< 0,01 g
< 0,01 g

< 0,1 g
< 0,1 g

315,4 mg
234,5 mg
163,2 mg

< 0,01 g

1206,5 mg

n.d.**
n.d.**
n.d.**

121,6 mg
104,5 mg
61,3 mg
35,6 mg

n.d.**
n.d.**
n.d.**
n.d.**

8,8kJ / 36,8kcal 88kJ / 368kcal
  Por 10 ml 100 ml

  1 ampola contém % D.D.R.*

15 mg

n.d.**
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  *D.D.R. – Dose Diária Recomendada                                                                     **n.d. – não definido 
    Teor Alc. 12,5% 

 
Conselhos de utilização 
 

Diluir o conteúdo de 1 ampola em 1,5 litro de água e beber durante o dia.  
Agitar antes de usar. 
Aviso: Pode ocorrer a presença de um ligeiro depósito, devido à utilização de extratos de 
plantas. Este facto não altera a qualidade do produto. 
 
 

Recomendação de uso 
 

Fígado gordo. Enfartamento. Más digestões. Emagrecimento. Atividade Detox na função 
hepática e renal. 
 

Tipo de ação 
Desintoxicante. Hepatoprotetora. Colagoga. Digestiva. Mobilizadora de gorduras. Diurética. 
Auxilia nos planos de emagrecimento.  
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Substâncias extraídas de plantas frescas que auxiliam o 

emagrecimento 
 
 

 Estimulante da Função Hepato-Biliar 
 
 
Cynara scolymus (Alcachofra) 
 
Possui propriedades protetoras do fígado, estimula a excreção de bílis (colerético e 
colagogo). Exerce um efeito moderador na taxa de colesterol elevado. (CT). 
 
• Desintoxicante de substâncias tóxicas (álcool, tabaco, medicamentos e gorduras 
saturadas). 

 
 

Silybum marianum (Cardo Mariano) 
 
O Cardo Mariano é considerado a planta com maior poder regenerador, desintoxicante e 
protector do fígado. (Hepatoprotector). 
 
• Desintoxicante, digestiva e aumenta ligeiramente a diurese. 

 
 

Taraxacum officinalis (Dente de Leão) 
 
É uma planta com muito interesse no aparelho digestivo. Drenador geral (depurativo), 
estimulante secreção biliar (colagogo), diurético é também uma das ações conhecidas. 
 
• Desintoxicante, depurativo e diurético. 

 
 

Peumus boldus (Boldo) 
 
Possui uma forte ação digestiva na eliminação das gorduras, estimulando o fluxo-biliar. 
 
• Digestiva e hepatoprotectora. 

 
 

Mentha piperita (Hortelã-pimenta) 
 
Bem conhecida pelo seu agradável sabor, a hortelã-pimenta atua como antiespasmódica no 
(relaxamento do cólon) e carminativa (ajuda a eliminar os gases e a distensão abdominal). 
 
• Calmante do aparelho digestivo e beneficia o ventre liso, estimula a excreção biliar. 
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Têm a função de incrementar a eliminação de água no 

organismo, através de um aumento do volume de urina a ser 
eliminada. 

 
 
Ação Renal e Desintoxicante  
 
 
Solidago virgaurea (Vara-de-ouro) 
 
Esta planta é utilizada à muitos anos para tratar problemas dos rins, e também pela sua forte 
ação diurética que promove. 
Tradicionalmente é usada como depurativa e drenadora, ajudando a eliminar substâncias 
tóxicas indesejadas. 
 
• Diurética, depurativa, ajudando a eliminação das toxinas do sangue através da urina. 
  Edemas e retenção de líquidos. 
 
Bétula (Bétula alba) 
 
Possui uma intensa ação diurética, para reduzir a retenção de líquidos e é utilizada nos 
tratamentos de obesidade. 
Como muitas outras plantas diuréticas, contém altos níveis de potássio. 
 
• Diurética, excelente coadjuvante nos programas de emagrecimento (excesso de peso e 
obesidade). 
 
 
Ononis spinosa (Gatunã) 
 
É um membro da família da ervilha (leguminosas). Diurética, a sua ação potencial é grande, 
aumentando consideravelmente a saída urinária (diurese); edemas e retenção de líquidos. 
 
• Diurética e estimula a diurese. 
 
 
Equisetum arvense (Cavalinha) 
 
Esta é uma das plantas medicinais mais antigas conhecidas pelo Homem como sendo uma 
das plantas diuréticas mais poderosas. 
Tem uma ação remineralizante, repondo os minerais e oligoelementos que se encontram em 
falta e eliminando o sódio e o ácido úrico em excesso. Excelente para curas de 
emagrecimento, devido ao elevado teor em silício, não havendo perda de minerais. 
 
• Diurética, forte ação remineralizante e ajuda nas curas de emagrecimento sem danos para 
o organismo. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal 
 

 

Apresentação 
 

200 ml - Frasco 
 
 

Ingredientes 
 

Agentes de transporte: Água, Álcool; Solidago virgaurea; Bétula 
pendula, Cynara scolymus; Silybum marianum; Ononis spinosa; 
Equisetum arvense; Taraxacum officinalis; Peumus boldus; Menta piperita. 

 

HEPADETOX 200 ml 

 
 

Informação nutricional 
 

  Valor energético
Lípidos 0,1 g
  dos quais saturados <0,1 g
Hidratos de carbono 81,3 g
  dos quais açúcares
Proteínas
Sal

  Solidago virgaurea           1206,5 mg
  Bétula pendula              315,4 mg
  Cynara scolymus             234,5 mg
  Silybum marianum              163,2 mg
  Ononis spinosa              121,6 mg
  Equisetum arvense             104,5 mg
  Taraxacum officinalis               61,3 mg
  Peumus boldus              35,6 mg
  Menta piperita                  15 mg

<0,1 g
0,025 g

  10 ml contém  ( 1 copo de medida ou 1 colher de sobremesa )
0,25 g

<0,5 g
<0,1 g

<0,5 g

0,01 g
<0,1 g
8,13 g

136,1 kj / 32,5 kcal 1361 kj / 325 kcal
  Por 10 ml 100 ml
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    Teor Alc. 12,5% 
 

Conselhos de utilização 
 

Diluir o conteúdo de 1 copo de medida (10 ml) ou 1 colher de sobremesa em 1,5 litro de água 
e beber durante o dia.  
Agitar antes de usar. 
 

Aviso: Pode ocorrer a presença de um ligeiro depósito, devido à utilização de extratos de 
plantas. Este facto não altera a qualidade do produto. 
 

 

Recomendação de uso 
 

Fígado gordo. Enfartamento. Más digestões. Emagrecimento. Atividade Detox na função 
hepática e renal. 
 

Tipo de ação 
Desintoxicante. Hepatoprotetora. Colagoga. Digestiva. Mobilizadora de gorduras. Diurética. 
Auxilia nos planos de emagrecimento.  
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Substâncias extraídas de plantas frescas que auxiliam o 

emagrecimento 
 
 

 Estimulante da Função Hepato-Biliar 
 
 
Cynara scolymus (Alcachofra) 
 
Possui propriedades protetoras do fígado, estimula a excreção de bílis (colerético e 
colagogo). Exerce um efeito moderador na taxa de colesterol elevado. (CT). 
 
• Desintoxicante de substâncias tóxicas (álcool, tabaco, medicamentos e gorduras 
saturadas). 

 
 

Silybum marianum (Cardo Mariano) 
 
O Cardo Mariano é considerado a planta com maior poder regenerador, desintoxicante e 
protector do fígado. (Hepatoprotector). 
 
• Desintoxicante, digestiva e aumenta ligeiramente a diurese. 

 
 

Taraxacum officinalis (Dente de Leão) 
 
É uma planta com muito interesse no aparelho digestivo. Drenador geral (depurativo), 
estimulante secreção biliar (colagogo), diurético é também uma das ações conhecidas. 
 
• Desintoxicante, depurativo e diurético. 

 
 

Peumus boldus (Boldo) 
 
Possui uma forte ação digestiva na eliminação das gorduras, estimulando o fluxo-biliar. 
 
• Digestiva e hepatoprotectora. 

 
 

Mentha piperita (Hortelã-pimenta) 
 
Bem conhecida pelo seu agradável sabor, a hortelã-pimenta atua como antiespasmódica no 
(relaxamento do cólon) e carminativa (ajuda a eliminar os gases e a distensão abdominal). 
 
• Calmante do aparelho digestivo e beneficia o ventre liso, estimula a excreção biliar. 
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Têm a função de incrementar a eliminação de água no 

organismo, através de um aumento do volume de urina a ser 
eliminada. 

 
 
 

Ação Renal e Desintoxicante  
 

 
Solidago virgaurea (Vara-de-ouro) 
 
Esta planta é utilizada à muitos anos para tratar problemas dos rins, e também pela sua forte 
ação diurética que promove. 
Tradicionalmente é usada como depurativa e drenadora, ajudando a eliminar substâncias 
tóxicas indesejadas. 
 
• Diurética, depurativa, ajudando a eliminação das toxinas do sangue através da urina.   
  Edemas e retenção de líquidos. 
 
 
Bétula (Bétula alba) 
 
Possui uma intensa ação diurética, para reduzir a retenção de líquidos e é utilizada nos 
tratamentos de obesidade. 
Como muitas outras plantas diuréticas, contém altos níveis de potássio. 
 
• Diurética, excelente coadjuvante nos programas de emagrecimento (excesso de peso e     
obesidade). 
 
 
Ononis spinosa (Gatunã) 
 
É um membro da família da ervilha (leguminosas). Diurética, a sua ação potencial é grande, 
aumentando consideravelmente a saída urinária (diurese); edemas e retenção de líquidos. 
 
• Diurética e estimula a diurese. 
 
 
Equisetum arvense (Cavalinha) 
 
Esta é uma das plantas medicinais mais antigas conhecidas pelo Homem como sendo uma 
das plantas diuréticas mais poderosas. 
Tem uma ação remineralizante, repondo os minerais e oligoelementos que se encontram em 
falta e eliminando o sódio e o ácido úrico em excesso. Excelente para curas de 
emagrecimento, devido ao elevado teor em silício, não havendo perda de minerais. 
 
• Diurética, forte ação remineralizante e ajuda nas curas de emagrecimento sem danos para     
o organismo. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 

 
Apresentação 
 

    30 saquetas  – 60g 
 

 
Ingredientes 
 

Larix laricina (polisacarídeos vegetais). 
 
 

Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
  Lípidos

2 g
*D.D.R. – Dose Diária Recomendada    **n.d. – não definido

33,5 g

  Por

  Larix laricina

1 saqueta (2g) 100 g

0,0 g

  1 saqueta contêm

0,0 g

2,8 kcal / 11,8 kJ
0,0 g0,0 g

140 kcal / 590 kJ

0,67 g

 

 

 

Conselhos de utilização 
 

Tomar diariamente pela manhã o conteúdo de 1 saqueta diluído num copo de água ou sumo 
de fruta. 
Aviso: Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer componente 
da formulação. Não deve ser utilizado em crianças com idade inferior a 12 anos, mulheres 
grávidas ou a amamentar. 
 
 
Recomendação de uso 
 

Reforça naturalmente a saúde em geral. Fortalece e estimula a atividade do sistema 
imunitário. Desenvolvido como suplemento nutricional com efeito imunomodulador ou 
modificador da resposta biológica. Aumenta a atividade das células NK (Natural Killers) e 
células T e B, contra infeções, vírus e reforço anti-bacteriano. Atividade imunológica. 
Antitumoral. Quimioprotetor (reduz alguns efeitos secundários da quimioterapia e 
radioterapia). Hepatites. Vírus. 
 

 
Tipo de ação 
 

Ativador imunológico. Anti-viral. Anti-inflamatório. Anti-alérgico. Antioxidante. 
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Informação complementar 
 

 
 

As plantas constituem a mais rica fonte natural de biomoléculas utilizadas pelo homem. 
 
O uso de plantas com propriedades curativas é evidenciado desde a Era Pré-Histórica, em 
que sociedades primitivas buscavam a cura terapêutica e psicoterapêutica através de 
preparações botânicas. 
 
Com o passar do tempo e o desenvolvimento industrial, o uso de plantas medicinais passou 
a ser uma forma de tratamento secundário, pois o desenvolvimento de compostos sintéticos 
assumiu a liderança frente aos tratamentos alopáticos.  

 
Atualmente, as pesquisas cientificas em torno de plantas e extratos medicinais apresentam 
focos bem definidos nas áreas da fitoquímica, farmacognosia e horticultura. 
 
A fitoquímica é responsável pela caracterização de possíveis compostos bioativos, enquanto 
a farmacognosia contempla ensaios de bioatividade, identificação do modo de ação e sítios 
ativos para ação de fitoquímicos. 
 
No que diz respeito aos compostos químicos de origem vegetal, faz-se importante abordar 
uma classe primária de biomoléculas:  
 

• Os carboidratos, especialmente os polisacarídeos vegetais. 
 
Durante muito tempo, os carboidratos foram considerados importantes para o Homem 
somente do ponto de vista nutricional, no entanto, muito se tem investigado sobre as 
diferenças estruturais destas moléculas e as suas potenciais aplicações biológicas.  
 
Polissacarídeos de diferentes fontes naturais têm apresentado diversas atividades 
biológicas, incluindo propriedades antivirais, anti-inflamatórias, antialérgicas, etc. 
 
Diversas classes de polisacarídeos têm apresentado aumento na resposta imunológica de 
vários organismos e células, sendo classificados como moléculas imunomoduladoras ou 
modificadoras de resposta biológica.  
 

 
 

O Que é ImmunoActive? 
 

 

Produto resultante da pesquisa levada a cabo por uma companhia Suiça, líder mundial no 
desenvolvimento e produção de bioingredientes para uso dietético. 
 
ImmunoActive tem como ingrediente ativo arabinogalactanas de origem vegetal 
classificadas como polisacarídeos imunoestimulantes e antitumorais. 
 
Estas substâncias têm uma grande capacidade antioxidante, reforçam o sistema imunitário 
e são uma fonte importante de fibras (hemicelulósicas). 
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Arabinogalactanas, o que são? 
 

As arabinogalactanas são uma classe promissora de polisacarídeos hemicelulósicos, 
presentes em alguns extratos como Larix laricina, uma árvore típica da região Norte dos 
EUA, sobre a qual o enfoque biológico tem tido um grande interesse científico pelas suas 
propriedades descritas.  

 
A sua riqueza em polisacarídeos não amiláceos solúveis (fibra-solúvel), apresenta uma 
grande viscosidade em solução constituindo uma estrutura principal de galactana com 
ramificações laterais de galactose e arabinose. 
 
 

 
 

 
As fibras desta substância revelam uma grande capacidade antioxidante e potenciam 
naturalmente a imunidade.  
 
 
Têm a capacidade de modular o sistema imunitário de variadas formas: 

 
 Ótima tolerância 

 Aumento da capacidade de reparação tecidular e da renovação celular 

 Reforço da principais funções metabólicas 

 Marcada ação antioxidante 

 Reequilíbrio da flora bacteriana intestinal 
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Reforço da Imunidade 
 
 

 
 
 
 
Prebióticos (Galacto-oligosacarídeos (GOS)) 
 

 
Os Prebióticos são nutrientes não digeríveis da alimentação. 
 
Produzem efeitos benéficos, estimulando seletivamente o crescimento e/ou a atividade de 
um ou mais tipos de bactérias do cólon, principalmente as do género Bifidobacterium; estas, 
por sua vez, têm a ação de beneficiar a saúde do hospedeiro. 
 
 
Os prebióticos existentes no ImmunoActive são polisacarídeos vegetais (hemicelulósico). 
 

 Origem vegetal 

 Faz parte de um conjunto muito heterogéneo de moléculas complexas 

 Não são desdobradas pelas enzimas digestivas do Homem 

 São fermentadas pelas bactérias do cólon. 

 
 

Estes prebióticos são ácidos gordos de cadeia curta (AGCC), galacto-oligosacarídeos (GOS). 
 
 
Com a ação destas enzimas, há libertação de (AGCC) voláteis, que na sua maioria são 
absorvidos rapidamente deste, o butirato ostenta maior qualidade e quantidade de energia e 
desempenha importantes funções no cólon, designadamente: 
 

 Fornece a maior parte de energia que as células da mucosa do cólon necessitam 

 Estimula o crescimento e a diferenciação destas células 

 Inibe o crescimento de células tumorais. 
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Mecanismo de ação do ImmunoActive 
 
 
ImmunoActive reforça naturalmente o sistema imunitário, por incrementar favoravelmente a 
quantidade de células imunitárias benéficas, tornando assim o sistema imunitário mais apto 
e com melhor funcionalidade. 

 
 

O Papel dos Macrófagos no Sistema Imunológico 
 
 

Os macrófagos são células do grupo dos fagócitos mononucleraes, chamados de monócitos 
no sangue e macrófagos nos tecidos. Estas células são amplamente distribuídas pelo corpo 
e localizam-se, principalmente, no baço, fígado, pulmão, nódulos linfóides e pele. 

 
 

A importância destas células dá-se pela variedade de funções que elas excercem, em que 
são observadas a defesa do hospedeiro contra agentes infeciosos, respostas imunológicas 
e angiogénicas. 

 
 

                                                     
 
 
 

 
 

As respostas imunológicas pelos macrófagos incluem a regulação da resposta de linfócitos 
T e B por meio de co-activação, a inflamação, o reparo de tecido através da secreção de 
proteases e fatores de crescimento e atividade citotóxica contra células tumorais e 
microbianas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig: macrófago em resposta imunológica :  
Fig: macrófago envolvendo  
uma célula cancerígena :  
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Impacto de IMMUNOACTIVE nos Marcadores de Imunidade  

 

 
 

 
Reforço das citocinas 
 
 
A arabinogalactana do Lariço pode atuar como um indutor da produção e/ou libertação de 
várias citocinas (interferon- y (gama), fator de necrose tumoral α (alfa), interleucina-1β 
(beta), interleucina-6).  
 
 
Pesquisas demonstraram que o interferon- y (gama) é o principal responsável pelo 
melhoramento da citotoxicidade das NK (natural killer). 
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Arabinogalactana 

Corpo Humano 

 

Incide nas 
citoquinas 

estimula a 
produção de… 
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 Interleucina-1β (beta)  
 Interleucina-6. 
 Fator de necrose 

tumoral α (alfa) 
 

Possui maior capacidade de estimular as células NK.

entra no….

moléculas pró‐inflamatórias 
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Capacidade Antioxidante com ImmuoActive? 
 
 
Immunoactive possui um grande potencial antioxidante. 
 
 

•  Antioxidantes alimentares, incluindo bioflavonóides, são vistos como nutrientes 
eficazes na prevenção da saúde, no que diz respeito ao stress oxidativo. 
 

•  Os flavonóides, são maioritariamente responsáveis pela capacidade antioxidante nos 
frutos, vegetais e quase totalidade dos suplementos fitoterápicos. 

 
Os flavonóides presentes no ImmunoActive incluem a quercetina, que demostrou dispor de um 
vasto leque de propriedades bioquímicas, incluindo: 
 

•  Efeito antioxidante, 

•  Efeito quimioprotetor, 

•  Efeito nas inflamações, 

•  Efeito nas alergias (dermatites, respiratórias e alimentares) 

 
O flavonóide quercetina inibe a libertação de mediadores químicos da inflamação, como a 
histamina e os leucotrienos, que desencadeiam as manifestações físicas da reação alérgica. 
 

•  Estudos revelam que a quercetina poderá ser útil na redução do dano 
intestinal provocado pela ingestão de alimentos alergénicos, reduzindo ainda a 
inflamação ao nível da parede intestinal. 

 

 

ImmunoActive 
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Antioxidantes e os Radicais Livres 
 

O organismo possui sistemas naturais de eliminação de radicais livres, enzimáticos que são 
denominados por “varredores de radicais livres”, produzindo a sua eliminação e impedindo a 
sua transformação em produtos mais tóxicos para as células.   

 
 

Os flavonóides presentes no ImmunoActive, auxiliam no combate aos radicais livres: 
 

• Peróxido de hidrogénio 

• Superóxido  

• Peróxido lípidico 

• Óxido nitrico 

 

 

Radicais Livres e a Inflamação 
 
 
A inflamação é um processo de defesa do organismo contra agentes patológicos (vírus, 
bactérias, etc.) e permite ajudar as células de defesa do organismo, neutrófilos, células do 
sistema imunitário, que são mediadoras químicas da inflamação e infeção. 
 
Ação anti-inflamatória e anti-alérgica. 
 

 
Eficácia, Qualidade e Segurança 

 
Immunoactive é um produto 100% natural, pleno de benefícios para a saúde  humana.   
 
 
A Eficácia: 
 
Está comprovado científicamente, que reforça toda a componente do sistema imunitário e tem 
um forte potencial antioxidante. Esta tese é reforçada com a publicação de vários trabalhos 
editados por cientistas e investigadores, testes randomizados e a ausência de ações 
secundárias. 
 

 
 A qualidade: 
 

•  Isento de solventes 
•  Utilização de água no processo de extração 
•  Normas de fabrico, de acordo com o HACCP 
•  GMP, controlado por American Institute of Banking 
•  Certificação Kosher, pelo United Mehadrin 
•  Isento de OGM (Organismos geneticamente modificados) 
•  Monografia, em Food Chemicals Codex (FCC) 
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 A segurança: 
 

•  Isento de alergenos 
•  Não existem referências a efeitos colaterais, 
•  Sem período de adaptação requerido 
•  Não são conhecidas interações, com outras substâncias 

 
 
 

Qual a importância deste constituinte para o organismo como imunomodulador? 
 
 
O suplemento alimentar ImmunoActive é um imunomodulador conforme se demonstrou em 
vários estudos realizados.  
 
Deve ser utilizado em patologias nas quais o sistema imunológico esteja comprometido ou 
quando seja requerido uma ação mais efetiva desse sistema. 
 
Várias são as situações médicas em que o sistema imunológico se encontra afetado, como 
doenças infeciosas, inflamatórias, alérgicas e quadros neoplásicos. Nestas situações clínicas é 
comum que o organismo aumente a produção de uma substância denominada fator necrose 
tumoral (TNF), a qual, em excesso, passa a ter efeito tóxico sobre o organismo. Uma das ações 
mais potentes do ImmunoActive é justamente a de modular a produção desta substância e do 
interferon- y (gama) e das células NK (Natural Killer). 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 

 

Apresentação 
 

     30 Saquetas – 120 g 
 

 

Ingredientes 
Sulfato de Glucosamina, Cartilagem de Tubarão, Sulfato de Condroitina, MSM 
(Metilsulfonilmetano), Harpagófito, Ácido Cítrico, Vitamina C (Ácido L- Ascórbico), Aroma de 
Limão em Pó, Sucralose. 
Isento de: Levedura, leite e derivados, lactose, soja, ovo, toranja, conservantes, corante. 

 
 

Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
     dos quais açúcares
  Lípidos
  Sal

1500 mg
  Cartilagem de Tubarão 1100 mg
  Sulfato de Condroitina 400 mg
  MSM (Metilsulfonilmetano) 400 mg
  Harpagófito (Harpagophytum D.C.) 250 mg

30 mg

*D.D.R. – Dose Diária Recomendada    **n.d. – não definido

0,018 g 0,46 g
0,059 g 1,5 g

70,18 g

  Por

  Vitamina C (Ácido L- Ascórbico)

1 saqueta (4g) 100 g

  Contém 

0,98 g 25,1 g
2,76 g

  Sulfato de Glucosamina

14,63 kcal / 61,19 kJ
19,32 g0,76 g

372 kcal / 1554,96 kJ

 

Conselhos de utilização 
 

Tomar o conteúdo de uma saqueta, por dia, diluído num copo com água antes de uma 
refeição principal. 
Aviso: Não recomendado a pessoas que possuem hipersensibilidade ou alergia a qualquer 
um dos ingredientes. Não recomendado na gravidez e amamentação. Evitar o uso 
concomitante de fármacos anticoagulantes e em caso de alergia a marisco e seus 
derivados. Pode ocorrer desconforto gástrico, como náuseas, diarreia, vómitos e gastralgias  

 
 

Recomendação de uso 
 

Dor. Rigidez articular. Osteoartrite. Artrose. Reumatismo articular. Lombalgias. 
Traumatismos. Desgaste articular relacionado com a idade. 
 
 

Tipo de ação 
 

Anti-inflamatória. Analgésica. Anti-artrítica. Anti-artrósica. Redução de edema. Flexibilidade 
e mobilidade das articulações. Mantém a integridade da cartilagem e a elasticidade no 
colagénio. 
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UMA MATRIZ DE COLAGÉNIO EXCLUSIVA, 100% PURA 

DE ORIGEM MARINHA 
 
 
 
 
 
JOINTflex Advance, é um suplemento alimentar composto por colagénio hidrolisado, obtido 
de proteínas fibrosas, que constitui a estrutura da cartilagem de tubarão, purificado a partir 
de um processo enzimático, fica estruturalmente dividida em moléculas mais pequenas, 
tornando-se duplamente vantajosa. 
 
 

 Processo digestivo mais facilitado e a sua absorção através da mucosa intestinal. 
 
 Melhor absorção dos nutrientes e passagem para a corrente sanguínea. 
 

 
Fornecendo ainda determinadas características inerentes ao produto: 
 

 Viscosidade 
 
 Coloração 
 
 Distribuição molecular 
 
 Composição dos aminoácidos 
 
 pH e valor nutricional 
 
 

O Colagénio Marinho contém inúmeros aminoácidos, cerca de 20, com um alto conteúdo 
de glicina e prolina, assim como mais 2 aminoácidos que são modificados após serem 
colocados pelos ribossomas: Hidroxiprolina e a Hidroxilisina, estes últimos derivam 
respetivamente da prolina e lisina através da dependência da Vitamina C. 
 
 
Colagénio e a Cartilagem Articular 
 
 
A Cartilagem Articular é encontrada em todas as articulações móveis, como os ombros, 
joelhos, ancas e cotovelos, e é composto pelo tecido conjuntivo. As suas propriedades 
biológicas e mecânicas especiais dependem da composição da matriz extracelular, que é 
um composto encontrado ao redor das células. Essa matriz é altamente rica e é composta 
de 2 principais substâncias, os Proteoglicanos e as Fibras de Colagénio (Imagem 1).  
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O Colagénio é predominante na cartilagem, para manter a rigidez e resistência. 
 
 
 
Os Proteoglicanos participam entre eles na rede fibrosa, dando à cartilagem outras 
características como a flexibilidade e elasticidade. 

 
 
 
Os Condrócitos são células das articulações, responsáveis pela síntese, organização e 
manutenção da matriz extracelular. 
 
 
 
Mudanças na composição da matriz, como por exemplo as causadas por osteoartrite, 
artrose, dor ou lesão articular e ingestão baixa de colagénio, estimulam a atividade dos 
condrócitos, levando a um remodelamento contínuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rede de fibras 
de colagénio 

Proteoglicanos Osso 
subcondral 

Condrócitos  

Imagem 1 
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Sulfato de Glucosamina 
 
 
Ação Terapêutica 
 
 
Anti-inflamatório, estimulador da síntese de proteoglicanos, inibidor das enzimas 
responsáveis pela degradação dos condrócitos, promotor da lubrificação entre a membrana 
sinovial e a cartilagem. 
 
 
Propriedades do Princípio Ativo 
 
 
A Glucosamina é uma substância de ocorrência natural, produzida pelo organismo humano 
dentro de células denominadas condrócitos. 
 
 
A Glucosamina está envolvida na formação da cartilagem articular atuando como percursor 
de unidades de dissacarídeos formadores dos glicoaminoglicanos. A Glucosamina existente 
no JOINTflex Advance é extraída de moluscos (carapaça dos crustáceos), camarão 
selvagem e lagosta de águas profundas, por forma a garantir o nível máximo de pureza e 
segurança. 
 
 
A Glucosamina estimula os condrócitos e aumenta a secreção de glicoaminoglicanos e 
proteoglicanos. Além de promover a síntese de proteoglicanos nos condrócitos, também 
estimula a produção do ácido hialurónico no líquido sinovial, e a biotransformação da 
glucosamina propicia a boa distribuição nas articulações. 

 
 
Os estudos referem ter um papel na recuperação da degeneração cartilaginosa através da 
substituição da matriz hialínica e interferindo na sua degradação. Como consequência, 
retarda o envelhecimento articular e a evolução da osteoartrite. 
 

 
Suplementos alimentares com fontes de Glucosamina já demonstraram conseguir manter 
as nossas articulações resistentes e saudáveis através da lubrificação e restauração dos 
tecidos de conectividade (conjuntivos): a Glucosamina conseguiu um papel de topo na 
conservação anti-artrósica e de ajudar na regeneração da cartilagem, ligamentos e tendões. 
Fortalecer os tecidos conjuntivos ajuda a manter articulações saudáveis e flexíveis para 
servirem de amortecedores eficazes no impacto e combater lesões causadas por treinos 
intensos, exercícios repetitivos ou os efeitos naturais da idade. 
 
 
Dados científicos recentes mostram que, para o tratamento específico dos sintomas da 
osteoartrite, o Sulfato de Glucosamina reduz especificamente a degradação estrutural da 
cartilagem, e até mesmo nos casos de osteoartrite da coluna vertebral. 
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Aspectos Clínicos: 
 
 
 Manter uma estrutura saudável e a função da cartilagem nas suas articulações. 
 
 Apoia o movimento e a flexibilidade. 

 
 Condições artríticas e degenerativas das articulações. 

 
 Falta e/ou decomposição do líquido sinovial. 

 
 Danos nos músculos, tecidos, ligamentos, tendões, vasos sanguíneos. 

 
 Inflamação nos discos vertebrais da coluna. 

 
 Inflamação das articulações, nevralgias do ciático (lombociatalgia). 

 
 Para a manutenção do tecido conjuntivo e lubrificação ao nível articular: incluindo 

tendões, ligamentos, cartilagem, osso, pele e líquido sinovial, etc. 
 
 
 

Cartilagem de Tubarão 
 
 
Partes utilizadas: Cartilagem (4% Condroitina) 
 
 
Princípios Ativos 
 
 
A Cartilagem de Tubarão é um complexo proteico constituído por proteínas, 
mucopolissacarídeos (sulfato de condroitina) e alguns minerais. 
 
 
Características 
 
 
A Cartilagem de Tubarão é um tecido rígido, elástico e resistente, formado por uma densa 
rede de fibras de colagénio que estrutura, especialmente, o esqueleto dos tubarões e 
embriões dos mamíferos marinhos. 
 
 
A Cartilagem de Tubarão é um suplemento alimentar que tem apresentado resultados 
bastante promissores para auxiliar nos processos de osteoartrite, artrose e degeneração 
muscular. 
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A Cartilagem de Tubarão apresenta também dois minerais importantes, o cálcio e o fósforo 
para serem melhor absorvidos pelo nosso organismo, ou seja, duas moléculas de cálcio 
para uma de fósforo, esta relação permite um aumento da fixação do cálcio nos ossos. 
 

 
Ações Farmacológicas 
 
 
A Cartilagem de Tubarão vem sendo utilizada, alguns anos por pacientes que apresentam 
algum tipo de patologias crónicas, tais como artrite reumatóide, artrose e osteoporose. 
 
 
A Cartilagem de Tubarão traz efeitos benéficos sobre a flexibilidade das articulações e 
redução da dor nos processos de osteoartrose e deve-se à presença dos 
mucopolissacarídeos presentes na matriz proteica de origem marinha. 
 
 
 

Sulfato de Condroitina 
 
 
Propriedade do Princípio Ativo 
 
 
O Sulfato de Condroitina é um polissacarídeo sulfato e consiste de cadeias repetidas de 
moléculas denominadas mucopolissacarídeos. 
 
 
É o maior constituinte da cartilagem, promovendo estrutura, retenção de água e nutrientes, 
permitindo que outras moléculas se movam através da cartilagem, uma importante 
propriedade, pois não existe suprimento de vasos sanguíneos e sangue na cartilagem. 
 
 
As cadeias de Sulfato de Condroitina possuem carga negativa, devida à presença de 
enxofre, que capturam as moléculas de água, dando à cartilagem característica de uma 
esponja. 
 
 
Quando a articulação está em repouso e sem carga, a cartilagem absorve o líquido sinovial 
da cápsula articular. Quando comprimida, o fluído é espalhado pela articulação promovendo 
a lubrificação, nutrição e eliminação de substâncias. 
 
 
Ações Farmacológicas 
 
 
As células produtoras de colagénio, proteoglicanos e sulfato de condroitina, denominadas 
condrócitos, estão constantemente produzindo estas substâncias para reparar a cartilagem. 
Porém, o processo de reparo é lento, devido ao pobre suprimento de nutrientes e o facto de 
que pouco tempo é dado para descanso da articulação. A produção de condroitina é  
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essencial para o crescimento da cartilagem e o seu reparo. No entanto, o processo de 
produção desta substância declina com a idade, com o desgaste articular, sendo também 
envolvido os casos de stresse ou trauma. Sem sulfato condroitina suficiente a integridade da 
cartilagem declina seriamente. A produção anormal de R.L. devido a diversos fatores, 
incluindo dieta, inflamação e infeção promovem a libertação em excesso de enzimas que 
degradam a cartilagem e inibem a produção de proteoglicanos e sulfato de condroitina. A 
produção de sulfato de condroitina é também inibida por deficiências nutricionais e 
principalmente por substâncias químicas anti-inflamatórias e corticosteróides, 
frequentemente prescritas para o tratamento de artrite (AO). 
 
 
Aspetos Clínicos 
 
 
 Adjuvante no tratamento da Osteoartrite (OA) e as suas complicações. 
 
 Melhora a flexibilidade articular. 

 
 Proteção e regeneração de tecido ósseo (anti-artrósico) 
 
 Mantém a elasticidade no colagénio. 

 
 Eficácia estrutural e sintomática como suplemento e nutrimento na Osteoartrite do joelho 

e anca. 
 

 Benefícios da reposição de nova cartilagem e aporte de nutrientes. 
 
 
 

MSM (Metilsulfonilmetano) 
 
 
Propriedade do Princípio Ativo 
 
 
Metilsulfonilmetano (MSM) é um enxofre orgânico, necessário para a formação dos 
aminoácidos metionina e cisteína, ambos requeridos para a síntese de colagénio, matriz 
proteica fibrosa que constitui a base da cartilagem. O MSM desempenha também um papel 
fundamental na formação de glicosaminoglicanos. Os estudos têm referido que a 
concentração de MSM numa cartilagem artrítica é cerca de um terço da concentração 
presente na cartilagem saudável.  
 
 
O MSM, apresenta melhorias na diminuição da dor como também na mobilidade, por isso 
possui uma ação anti-inflamatória e protectora das articulações. 

 
 
O MSM tem um papel ativo na recuperação de lesões desportivas. Além de melhorar a 
própria lesão, há ainda um efeito anti-inflamatório e analgésico. 
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spetos Clínicos
 
A  

Derivado do enxofre (maior fonte)  

Benefícios às inflamações (Artrite)  

Anti-inflamatória e analgésica  

Vital na produção de glutatião (antioxidante) 

 

Harpagófito (Harpagophytum procumbens D.C.) – Garra do Diabo/ Unha do Diabo 

Princípios Ativos

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

licosídeos iridóides: Harpagósido (éster do ácido cinâmico), harpágido, procúmbido, 

 
 
G
ésteres p-cumarinicos. Ácido cinâmico livre, glicosídeos fenólicos: acteosídeo e 
isoacteosídeo. Fitosteróis: β-sitosterol; ácido cinâmico: óleo gordo essencial, ceras e 
glúcidos diversos. O extrato seco deverá apresentar no mínimo 0,8% a 1,6% de iridóides 
totais calculados harpagósidos. 
 
 
Características 

 um extrato seco obtido dos tubérculos de Harpagophytum procumbens D.C., uma planta 

 
 
É
rastejante vivaz, originária das savanas do Kalahari, na África do sul e Namíbia. Pelos seus 
princípios ativos a sua ação terapêutica permite beneficiar efeito analgésico, anti-
inflamatório, antiartrítico e inibidora da formação de edema. Pela ação dos heterosídeos 
iridóides e do β-sitosterol, a Garra do Diabo (Harpagófito) desempenha a sua princupal 
propriedade, a de anti-inflamatória por mecanismo de inibição da síntese de prostaglandinas 
interferindo na permeabilidade da membrana celular e inibirem a prostaglandina – sintetase. 
 
 
Estudos ainda descritos, esta planta reduz a inflamação e dor sobre o sistema locomotor. 

oenças reumáticas: artrite reumatóide, gota, fibromialgias, epicondilites, traumatismos, 
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spetos Clínicos
 
A  

Reumatismo inflamatório em uso prolongado. 

 Suporte suplementar em problemas degenerativos dolorosos do aparelho locomotor. 

 Intervém no processo inflamatório ao influenciar a inibição da prostaglandina-sintetase. 

 
itamina C (Ácido L-Ascórbico) 

É essencial para a síntese do colagénio e da estrutura intercelular. 

 Colagénio é a proteína que existe em maior quantidade no nosso corpo, nomeadamente 

 Vitamina C é indispensável para o bom funcionamento e saúde do tecido conjuntivo: 

ntre outras ações comprovadas, a Vitamina C é vital para a saúde dos dentes e dos vasos 
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O
ao nível da estimulação de dois aminoácidos, Prolina e Hidroxiprolina. 
 
 
A
cartilagens, tendões, ossos, pele, unhas e cabelo. 
 
 
E
sanguíneos. É indispensável para a cicatrização dos tecidos, estimula a produção de fibras 
na derme, além das atividades já conhecidas dos hidroxi-ácidos, pois a Vitamina C é um 
membro desta família, antioxidante muito importante, captação de radicais livres. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  

 
Apresentação 
100 ml – Uso Externo 
   

 
 
 
 

Ingredientes 
Aqua (water), Cetearyl Octanoate, Helianthus Annuus (Sunflower Seed Oil), Propylene 
Glycol, C12-20 Acid PEG-8 Ester, Sodium Cetearyl Sulfate, Cetearyl Alcohol, Methylsilanol 
Mannuronate, Ethoxydiglycol, Dimethicone, Glyceryl Stearate, Sodium Chondroitin Sulfate, 
Camphor, Glucosamine HCL, Arnica Montana (Arnica Extract), Harpagophytum Procumbens 
(Harpagophytum Extract), Sambucus Nigra Flower Distillate, Glycerin, Caffeine, Carbomer, 
Menthol, Hydrolyzed Collagen, Capsicum (Capsicum Frutescens) Extract, Imidazolidinyl 
Urea, Sorbic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Alcohol Denat., Phenoxyethanol, 
Tropolone, Caprylyl Glycol, 1,2 – Hexanediol, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Parfum 
(Alpha-Isomethylionone, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronellal, Limonene, 
Linalool),Triethanolamine, BHT. 
 

 

 

Conselhos de utilização 
Aplicar o gel com uma ligeira massagem até completa absorção, 2 vezes ao dia, ou mais se 
necessário. 

 
 
 
 

Recomendação de uso 
Para o alívio das dores articulares e musculares. 
Contusões. Entorses. Tendinites. Edemas. Aparelho locomotor e dos tecidos de 
sustentação. Artrose da anca, do joelho, da coluna vertebral e pequenas articulações. 
Processos inflamatórios e degenerativos. Fibromialgia. Artrite Reumatóide. 
 
 
 
Tipo de ação 

Analgésica. Anti-Inflamatória. Redução dos Inchaços (Edemas). Regeneração Tecidual. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

JOINTFLEX GEL 
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JointFlex Gel 100 ml 

 Arnica Montana 

 Harpahophytum Procumbens + Associação 

 Gel – Para dores musculares e articulares 

 Uso Externo para aplicação cutânea 

  Adultos acima de 12 anos 

 

Informação Complementar 

Homens e Mulheres cada vez fazem mais uso de suplementos alimentares, de uso 
externo não – alopáticos; para evitar os conhecidos efeitos colaterais de certos 
medicamentos tradicionais, como os anti – inflamatórios não – esteroides (AINEs). 

Estes suplementos, têm os seus efeitos positivos numa diversidade de lesões 
reumáticas, traumáticas e degenerativas osteoarticulares. 
 

JointFlex Gel é indicado como auxiliar no tratamento de traumatismos como 

entorses, contusões, hematomas e edemas; processos inflamatórios e degenerativos 
com inflamação associada em diversos tecidos, especialmente nos do aparelho 
locomotor e dos tecidos de sustentação: Artrose da anca, do joelho, da coluna 
vertebral e das pequenas articulações. 

Resumo: 

JointFlex Gel: É indicado como auxiliar para o tratamento de: 

1. Traumas 

Alívio dos sintomas das lesões por esforço repetitivo (como tendinite, bursite, 
epicondilite, e da dor leve a moderada associada a estas condições. 
 

2. Inflamação do sistema músculo-esquelético 

Alívio dos sintomas associados a processos inflamatórios e degenerativos 
decorrentes de trauma agudo (contusões, entorses, pós-fraturas etc.) 

Alívio de lombalgias e mialgias leves a moderada. 

Alívio da dor leve a moderada devido a artrite reumatóide, osteoartrite, artrite 
gotosa e espondilopatias, como a espondilite anquilosante. 
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JointFlex Gel, é um complexo constituído por várias substâncias fitoterápicas na 

sua formulação, que se aplica na clínica, devido ao seu mecanismo de ação, ele deve 
ser definido como um suplemento regulador da inflamação (SRI), para flexibilização do 
seu uso e para maximizar a conveniência e a adesão do paciente. JointFlex Gel pode 
ser usado em adultos acima de 12 anos. 

Os fitoterápicos são obtidos utilizando matérias-primas vegetais extratos como 
principio ativo. As preparações à base de plantas têm uma longa tradição de 
terapêutica de uso. Os fitoterápicos devem comprovar a sua eficácia e segurança. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

POTÊNCIA 

Alta potência anti-inflamatória 
 

 

 

 

 

 

RAPIDEZ 

Alivia a dor rapidamente, devolvendo a mobilidade aos pacientes 
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Frescura Suave 

Cheiro Suave e possui textura agradável, fácil absorção 
 

O que é o JointFlex Gel? 

Tem efeito regulador da inflamação, anti – edematoso e anti – exsudativo. 

Sugere que ele tem um modo ação suplemento regulador da inflamação (SRI), graças 
à concentração de fitoterápicos na sua formulação. 

Em associação com uma apresentação de JointFlex oral pode-se observar um alívio 
mais rápido dos sintomas. 

 

 

Os componentes JointFlex Gel (100 ml) 

Tabela 1 

Componente Características Constituintes Principais 

 

 

Arnica Montana (Extrato) 

Fraturas, Luxações, 
Contusões, Hematomas, 
Nevralgias, Mialgias, 
Hemostático, Analgésico, 
sobrecarga muscular e 
lesão resultante de esforço 
excessivo. Afeções 
Reumáticas, 
especialmente das zonas 
das costas e ombros. 
Dores musculares e 
articulares. 

Óleos essenciais, 
terpenos, princípios 
amargos, flavonóides, 
taninos, resinas, 
cumarinas, arnicina (para 
uso externo), ácidos 
orgânicos, alcaloídes. As 
lactonas dos terpenos: 
Têm efeitos anti-
inflamatória, anti-reumática 
e antiartríticas. 
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Propriedades Farmacológicas: 

O Fitocomplexo para uso externo bloqueia a inflamação causada por traumas, 
diminuindo a formação de exsudato e incrementando a reabsorção e a ação das 
células responsáveis pela destruição dos fragmentos biológicos necróticos; os 
terpenos são espasmolíticos, além de estabilizarem a membrana celular, associada 
aos flavonóides. 

 

Contra-Indicações: 

Alergias aos complementos da planta, evitar o contato ao nível dos olhos, em 
membranas mucosas (como boca e vagina) nem em feridas e escoriações abertas, 
somente sobre a pele intacta.  

 

 Tabela 2 

Componente Características Constituintes Principais 

 

 

Harpagophytum 
Procumbens D.C 

(extrato) 

 

Nomes Vulgares: 

 

Harpagofito 

 

Devil´s Claw 

 

 

Alívio da dor. Dores 
reumáticas, artrite, gota, 
mialgias (dor muscular) e 
lombalgias. Artrose, 
bursites, fibromialgias, 
epicondilites e 
traumatismos. 

 

Heterosídeos Iridóidee do 
β - Sitosterol 

Os fitosteróis: São 
medidores da inflamação e 
no processo inflamatório 
ao inibirem a 
prostaglandina-sintetase. 

Como a COX-2, TNF-Alfa 
e interleucina-6, função 
que também é levada a 
cabo quando tomar 
medicação anti-
inflamatória. Analgésica, 
anti-inflamatória, 
antiartrítica e inibidor da 
formação do edema. 
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Propriedades Farmacológicas: 

Pela ação dos heterosídeos iridóides e dos fitosteróis desempenham as suas 
principais propriedades de anti-inflamatória por mecanismos de inibição da síntese de 
prostaglandinas interferindo na permeabilidade da membrana celular e influenciando a 
inibição da prostaglandina – sintetase. 

 

Contra-Indicações: 

Alergias aos componentes da planta, evitar o contato ao nível dos olhos e mucosas, 
nem em feridas e escoriações abertas. Devido à natureza deste produto, intoxicações 
são improváveis. 

 

Sinergia Terapêutica 

Juntos, os componentes do JointFlex Gel, proporcionam uma amplitude de ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento de tônus e estabilização    Anti – Inflamatório 

da permeabilidade vascular      

        Analgésica 

Eliminação da estase venosa 

 

 

Arnica 
Montana

Harpagophytum 
Procumbens 
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O suplemento regulador da inflamação (SRI) 

 

(+) Alívio da dor 

(+) Melhor funcionamento das articulações 

 

 

 

     Efeito anti–inflamatório e analgésica 

 ARNICA MONTANA 

 HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 

 

 

 

 

 

 

 

Está indicado como auxiliar no tratamento de uma longa série de distúrbios, como 
entorses e outras lesões traumáticas e como terapia de suporte da dor e da 
inflamação, como por distúrbios do sistema músculo esquelético. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 

 
Apresentação 
 

     60 Comprimidos – 11,85 g 
 

 
Ingredientes 
Sulfato de Glucosamina, Sulfato de Condroitina, MSM (Metilsulfonilmetano), Sais de 
Magnésio de Ácidos Gordos, Celulose. 
Isento de: glúten, levedura, trigo, leite ou derivados, lactose, soja, ovo, toranja, peixe, 
adoçante, conservantes, corante e aroma artificiais. 
 
 
Informação nutricional 

 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
     dos quais açúcares
  Lípidos
  Sal

1500 mg
  Sulfato de Condroitina 1200 mg
  MSM (Metilsulfonilmetano) 1125 mg
*D.D.R. – Dose Diária Recomendada    **n.d. – não definido

  Sulfato de Glucosamina

4,95 kcal / 20,73 kJ
20,52 g0,28 g

358 kcal / 1496,44 kJ

  Por 3 comprimidos 

0,38 g 27,04 g
67,98 g

  Por 1 comprimido 100 g

0,94 g

0,021 g 1,51 g
0,007 g 0,5 g

 
 

 

Conselhos de utilização 
 

Tomar 3 comprimidos por dia, às refeições com um copo com água. 
Aviso: Não recomendado a pessoas que possuem hipersensibilidade ou alergia a qualquer 
um dos ingredientes. Não recomendado na gravidez e amamentação. Evitar o uso 
concomitante de fármacos anticoagulantes e em caso de alergia a marisco e seus 
derivados. Pode ocorrer desconforto gástrico, como náuseas, diarreia, vómitos e gastralgias  
 

Recomendação de uso 
 

Dor. Inflamação articular. Osteoartrite. Artrose. Tendinite. Lesões desportivas. 
Traumatismos. 

 
Tipo de ação 
 

Retarda a degradação das articulações. Reduz a dor e a inflamação articular (anti-
inflamatória). Analgésica. Estimula o metabolismo do tecido conectivo. 
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Sulfato de Glucosamina 
 
 
Ação Terapêutica 
 
 
Anti-inflamatório, estimulador da síntese de proteoglicanos, inibidor das enzimas 
responsáveis pela degradação dos condrócitos, promotor da lubrificação entre a membrana 
sinovial e a cartilagem. 
 
 
Propriedades do Princípio Ativo 
 
 
A Glucosamina é uma substância de ocorrência natural, produzida pelo organismo humano 
dentro de células denominadas condrócitos. 
 
 
A Glucosamina está envolvida na formação da cartilagem articular atuando como percursor 
de unidades de dissacarídeos formadores dos glicoaminoglicanos. A Glucosamina existente 
no JOINTflex Trio é extraída de moluscos (carapaça dos crustáceos), camarão selvagem e 
lagosta de águas profundas, por forma a garantir o nível máximo de pureza e segurança. 
 
 
A Glucosamina estimula os condrócitos e aumenta a secreção de glicoaminoglicanos e 
proteoglicanos. Além de promover a síntese de proteoglicanos nos condrócitos, também 
estimula a produção do ácido hialurónico no líquido sinovial, e a biotransformação da 
glucosamina propicia a boa distribuição nas articulações. 

 
 
Os estudos referem ter um papel na recuperação da degeneração cartilaginosa através da 
substituição da matriz hialínica e interferindo na sua degradação. Como consequência, 
retarda o envelhecimento articular e a evolução da osteoartrite. 
 

 
Suplementos alimentares com fontes de Glucosamina já demonstraram conseguir manter 
as nossas articulações resistentes e saudáveis através da lubrificação e restauração dos 
tecidos de conectividade (conjuntivos): a Glucosamina conseguiu um papel de topo na 
conservação anti-artrósica e de ajudar na regeneração da cartilagem, ligamentos e tendões. 
Fortalecer os tecidos conjuntivos ajuda a manter articulações saudáveis e flexíveis para 
servirem de amortecedores eficazes no impacto e combater lesões causadas por treinos 
intensos, exercícios repetitivos ou os efeitos naturais da idade. 
 
 
Dados científicos recentes mostram que, para o tratamento específico dos sintomas da 
osteoartrite, o Sulfato de Glucosamina reduz especificamente a degradação estrutural da 
cartilagem, e até mesmo nos casos de osteoartrite da coluna vertebral. 
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Aspectos Clínicos: 
 
 
 Manter uma estrutura saudável e a função da cartilagem nas suas articulações. 
 
 Apoia o movimento e a flexibilidade. 

 
 Condições artríticas e degenerativas das articulações. 

 
 Falta e/ou decomposição do líquido sinovial. 

 
 Danos nos músculos, tecidos, ligamentos, tendões, vasos sanguíneos. 

 
 Inflamação nos discos vertebrais da coluna. 

 
 Inflamação das articulações, nevralgias do ciático (lombociatalgia). 

 
 Para a manutenção do tecido conjuntivo e lubrificação ao nível articular: incluindo 

tendões, ligamentos, cartilagem, osso, pele e líquido sinovial, etc. 
 
 
 
Sulfato de Condroitina 
 
 
Propriedade do Princípio Ativo 
 
 
O Sulfato de Condroitina é um polissacarídeo sulfato e consiste de cadeias repetidas de 
moléculas denominadas mucopolissacarídeos. 
 
 
É o maior constituinte da cartilagem, promovendo estrutura, retenção de água e nutrientes, 
permitindo que outras moléculas se movam através da cartilagem, uma importante 
propriedade, pois não existe suprimento de vasos sanguíneos e sangue na cartilagem. 
 
 
As cadeias de Sulfato de Condroitina possuem carga negativa, devida à presença de 
enxofre, que capturam as moléculas de água, dando à cartilagem característica de uma 
esponja. 
 
 
Quando a articulação está em repouso e sem carga, a cartilagem absorve o líquido sinovial 
da cápsula articular. Quando comprimida, o fluído é espalhado pela articulação promovendo 
a lubrificação, nutrição e eliminação de substâncias. 
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ções Farmacológicas
 
A  

s células produtoras de colagénio, proteoglicanos e sulfato de condroitina, denominadas 

spetos Clínicos

 
 
A
condrócitos, estão constantemente produzindo estas substâncias para reparar a cartilagem. 
Porém, o processo de reparo é lento, devido ao pobre suprimento de nutrientes e o facto de 
que pouco tempo é dado para descanso da articulação. A produção de condroitina é 
essencial para o crescimento da cartilagem e o seu reparo. No entanto, o processo de 
produção desta substância declina com a idade, com o desgaste articular, sendo também 
envolvido os casos de stresse ou trauma. Sem sulfato condroitina suficiente a integridade da 
cartilagem declina seriamente. A produção anormal de R.L. devido a diversos fatores, 
incluindo dieta, inflamação e infeção promovem a libertação em excesso de enzimas que 
degradam a cartilagem e inibem a produção de proteoglicanos e sulfato de condroitina. A 
produção de sulfato de condroitina é também inibida por deficiências nutricionais e 
principalmente por substâncias químicas anti-inflamatórias e corticosteróides, 
frequentemente prescritas para o tratamento de artrite (AO). 
 
 
A  

Adjuvante no tratamento da Osteoartrite (OA) e as suas complicações. 

Melhora a flexibilidade articular. 

 Proteção e regeneração de tecido ósseo (anti-artrósico) 

Mantém a elasticidade no colagénio. 

 Eficácia estrutural e sintomática como suplemento e nutrimento na Osteoartrite do joelho 

 a reposição de nova cartilagem e aporte de nutrientes. 

SM 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

e anca. 
 

 Benefícios d
 
 
 
M (Metilsulfonilmetano) 

ropriedade do Princípio Ativo

 
 
P  

etilsulfonilmetano (MSM) é um enxofre orgânico, necessário para a formação dos 
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M
aminoácidos metionina e cisteína, ambos requeridos para a síntese de colagénio, matriz 
proteica fibrosa que constitui a base da cartilagem. O MSM desempenha também um papel 
fundamental na formação de glicosaminoglicanos. Os estudos têm referido que a 
concentração de MSM numa cartilagem artrítica é cerca de um terço da concentração 
presente na cartilagem saudável 

.  
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 MSM, apresenta melhorias na diminuição da dor como também na mobilidade, por isso 
ossui uma ação anti-inflamatória e protectora das articulações. 

 MSM tem um papel ativo na recuperação de lesões desportivas. Além de melhorar a 
rópria lesão, há ainda um efeito anti-inflamatório e analgésico. 

spetos Clínicos

 
O
p
 
 
O
p
 
 
A  

 Derivado do enxofre (maior fonte)  
 

antioxidante) 
 

eferências Bibliográficas: 

TO, Yukiko. Formulário Médico Farmacêutico, 2ª edição, São Paulo, Tecnopress, 

m and abstracts of the American College of Rheumatology. 65th Annual Scientific Meeting; 2001. 

dition, 1989.  

e to Herbal Medicines. First Edition. Springhouse Corporation, USA, 1999, 
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 Benefícios às inflamações (Artrite)  
 
 Anti-inflamatória e analgésica  
 
 Vital na produção de glutatião (
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 

 
Apresentação 
 

20 ampolas bebíveis de 10 ml – 200 ml  
 

 
Ingredientes 

 

Pau d’Arco; Agentes de Transporte: Frutose, Glicerina; Corante: Caramelo; Agente de 
Transporte: Etanol; Conservantes: Benzoato de Sódio; Sorbato de Potássio. 
 

 
Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
  Lípidos

  Pau d'Árco

27,6 kcal / 115,4 kJ 138 kcal / 577 kJ

  Por 2 ampolas 100 ml

  2 ampolas contêm % D.D.R.*

<0,02 g

5000 mg

<0,1 g

n.d.**

<0,02 g
3,4 g

<0,1 g
17 g

 
  *D.D.R. – Dose Diária Recomendada                                                                 **n.d. – não definido 

Teor Alc. 12,5% 
 
 

Conselhos de utilização 
 

Diluir o conteúdo de 1 ampola num copo com água e tomar após a refeição, 2 vezes por dia. 
Agitar antes de usar. 
Aviso: Pode ocorrer a presença de um ligeiro depósito, devido à utilização de extratos de 
plantas. Este facto não altera a qualidade do produto. 
 

 
Recomendação de uso  
 

Anemia. Úlceras. Infeções. 
 

 
Tipo de ação 
 

Imunoprotectora. Cicatrizante. 
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Informação complementar 
 
Desde há vários séculos que os índios da Amazónia têm utilizado a infusão ou macerado da 
casca interna de árvores do género Tabebuia como tratamento para os mais variados fins 
medicinais. Estas árvores têm diferentes designações populares incluindo Lapacho na 
Argentina, Pau D’Arco ou Ipé Roxo no Brasil e Taheebo noutras regiões. As tribos Guarani, 
Tupi-Nambo e Callawaya ainda hoje utilizam este remédio da sua medicina tradicional para 
várias doenças incluindo o cancro. 
 
As várias espécies do género Tabebuia, sendo as mais destacadas pelas concentrações em 
princípios ativos a T.Heptaphylla e T.imp, são árvores resistentes e que crescem no seu 
habitat natural até uma altura superior a 30 metros, sendo uma das espécies vegetais 
resistentes ao crescimento de fungos. 
 
Encontram-se facilmente numerosos exemplares desta espécie medicinal na América do Sul 
e Central, México e Bahamas, sendo contudo principalmente na Argentina e no Brasil que se 
encontra o maior número de árvores de Pau D’Arco. 
 
Para a grande maioria dos herbalistas Europeus esta espécie era praticamente ignorada, até 
que nos últimos anos um grande reconhecimento popular impulsionou não só o seu uso como 
também um estudo mais detalhado. Mesmo assim existem algumas dúvidas principalmente 
entre taxonomistas e herbalistas, quanto à identificação e uso das várias espécies. Existem 
mais de duas dezenas de espécies do género Tabebuia que habitualmente são identificadas 
pela configuração das suas folhas e pela cor das flores que variam entre o vermelho, rosa, 
amarelo e violeta. Para fins medicinais preferem-se as variedades com flores rosa, violeta e 
vermelhas, sendo as espécies de flores amarelas consideradas como inferiores (o que é 
confirmado em estudos de farmacognósia, relativamente à concentração de princípios ativos). 
Considera-se que a espécie T. Heptaphylla é a principal espécie para fins medicinais. 
 
O produto usado para fins medicinais (parte interna da casca) é recolhido através de remoção 
da casca de baixo para cima até à altura de aproximadamente 1,80m. A parte interna da 
casca deverá depois ser separada do resto, sendo esta uma operação manual e de execução 
árdua. 
 
Composição Química 
 
O Prof. Theodoro Meyer da Universidade Nacional de Tucuman na Argentina foi o primeiro 
investigador a interessar-se em estudar a composição química desta espécie vegetal. Assim, 
nos finais dos anos 60 foi isolada o Lapachol (também designado por lapachona), que revelou 
possuir propriedades anti-maláricas (14). Esta substância, uma naftoquinona, tem atividade 
anti-tumoral, e os estudos conduzidos pela Sociedade Americana de Cancro no National 
Health Institutes dos E.U.A, apesar de confirmarem esta atuação in vitro, mostraram que as 
naftoquinonas separadas e isoladas têm uma ação reduzida. Convém contudo recordar que a 
infusão de Pau D’Arco contém aproximadamente 16 naftoquinonas na sua composição, para 
além de outras substâncias, e que um possível efeito sinergistico poderá explicar os vários 
casos de remissão tumoral descritos em vários países. Estudos efetuados mais tarde 
mostraram que o Lapachol e quinonas similares reduziam consideravelmente a atividade 
biológica das células tumorais e estes resultados forma confirmados em experimentação com 
animais (10,16). Outros estudos mostraram que outras quinonas encontradas no Pau D’Arco  
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(alfa-lapachol e dehidro-alfa-lapachol) aumentavam a sensibilidade das células tumorais à 
radioterapia evitando que estas células reparassem o seu DNA danificado pela radiação 
(2,3,6,7). 
 
Baseado em estudos animais efetuados em ratos que mostravam um efeito anti-tumoral 
significativo, foi aprovada em 1974 a experimentação oral em humanos, sendo que esta foi 
efetuada com doses muito elevadas de Lapachol (substância isolada) e não com a infusão 
tradicionalmente usada.  
 
Uma investigação mais detalhada confirmou posteriormente que doses elevadas de Lapachol 
(isolado e em doses não existentes na infusão) interferem com o metabolismo da vitamina K. 
No entanto estas ações não foram observadas na infusão de Pau d’Arco, sendo esta 
considerada inócua e isenta de toxicidade. 
 
Para além do Lapachol, foram já isoladas e descritas mais de 16 quinonas, para além de 
taninos, pseudo-taninos e saponinas (entre as quais o Beta-Sitosterol). 
Uma outra substância isolada e descrita a partir do extrato de Pau D’Arco é a Xiloidina com 
propriedades naturais como antibiótico e antiviral. 
 
 
Ações Medicinais 
 
Apesar desta controvérsia são muitos os registos de curas atribuídas ao Pau D’Arco, por 
vezes relatadas por alguns médicos como é o caso dos Drs. Prats Ruiz e Orlando dei Santi 
que publicaram relatórios com remissões totais em doentes em situação terminal por doenças 
oncológicas (1,14). 
 
Menos controversa é a ação astringente e antifúngica, que se atribui ao Lapacho, e que se 
deve à sua riqueza em taninos. Por esta razão o Lapacho tem uma aplicação medicinal no 
caso de infeções por fungos nomeadamente no caso da Candidíase, sendo possível obter 
uma potente ação antifúngica. 
 
Combinando as várias ações medicinais com a ação adstringente, facilmente se explica a 
utilização tradicional também desta planta em tratamentos de doenças especialmente 
infeções dérmicas, abcessos, eczema, psoríase, hemorróidas e tumores da pele. 
 
O Lapacho é também recomendado tradicionalmente como depurador sanguíneo e para 
úlceras gastrointestinais, apesar da sua grande popularidade no tratamento das leucemias e 
doenças tumorais em geral. Outras aplicações na medicina tradicional são como diurético, 
anti-pirético, anti-reumatismal, anti-herpético e no tratamento de infeções sistémicas a fungos 
e vírus. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 
 
Apresentação 
 

      100 comprimidos de 400 mg – 40 g  
 
 
 
Ingredientes 
 

Levedura de Cerveja; Agentes de Volume: Polivinilpirrolidona, Talco; Antiaglomerante: Sais de 
Magnésio de Ácidos Gordos. 
 
 
 
Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
  Lípidos

  Levedura de Cerveja

0,4 g

n.d.**

1000 mg
20 mg

43 g
0,9 g

2300 mg
  (Saccharomyces cerevisiase)

10 mg

4,4 kcal / 18,3kJ 182 kcal / 761 kJ
  Por 6 comprimidos 100 g

  6 comprimidos contêm % D.D.R.*

 
    *D.D.R. – Dose Diária Recomendada                                                                   **n.d. – não definido 
 

 
Conselhos de utilização 
 

Tomar 2 a 6 comprimidos por dia, antes das refeições. 
 
 
 
Recomendação de uso  
 

Unhas e cabelos frágeis. Acne. Furúnculos. Astenia e convalescença. Complemento alimentar 
durante a toma de antibióticos e protetora intestinal. 

 
 
Tipo de ação 
 

Fortificante. Nutritiva. Desintoxicante. Regularizadora intestinal. Reconstituinte.  

17 a 50
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Informação complementar 
 

 

A levedura de cerveja, juntamente com outras espécies de Saccharomyces cerevisiase, era 
utilizada para fermentar cerveja e alguns tipos de pão. 

 

Estas propriedades foram descobertas no decorrer do século XIX. Hoje em dia, além das 
utilizações mencionadas, a levedura de cerveja tem também um peso importante como 
suplemento alimentar. A Calêndula Internacional apresenta-a sob a forma de comprimidos. 

 

A levedura de cerveja é composta por células arredondadas ou ovalizadas (isoladas ou em 
cadeia), que são fungos unicelulares que se encontram em estado natural na casca de certos 
frutos e no mosto da cerveja. 

 

Pode possuir até 50% de proteínas de elevada qualidade pelo seu alto valor biológico, com 
um balanço equilibrado de aminoácidos essenciais. 

 

É um suplemento de grande interesse nutricional também devido à sua riqueza em vitaminas 
do complexo B, entre as quais B1, B2, niacina, ácido pantoténico, B6 e ácido fólico. 

 

É também uma fonte considerável de ácidos nucleicos que estimulam o sistema imunitário e 
estão associados à melhoria da função cerebral e memória. 

 

Quanto aos minerais e oligoelementos, destacam-se o magnésio, potássio, ferro, selénio, 
fósforo e crómio. 

 

Esta riqueza confere-lhe uma aplicação alargada, devido às suas propriedades 
reconstituintes: 

 

Benéfica para a manutenção da saúde do cabelo, unhas quebradiças, problemas de pele 
seca e em casos de acne, eczemas e psoríase. 
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Além disso, a presença de substâncias antibacterianas ativas contra os estafilococos, torna-a 
útil no tratamento da acne e dos furúnculos. A sua ação estimulante das defesas naturais, 
associadas à sua atividade bacteriana, permite prevenir as recidivas das infeções recorrentes. 

 

Pode também ser utilizada em regimes de emagrecimento, pois quando tomada antes das 
refeições induz saciedade devido ao conteúdo de proteínas. 

 

É igualmente um regulador da função intestinal, para repor a reconstituição da flora, sendo 
deste modo aconselhado em casos de diarreia, de obstipação e como tratamento 
complementar durante a toma de antibióticos. 

 

Devido às propriedades reconstituintes, a levedura de cerveja é aconselhada para 
desportistas, crianças em fase de crescimento, grávidas, idosos e doentes em convalescença.  
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 

Apresentação 
 

     40 cápsulas – 16 g 
 
 
Ingredientes 
 

Fibra de Aveia, Quitosano, Cápsula: Gelatina, Extrato de Slim Rose com Rosavina, Extrato de 
Chá Verde, Extrato de Gilbarbeira, Acetato de D-alfa-tocoferol, D-pantotenato de Cálcio, 
Cloridrato de Piridoxina, Crómio.  
 
 
Informação nutricional 
 

  Por 2 cápsulas 100 g

  Valor energético 2,9 kcal / 12 kJ 316 kcal / 1327 kJ
  Proteínas 0,4 g 42,4 g 
  Glícidos 0,2 g 18,5 g
  Lípidos 0,03 g 2,7 g
  2 cápsulas contêm % % D.D.R.*

  Vit. E (acetato D-alfa-tocoferol)             0,4 20
  Vit. B5 (D-pantotenato de cálcio)           0,2 8,3
  Vit. B6 (cloridrato de piridoxina)             0,1 17,9
  Crómio 0,01 n.d.**
  Fibra de Aveia                                       41 n.d.**
  Quitosano 15 n.d.**
  Extracto de Slim Rose com Rosavina    8 n.d.**
  Extracto de Chá Verde                          8 n.d.**
  Extracto de Gilbarbeira                          8 n.d.**  

    *D.D.R. – Dose Diária Recomendada                                                                             **n.d. – não definido 

 
Conselhos de utilização 
 

Tomar 2 a 4 cápsulas por dia, após uma refeição principal.  
Aviso: Produto à base de crustáceos. 
Não recomendado em caso de hipersensibilidade a alguns dos seus constituintes. 
 
 
Recomendação de uso  
 

Excesso de peso. Obesidade. Manutenção de peso. 
 
 
Tipo de ação 
 

Termogénica. Anti-colesterémica.  

10 a 20
dias

 

LIPOKAL 
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Produto metabólico que respeita a fisiologia do homem e o grau de bem-estar, não só 

do homem com excesso de peso mas também com peso normal. 
 
 

EFEITOS SINGULARES DOS PRINCÍPIOS ATIVOS 
 
 
Quitosano 
 
É uma substância natural capaz de absorver gorduras. Esta propriedade permite reduzir 
significativamente a absorção, por parte do organismo, as gorduras contidas nos alimentos, 
ajudando a perda de peso. O Quitosano junta-se às gorduras no aparelho digestivo, 
impedindo a sua absorção e a sua acumulação no tecido adiposo, uma vez que essas 
gorduras, associadas ao Quitosano, são eliminadas através das fezes. 
 
 
O que é o Quitosano? 
 
É um derivado da Quitina, uma substância encontrada no exoesqueleto de animais marinhos 
(caranguejo, lagosta, camarão), que ajuda a atrair as gorduras com grande eficácia, 
absorvendo seis a oito vezes o seu peso em gordura. O Quitosano tem uma composição 
química idêntica à celulose, uma fibra vegetal, tendo um excelente benefício das fibras, na 
prevenção da obstipação e controlar a sensação de saciedade que reduz a vontade de 
ingestão de alimentos.  
 
Em resumo: 
 

•  Acelera os processos metabólicos; 
•  Limita a absorção das gorduras e dos açúcares; 
•  Reduz diretamente o colesterol plasmático (-23%) e os triglicéridos e aumenta 

o HDL; 
•  Favorece a produção da bílis protegendo a função hepática. 

  
 
 
Slim Rose (Extrato de Rosavina) 
 

•  Aumenta a atividade da lipase (+44%) que favorece a mobilização dos ácidos 
gordos do tecido adiposo; 

•  Reduz a utilização das calorias e produz energia; 
•  Anti-stress (surmenage psíquica e física); 

 
 
 
 
 

 
 

1 de 3 



 Ficha Técnica 

 

Suplementos Alimentares de Qualidade 

 

Este documento só pode ser alterado pelo Gestor de Qualidade, no âmbitodo sistema 

integrado de Gestão de Qualidade e Segurança Alimentar (SIGOSA) ISO22000:2005 

I119 – VERSÃO ‐ 1 ‐ 26‐03‐2012 

 
 
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) 
 

•  Necessário para a biossíntese da coenzima A, fundamental para o 
metabolismo de todos os alimentos (glúcidos e lípidos); 

•  Indispensável para o metabolismo das células; 
•  Promove um crescimento e desenvolvimento regular; 
•  Favorece a utilização energética dos alimentos; 

 
 
 
Vitamina B6 (piridoxina) 
 

•  Age como coenzima A no metabolismo proteico, glicírico e lipídico; 
•  Promove a produção de energia e a resistência ao stress; 

 
 
 
Vitamina E (tocoferol) 
 

•  Promove um crescimento e um desenvolvimento regular; 
•  Protege os tecidos contra a oxidação dos radicais livres; 
•  Antioxidante; 

 
 
 
Crómio (Picolinato de Crómio) 
 

•  Intervêm no metabolismo da glucose, das gorduras e das proteínas; 
•  Diminui o colesterol total e LDL, aumenta o HDL e normaliza os triglicéridos; 
•  Melhora a ação da insulina; 

 
 
 
Fibra de Aveia 
 

•  Consolida no colesterol e na bílis, limita a absorção de gorduras; 
•  Combate a aerofagia (distendimento abdominal, gases); 

 
 

 
Chá Verde (extrato) 
 

•  Ação lipolítica; 
•  Combate os radicais livres (antioxidante); 
•  Tem uma ação tónica e diurética; 
•  Estimula a adrenalina limitando a absorção calórica; 
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Rusco (Extrato de Gilbarbeira) 
 

•  Favorece a drenagem veno-linfática dos membros inferiores; 
•  Favorece a diurese; 
•  Evita a formação dos edemas e do inchaço; 

 
 
 
 
POR AÇÃO DOS SEUS MECANISMOS 
 
 
 
Lipokal reduz: 
 

•  Colesterol total (-23%) 
•  Colesterol LDL 
•  Absorção dos triglicéridos 
•  Absorção dos açúcares 
•  Massa adiposa 

 
 
 
Lipokal aumenta: 
 

•  Colesterol HDL (bom) 
•  Lipase (44%) 
•  Produção dos ácidos biliares 
•  Acelera o metabolismo 
•  Resistência à fadiga 

 
 
 
VANTAGENS 
 

•  Absorção de gorduras, ácidos gordos e colesterol; 
•  Estimula o metabolismo, diminuindo o apetite; 
•  Promove energia; 
•  Sem valor calórico. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 

 
Apresentação 
 

30 cápsulas – 12,6 g 
 
 

Ingredientes 
 

Melatonina, Riboflavina-5’-fosfato de sódio. Agente de volume. Lactose; Agente de 
revestimento: Gelatina, Sais de Magnésio de ácidos gordos, Polivinilpirrolidona; 
Antiaglomerante : Talco. 
 
 
Informação nutricional 

 

  Melatonina 1 mg
  Vitamina B2 1,4mg
*V.R.N. – Valor de Referência do Nutriente **n.d. – não definido

100

1 cápsula contém % V.R.N.*

 
 

 

Conselhos de utilização 
 

Adultos: Tomar 1 cápsula por dia, após o jantar, 1 a 2 horas antes de deitar. 
Aviso: Não recomendado em casos de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos 
constituintes da formulação, pessoas com doenças auto-imunes ou problemas hepáticos, 
insuficientes renais, mulheres grávidas ou que pretendem engravidar ou que estejam a 
amamentar. Contém lactose. 
 
 
Recomendação de uso 
 

Insónia primária. Insónia idiopática (apneia central e obstrutiva). Ritmo circadiano “jet lag”, 
transtornos do fuso horário. Trabalhadores com turnos noturnos. Sono de má qualidade em 
pessoas com idade superior aos 55 anos. Ansiedade.  

 
 
Tipo de ação 

 

Hipnótica. Sedativa. Ansiolítica. Reguladora do sono/vigília dependente da idade. Qualidade 
do sono melhorada. Antioxidante. Anti-envelhecimento. 
 
 

 
 

30 

 

MELATONINA 1 mg

 

 30 
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Resumo 
 
A Melatonina foi isolada e caracterizada como uma hormona produzida pela glândula pineal 
no final da década de 50. A partir daí inúmeros estudos trataram das funções da pineal e da 
melatonina, que surpreendentemente parece agir em praticamente todos os sistemas 
fisiológicos. Por ser sintetizada e segregada apenas durante o período escuro, funciona 
como um sinalizador, para o meio interno, do dia e da noite. 
 
 
A produção de melatonina diminui com o envelhecimento, devido à sua potente ação 
indutora de sono, a melatonina tem sido utilizada na terapêutica das perturbações do sono, 
principalmente nas insónias, nos transtornos decorrentes da mudança de fusos horários e 
nos trabalhadores com turnos. 
 
 
O sono é um processo fisiológico complexo que é influenciado por propriedades biológicas 
intrínsecas, temperamento, normas culturais e expectativas da pessoa (ou familiares), bem 
como condições ambientais. 
 
 
Uma das mais características propriedades biológicas do sono é ele alternar-se com a 
vigília e formar com ela um ciclo de periodicidade bastante regular ao longo do tempo de um 
dia, isto é, ao longo do tempo que leva uma rotação da terra em torno do seu eixo, 24 horas. 
No adulto médio, o sono ocupa, mais ou menos 1/3 do tempo de um dia todo, e a vigília 2/3. 
A essa periodicidade previsível do sono em torno de um dia denomina-se ritmo circadiano 
do sono (RC). 
 
 

 
O Uso da Melatonina 

 
 
A Melatonina sintética de origem vegetal é administrada em suplemento alimentar na forma 
de cápsulas. A dose utilizada é de 1mg. A concentração plasmática da melatonina aumenta 
significativamente, atingindo nível de pico 60 a 150 minutos após a sua administração.  

 
Vários estudos apresentaram resultados sugestivos de que a glândula pineal, com o seu 
ritmo de libertação de melatonina, exerce um efeito tranquilizante sobre toda a atividade 
cerebral, modulando o ciclo sono-vigília num potente disparador do processo do sono 
fisiológico. 

 
Pode-se, pois, afirmar que a melatonina funciona como um mediador do meio interno e 
estudos determinaram que tem efeitos como suplemento anti-envelhecimento e 
antioxidante. 

 
Devido a sua potente ação indutora de sono a melatonina tem sido utilizada na terapêutica 
das perturbações do sono, principalmente nas insónias, nos transtornos decorrentes da 
mudança de fusos horários e nos trabalhadores com turnos noturnos. 
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Metabolismo da Melatonina 
 
 
A melatonina é produzida apenas durante o período escuro, independente da espécie 
considerada ser de atividade diurna, noturna ou crepuscular. Por ser sintetizada e secretada 
apenas durante o período escuro, funciona como um sinalizador, por meio interno, do dia e 
da noite e pela sua flutuação sazonal. A melatonina (5-metoxi-N-acetiltriptamina) é um 
hormona indolamínica sintetizada a partir do triptofano e que se transforma em serotonina. A 
concentração de triptofano na pineal é bastante elevada, sendo captada da circulação, 
provavelmente por um sistema de transporte de aminoácidos neutros, de modo semelhante 
ao que ocorre no sistema nervoso central. 

 
 

Propriedades Terapêuticas da Melatonina da Calêndula 
 
 
A melatonina é uma hormona produzida naturalmente pela glândula pineal e está 
estruturalmente relacionada com a serotonina. Fisiologicamente, a secreção de melatonina 
aumenta pouco depois de começar a escurecer, atinge o seu pico entre as 2 e as 4 horas da 
manhã e diminui durante a segunda metade da noite. A melatonina está associada ao 
controlo dos ritmos circadianos e à indução do ciclo luz-escuro. Está também associada a 
um efeito hipnótico e ao aumento da propensão para dormir. 
 
 
Mecanismo de acção 
 
 
 Alguns estudos relatam que a atividade da melatonina nos receptores MT1, MT2 e MT3 
contribua para as suas propriedades promotoras do sono, uma vez que estes receptores 
(sobretudo o MT1 e o MT2), estão envolvidos na regulação dos ritmos circadianos e na 
regulação do sono. 
 
 
Devido ao papel que a melatonina desempenha na regulação do sono e do ritmo circadiano, 
e à diminuição, em função da idade, na produção endógena de melatonina, esta pode 
melhorar eficazmente a qualidade do sono, sobretudo em pacientes com mais de 55 anos 
que sofram de insónia primária. 
 
 
Precauções de Uso 
 

 Hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação do 
suplemento alimentar. 

 
 Não deve ser tomado por doentes com problemas hereditários raros de intolerância 

à galactose, deficiência de lactose de LAPP ou mal absorção de glucose – 
galactose. 

 
 Mulheres grávidas ou a amamentar. 
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Tome especial cuidado: 
 

 Se a sonolência pode pôr em risco a sua segurança; 
 
 Se tiver problemas de fígado (insuficiência hepática); 

 
 Se tiver problemas de rins (insuficiência renal); 

 
 Se sofrer de alguma doença auto-imune (em que o organismo é “atacado” pelo seu 

próprio sistema imunitário). 
 
 
 

Alegações de saúde permitidas: 
 

 
Vitamina B2- A riboflavina contribui para o normal funcionamento do sistema nervoso. 

Melatonina – Contribui para reduzir o tempo necessário para adormecer. “ 1 mg de 
melatonina  ao deitar.” 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 

Apresentação 
 

Menocare        30 comprimidos –  36,6g 
 

Sálvia              30 comprimidos – 31,5g 
 

Ingredientes 
 

Menocare: Agentes de volume: Celulose microcristalina, Fosfato dicálcico; Óxido de 
magnésio; Gluconato de zinco; Acetato de DL-alfa-tocoferol (Vit. E); Gluconato ferroso; Ácido 
L-ascórbico (Vit. C); D-pantotenato de cálcio (B5); Agentes de revestimento: Hidroxipropil-
metilcelulose, Celulose microcristalina, Talco, Glicerol, Dióxido de titânio, Corante vermelho, 
Corante castanho; Isoflavonas de soja; Nicotinamida (Vit. B3); Antiaglomerante: Sais de 
magnésio de ácidos gordos; Cloridrato de piridoxina (Vit. B6); Cloridrato de tiamina (Vit. B1); 
Cianocobalamina (Vit. B12); Gluconato cúprico; Riboflavina (Vit. B2); Acetato de retinol (Vit. 
A); Gluconato de manganês; Colecalciferol (Vit. D); Picolinato de crómio; Ácido 
pteroilmonoglutâmico (B9); D-biotina; Selenito de sódio; Iodeto de potássio. 
 

Sálvia: Agente de volume: Fosfato dicálcico; Sálvia (Salvia officinalis L); Agente de volume: 
Celulose microcristalina; Passiflora (Passiflora incarnata L); Chá verde (Camellia sinensis L); 
Antiaglomerante: Sais de magnésio de ácidos gordos; Sementes de Linho (Linum 
usitatissimum L). 
 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL MENOCARE 
 

Valor energético
Proteínas
Glícidos
  Dos quais açúcares
Lípidos
  Dos quais saturados
Sal

Magnésio 100 mg
Vitamina C 45 mg 56
Vitamina B5 30 mg 500
Vitamina E 30 mg 250
Vitamina B3 20 mg 125
Soja (Isoflavonas 40%) 20 mg n.d.**
Zinco 15,77 mg 158
Vitamina B1 10 mg 909
Vitamina B6 10 mg 714
Ferro 6 mg 43
Vitamina B2 5 mg 357
Cobre 1 mg 100
Vitamina A 0,75 mg 94
Manganês 0,5 mg 25
Vitamina B9 0,4 mg 200
Iodo 0,15 mg 100
Biotina 0,03 mg 60
Vitamina B12 360
Selénio 182
Crómio 50 mcg 125
Vitamina D 5 mcg 100
*D.D.R. – Dose Diária de Referência **n.d. – não definido

Por

27

100 g 1 comprimido
263 kcal / 1099,34 kJ 3,209 kcal / 13,412 kJ

47,61 g 0,581 g
3,83 g
5,37 g

0,073 g5,95 g

0,047 g
0,066 g

100 mcg

4,97 g
0,47 g

0,061 g
0,006 g

1 comprimido contém % D.D.R.*

0,009 mg

 

 

 

MENOCARE DUO 

 

30 
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL SÁLVIA 
 

Valor energético
Proteínas
Glícidos
  Dos quais açúcares
Lípidos
  Dos quais saturados
Sal
Fibra alimentar

Passiflora
Chá Verde 50 mg
Extrato seco de sementes de linhaça   4 mg
(20 % de Secoisolariciresinol diglicosídeo (SDG))
(Equivalente a 100 mg de de sementes de linhaça)

       100 mg
Sálvia

Por

300 mg

100 g 1 comprimido

295 kcal / 1233 kJ 3,098 kcal / 12,948 kJ

67,35 g 0,707 g
6,93 g
1,44 g

0,034 g3,23 g

0,073 g
0,015 g

0,00 g

9,98 g

0,000 g

0,105 g

1 comprimido contém

0,14 g 0,001 g

 

 

30 

 
 
Conselhos de utilização 
 
Menocare: Adultos – Tomar 1 comprimido por dia, com um copo com água, ao almoço 
 
 
Sálvia: Adultos - Tomar 1 comprimido por dia, com um copo com água, ao jantar. 
 
 
 
Recomendação de uso 
 
Menopausa. Suores. Afrontamentos. Secura Vaginal. Baixa os níveis de colesterol LDL. 
Osteoporose. Aumenta a matriz óssea e o colagénio. Reduz os riscos cardiovasculares. 
Previne o excesso homocisteína. 
 
 
 
Tipo de ação 

 

 

Alívio dos sintomas associados ao quadro menopáusico: Equilibrio Hormonal. 
Fitoestrogénico. Contribui para o melhor funcionamento do sistema nervoso. Antioxidante. 
Após a menopausa ajuda a manter uma vida sexual normal. 
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MENOCARE DUO 
 
A Calêndula Internacional, desenvolveu esta fórmula a pensar na saúde da mulher, 
no bem-estar e na melhoria da qualidade de vida, nas fases da pré menopausa e na 
menopausa. 
 
O MENOCARE DUO é fundamental para a mulher não encarar a menopausa como uma 
doença, mas sim como um processo natural na sua vida, que representa uma nova fase na 
sua existência. 
 
Formulação equilibrada de fácil assimilação e rápida absorção, constituídas por plantas 
ativas de origem vegetal e ingredientes ativos, que compensam a baixa produção de 
hormonas, pelo seu conteúdo em nutracêuticos que permitem ultrapassar os habituais 
sintomas de menopausa. 
 
Menocare (30 comprimidos 36,6g) 
Embalagem única, com 21 nutrientes, entre eles, isoflavonas de soja, 12 vitaminas e 8 
minerais, com um único comprimido diário. 
 
Sálvia (30 comprimidos – 31,5g) 
Embalagem única, com 4 nutrientes, entre os quais Sálvia, Passiflora, Chá Verde e Linhaça, 
com um único comprimido diário. 
 
 
 
Sintomas e Sinais da Menopausa: 
 
 Final das menstruações 

 
 Sintomas Vasomotores: (Afrontamentos, Fogachos, Suores noturnos), Sudação e      

 dores de cabeça (cefaleias) 
 
 Sintomas Psíquicos: Irritabilidade, Insónias e Humor depressivo. 

 
 Sintomas Urogenitais: Incontinência urinária, secura vaginal e dificuldades sexuais. 

 
 
Soja 
 
É uma leguminosa, a sua ação terapêutica já clinicamente estudada, deve-se às isoflavonas 
que contém. 
 
Estas substâncias são conhecidas por terem uma estrutura química semelhante à dos 
estrogénios, hormonas femininas produzidas pelos ovários. 
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Sálvia 
 
Contém fitoestrogénios, pelo que reforça os efeitos da soja e, além disso diminui os 
sintomas de suores, afrontamentos (anti-sudorífero) e mantem o equilíbrio hormonal e 
atenua o desconforto associado à menopausa. 
 
 
Chá Verde 
 
Foi considerado o melhor alimento na proteção do corpo humano contra os radicais livres, 
contém polifenóis, catequinas, a epigalo-catequina-galato (EGCG). 
Excelente protetor antioxidante e anti-envelhecimento e benéfico na prevenção e tratamento 
de problemas cardiovasculares, excesso de peso e preventivo oncológico. 
 
Os constituintes ativos do Menocare Duo contribuem para a regulação da actividade 
hormonal. 
 
Antecipe-se à menopausa e receba-a nas melhores condições! 
A partir dos 40 anos de idade é o momento ideal para encarar com seriedade e adopção de 
hábitos saudáveis que lhe permitirão chegar a esta etapa na melhor condição física e 
psíquica. 
 
Cuide de si…evite que a Menopausa amargue a sua vida depois. 
 
 

HOJE EXISTEM SOLUÇÕES NATURAIS: FITOESTROGÉNIOS 
 

Isoflavonas De Soja 
 
A soja (nome científico - Glycine Max), é uma leguminosa da família das papilionaceae. A 
planta desenvolve-se até atingir dois metros de altura ao fim do primeiro ano, existindo no 
meio selvagem mais de 1000 variedades diferentes. 
As isoflavonas têm uma estrutura similar à do estradiol produzido pelo corpo humano 
(fitoestrogénios). 
As isoflavonas são substâncias naturais existentes no grão de soja e produtos preparados a 
partir destes, sendo os mais importantes a daidzeína, genisteína e gliciteína, ajudam de 
forma natural à compensação dos níveis das hormonas na mulher em fase menopáusica. 
Os benefícios das isoflavonas de soja, em vários estudos revelam a eficácia T.H.S. 
 
 
 Menopausa: Alívio da sintomatologia; Afrontamentos, suores noturnos, depressão e 
insónias. 
 
 Osteoporose: Prevenção da perda óssea e recuperação. 
 
 Doenças cardiovasculares: Diminuição dos riscos coronários pelas suas propriedades 
antioxidantes e diminuição dos níveis de colesterol elevado. 
 
 Anti-Tumoral: Diminuição do risco global de cancro; Prevenção do cancro da mama e do 
colo do útero. 
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MENOCARE DUO É RICO EM ANTIOXIDANTES 
 
 

Os radicais livres produzem-se no nosso organismo e, com os anos, podem produzir uma 
alteração genética sobre certas células, degenerando diversos tecidos e aumentando o risco 
de cancro, e reduzindo a funcionalidade de outras células, característica do envelhecimento. 
Ao danificar as células da nossa pele, os radicais livres provocam o envelhecimento, já que 
esta se torna seca e enrugada, e ao danificar os glóbulos brancos, vão debilitando o nosso 
sistema imunológico. 
Os suplementos que proporcionam substâncias com ação antioxidante não nos garantem 
eterna saúde e juventude, mas está provado que neutralizam a ação nociva dos radicais 
livres, que contribuem para nos proteger das doenças cardiovasculares, da formação de 
tumores, que reforçam as nossas defesas e retardam o envelhecimento celular. 
 
 
AS PRINCIPAIS SUBSTÂNCIAS ANTIOXIDANTES NATURAIS DO MENOCARE DUO 
 
 
Isoflavonas de Soja 
 
Em estudos publicados confirmou-se uma redução substancial no risco de cancro da 
mama em mulheres suplementadas com fitoestrogénios, nomeadamente isoflavonas 
da soja. 
Vários estudos evidenciaram diversos mecanismos anti-tumorais das isoflavonas: 
bloqueio dos receptores de estrogénios em células sensíveis capazes de alterar o 
funcionamento hormonal induzindo mutações cancerígenas. Inibição da proliferação 
celular das células tumorais, bloqueio da ação dos factores crescimento, inibição da 
neo-angiogénese e indução da morte e diferenciação celular em células tumorais. 
Na diminuição dos riscos de doença coronária pelas suas propriedades 
antioxidantes, prevenção da oxidação das LDL (Lipoproteínas de baixa densidade – 
“mau colesterol”), e diminuição dos níveis de colesterol total. 
 
 

OUTROS ANTIOXIDANTES PRESENTES NO PAPEL DO MENOCARE DUO NA 
MENOPAUSA 

 
 

Vitaminas C, E, A, Zinco e Selénio 
 
Estas vitaminas completam a lista de ingredientes do Menocare Duo, protegendo as células e 
as suas membranas, comprovando-se necessárias nas defesas do nosso organismo. 
Ajudam a diminuir a secura vaginal durante a menopausa. A Vitamina E ajuda a regular a 
temperatura corporal (afrontamentos e suores e fogachos). 
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O Selénio e a Vitamina E 
 
A incidência de doenças cardiovasculares aumentam mais rapidamente depois da 
menopausa.Os antioxidantes Selénio e a Vitamina E, previnem a oxidação das gorduras e 
do colesterol LDL. 

 
 
 

Componentes: 
 
A Vitamina D, favorece a absorção e a fixação de cálcio nos ossos, retarda o processo de 
osteoporose e a redução na massa óssea. 
O colecalciferol regula as concentrações plasmáticas de cálcio e a sua absorção intestinal. 
A Vitamina D e o Magnésio, são dois nutrientes importantes para o bem-estar dos ossos, 
reduzindo a perda de massa óssea associada à osteoporose. 

 
 

Magnésio 
 
É outro mineral importante na manutenção da massa óssea. O magnésio participa na 
atividade enzimática que envolve o fornecimento de energia às células. 
Também permite uma melhoria da atividade muscular por diminuir os espasmos, relaxando a 
musculatura. 
 

O Magnésio, Zinco e a Vitamina B6, são 3 co-fatores essenciais à síntese do Ácido Gama-
Linolénico (AGL), um ácido gordo percursor de substâncias semelhantes ao efeito das 
hormonas produzidas pelos ovários (Estradiol). 
 
 
Vitaminas B6, B12 e Ácido Fólico (Vit. B9) 
 
Os níveis plasmáticos de homocisteína, um aminoácido sulfurado que aumenta o risco de 
doenças cardiovasculares, estão aumentados em grande nível na menopausa. Estas 
vitaminas ajudam e reduzem no organismo o excesso de homocisteína. 
 
 
Salvia Officinalis L. 
 
(Familia das Lamiáceas / Labiadas) 
 
A Sálvia é rica em Isoflavonas (Flavonóides e Taninos), graças à sua riqueza em 
fitoestrogénios, é uma das plantas ideais para as mulheres, pois alivia as perturbações em 
todas as fases da vida da mulher. 
Em casos de menstruações irregulares, amenorreia e dismenorreia, climatério e menopausa. 
Atenua o desconforto associado à menopausa. Pelo seu óleo essencial e as isoflavonas, inibe 
a produção de suor e afrontamentos e uma ação estrogénica. 
A comissão Europeia e o ESCOP reconheceram que a toma oral de Sálvia no tratamento da 
transpiração excessiva, anti-sudorífera. Este processo foi analisado em estudos clínicos 
durante os últimos anos. 
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 Equilíbrio Hormonal 
 
A Sálvia contém fitoestrogénios que ajudam a manter o equilíbrio hormonal, associada à 
linhaça. 
 

 Afrontamentos, Fogachos e Suores Noturnos 
 
A Sálvia e a Linhaça têm uma ação de reduzir e aliviar os efeitos de afrontamentos e suores 
noturnos. 

 
Chá Verde (Camellia Sinensis L.) 90% de Polifenóis 
As propriedades terapêuticas, preventivas e curativas derivam, em grande parte, das 
substâncias antioxidantes presentes no chá verde, principalmente compostos designados de 
polifenóis (1 comprimido de Sálvia contém 90% de polifenóis). 
Os antioxidantes do chá verde são elementos importantes, quer na prevenção, quer no 
tratamento complementar das mais variadas patologias humanas. 
O chá verde foi considerado o melhor alimento na proteção do corpo humano contra os 
radicais livres, contém a mais importante catequina presente no chá verde, a epigalo-
catequina-galato (EGCG). 
Os seus benefícios na prevenção e tratamento de problemas cardiovasculares, cancro da 
mama, excesso de peso e atraso do processo de envelhecimento. 
 

 Proteção Antioxidante e Anti-Envelhecimento 
 
O stresse oxidativo, um importante fator no processo de envelhecimento, ocorre quando a 
produção de radicais livres de oxigénio está aumentada ou a concentração de antioxidantes 
diminuída. 
Muitos constituintes do chá verde, são poderosos antioxidantes que ajudam a proteger o 
organismo dos danos provocados pelos radicais livres. 
 

 

Extrato de Linhaça ( Linum Usitatissimum L.) 
 
O extrato concentrado de linhaça é uma fonte natural, são também reconhecidas como 
fitoestrogénios que contribuem para o bem estar feminino. Na terapêutica do climatério e 
da menopausa devido ao linhamo, particularmente rica em (SDG) secoisolaricirresinal 
diglicosídeo que origina a enterolactona de atividade estrogénica. 
As sementes de linho, para além de óleo fixo (+/- 57%), com um teor elevado de Ácido-
Gama-Linolénico, possui fibras solúveis e fibras insolúveis, das quais 
secoisolaricirresinal é precursor dos metabolitos enterolactona e do enterodiol, isoflavonas 
incluídas nos fitostrogénios que se transformam por ação da flora intestinal.Estudos clínicos, 
realizados em mulheres menopáusicas, teve como conclusão haver benefícios para a saúde 
na utilização das sementes de linho, quer na melhoria dos sintomas do climatério quer na 
redução significativa do colesterol total no sangue, e também útil na osteoporose. 
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 Equilíbrio Hormonal 
 
As sementes de linho, são necessárias para a síntese do Ácido-Gama-Linolénico (AGL) no 
organismo, que contribui para repor o equilíbrio hormonal. 
 
 Secura Vaginal 
 
A Linhaça ajuda a atenuar a secura vaginal decorrente da diminuição dos níveis de estrogénio 
durante a menopausa,ajudando a manter a vida sexual sem sofrimento e normal. 
 
 Saúde Cardiovascular 
 
O linho reduz os níveis de colesterol total no sangue, que na menopausa se podem encontrar 
particularmente elevados. 
 
Passiflora (Passiflora Incarnata L.) 
 
A Passiflora, apresenta uma ação sedativa / ansiolítica e antiespasmódica. 
Também conhecida por maracujá. 
A parte aérea da Passiflora é indicada para aliviar transtornos ocasionados por situações e 
problemas ligeiros do sono e estados de agitação nervosa. A ESCOP recomenda a sua 
ingestão no tratamento de inquietação, tensão, irritabilidade, ansiedade, insónias e 
palpitações. Na menopausa e no climatério, tem efeitos sedativos e reguladores do humor, 
melhorando o conforto emocional e a qualidade de vida, já que muitas mulheres poderam ter 
alterações emocionais, incluindo irritabilidade, depressão e perda de concentração. 
 
 Irritabilidade, palpitações, insónias e tensão nervosa 
 
A Passiflora tem uma eficácia comprovada para equilibrar o melhor funcionamento do sistema 
nervoso e estabilizar as alterações de humor. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 
Apresentação 

 

      30 Comprimidos – 36,6g  
 

 
Ingredientes 
 

Agentes de volume: Celulose microcristalina, Fosfato dicálcico; Óxido de magnésio; 
Gluconato de zinco; Acetato de DL-alfa-tocoferol (Vit. E); Gluconato ferroso; Ácido L-
ascórbico (Vit. C); D-pantotenato de cálcio (B5); Agentes de revestimento: Hidroxipropil-
metilcelulose, Celulose microcristalina, Talco, Glicerol, Dióxido de titânio, Corante vermelho, 
Corante castanho; Isoflavonas de soja; Nicotinamida (Vit. B3); Antiaglomerante: Sais de 
magnésio de ácidos gordos; Cloridrato de piridoxina (Vit. B6); Cloridrato de tiamina (Vit. B1); 
Cianocobalamina (Vit. B12); Gluconato cúprico; Riboflavina (Vit. B2); Acetato de retinol (Vit. 
A); Gluconato de manganês; Colecalciferol (Vit.D); Picolinato de crómio; Ácido 
pteroilmonoglutâmico (B9); D-biotina; Selenito de sódio; Iodeto de potássio. 
 
Informação nutricional 

Valor energético
Proteínas
Glícidos
  Dos quais açúcares
Lípidos
  Dos quais saturados
Sal

Magnésio 100 mg
Vitamina C 45 mg 56
Vitamina B5 30 mg 500
Vitamina E 30 mg 250
Vitamina B3 20 mg 125
Soja (Isoflavonas 40%) 20 mg n.d.**
Zinco 15,77 mg 158
Vitamina B1 10 mg 909
Vitamina B6 10 mg 714
Ferro 6 mg 43
Vitamina B2 5 mg 357
Cobre 1 mg 100
Vitamina A 0,75 mg 94
Manganês 0,5 mg 25
Vitamina B9 0,4 mg 200
Iodo 0,15 mg 100
Biotina 0,03 mg 60
Vitamina B12 360
Selénio 182
Crómio 50 mcg 125
Vitamina D 5 mcg 100
*D.D.R. – Dose Diária de Referência **n.d. – não definido

0,047 g
0,066 g

100 mcg

4,97 g
0,47 g

0,061 g
0,006 g

1 comprimido contém % D.D.R.*

0,009 mg

0,073 g5,95 g

Por

27

100 g 1 comprimido

263 kcal / 1099,34 kJ 3,209 kcal / 13,412 kJ

47,61 g 0,581 g
3,83 g
5,37 g
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Conselhos de utilização 
 

Adultos – Tomar 1 comprimido por dia, com um copo com água, ao almoço 
 
Recomendação de uso 
Menopausa. Afrontamentos. Suores Fadiga Física Depressão. Secura vaginal. Osteoporose. 
Reduz o nível de colesterol LDL e os níveis de homocisteína. 
 
 
Tipo de ação 
 

Alívio dos sintomas associados ao quadro menopáusico. Equilíbrio Hormonal. Prevenção 
Cardiovascular. Antioxidante. Anti-Envelhecimento. 
 

 
O que é a menopausa? 
 
O termo menopausa refere-se, na realidade, à última menstruação. Esta fase da vida 
corresponde à altura em que os ovários gradualmente vão parando de trabalhar e o 
organismo se vai habituando a níveis hormonais mais baixos. A que se chama a este período 
da vida, climatério. As alterações não são repentinas, vão surgindo ao longo dos anos 
seguintes. 
Normalmente, começam quando a mulher alcança a 1ª metade ou a 2ª dos 40 anos, mas 
podem começar mais cedo por volta do fim dos 30 anos. 
Os períodos menstruais começam a ser irregulares ou infrequentes até desaparecerem de 
vez. Em média, a mulher tem a sua última menstruação por volta dos 50 anos. 
Durante a menopausa o seu corpo habitua-se a níveis hormonais mais baixos. Mas o que são 
hormonas e qual a sua importância antes de se atingir a menopausa? 

 
A importância das hormonas 
 
As hormonas são substâncias especiais que regulam o modo de funcionamento do nosso 
corpo. Os ovários produzem hormonas femininas, estrogénios, responsáveis pela mudança 
da fase da adolescência para a fase adulta. Disto consta o desenvolvimento mamário e as 
“formas” femininas. Os estrogénios também estimulam os órgãos reprodutivos a crescer e a 
amadurecer de modo a que a mulher possa ter filhos. 
Juntamente com a outra hormona dos ovários, a progesterona, são responsáveis pelas 
alterações do revestimento do útero durante o ciclo mensal. 
Um óvulo é libertado todos os meses de um dos ovários e se a mulher for fértil instala-se no 
útero e transformar-se-á num feto. Se a gravidez não ocorrer, o revestimento do útero 
desprende-se e aparecerá o período mensal (menstruação). 
Ao aproximar-se da menopausa, a produção de hormonas pelos ovários começa a abrandar e 
em poucos meses não é libertado qualquer óvulo. Esta situação muitas vezes resulta em 
períodos menstruais irregulares, uma vez que o revestimento do útero não está completo nem 
regular como normalmente. Poucas vezes acontece que a mulher não note diferenças até que 
as menstruações desapareçam de vez e que a menopausa se instale. 
Mesmo quando a mulher pensa que deixou de ser menstruada, deve tomar medidas 
contracetivas de precaução por mais algum tempo, pois é provável que as suas menstruações 
estejam apenas a ser irregulares. 
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Sintomas da mudança de idade 
 
Durante a idade jovem, o corpo da mulher está habituado a elevados níveis de circulação de 
estrogénios. 
Quando a mulher se aproxima da menopausa e os ovários baixam a produção de hormonas, 
pode levar algum tempo até que o corpo se adapte. A perda de estrogénios tem um efeito 
permanente. As mulheres podem ter sintomas que são a consequência desta mudança de 
elevado nível de estrogénios para níveis mais baixos. Alguns destes sintomas podem ter 
início enquanto a mulher ainda é menstruada. 
 
Há outras alterações que se desenvolvem ao longo do tempo e podem ser notadas só após 
anos de suspensão dos períodos menstruais. 
Os primeiros sintomas (juntamente com as mudanças menstruais já mencionadas) começam 
quase sempre muito antes dos períodos cessarem e normalmente tomam-se mais evidentes 
depois destes terem parado, podendo continuar durante alguns anos. Chamam-se sintomas 
de “curto-prazo”, uma vez que poderão acabar. 
Os mais comuns são os afrontamentos e os suores, os quais poderão ser muito 
incomodativos. Os suores quentes espalham-se pelo tórax, pescoço e face (que também 
ficam vermelhos). 
Estes afrontamentos, à noite, podem conduzir a um sono perturbado. Enquanto algumas 
mulheres têm a sorte de nunca terem afrontamentos, outras sentem-nos várias vezes por dia. 
Algumas mulheres queixam-se de dores de cabeça, palpitações e cansaço excessivo. Isto 
pode ser agravado pelas noites perturbadas causadas pelos afrontamentos. Muitos destes 
sintomas atuam entre si, podendo uns piorarem os outros sendo particularmente verdade 
quanto às alterações emocionais, incluindo irritabilidade, depressão, perda de concentração. 
Há a referir que poucas mulheres têm todos os sintomas de “curto-prazo”. 
A somar a estes sintomas e tomando-os mais difíceis há as situações de stresse emocional 
provocadas talvez porque os filhos cresceram e saíram de casa bem como o reconhecimento 
de que já não podem ter mais filhos, ou o aparecimento de doenças, litígios familiares, 
acidentes, etc. 
Em contraste com as mudanças de “curto-prazo” que ocorrem normalmente em anos antes e 
outros depois da menopausa, as mudanças de “longo-prazo” só são visivelmente notadas 
numa idade mais tardia, uma vez que resultam de um longo tempo de falta de estrogénios 
que tendem a progredir também com o avanço de idade. 
As partes do corpo que são afectadas pelas deficiências dos estrogénios incluem: 
 
O Útero 
O útero que agora já não é necessário para a reprodução começa a diminuir.  
 
A Vagina 
A vagina diminui, estreita-se e perde elasticidade. O revestimento toma-se fino e seco o que 
pode tornar o acto sexual doloroso. (Atrofia vaginal). 
No conjunto, pode ser causa de stresse emocional numa relação sexual. 
 
A Bexiga 
Pode haver um enfraquecimento na abertura da bexiga, resultando na perda de urina (a baixa 
de estrogénios não é a causa mais comum desta situação) — incontinência urinária. Também 
o enfraquecimento dos músculos desta região, o qual ocorre depois da menopausa, contribui 
para esta situação clínica. 

 
2 de 5 



 Ficha Técnica 

 

Suplementos Alimentares de Qualidade 

 

Este documento só pode ser alterado pelo Gestor de Qualidade, no âmbito do sistema 
integrado de Gestão de Qualidade e Segurança Alimentar (SIGOSA) ISO22000:2005 
I119 – VERSÃO - 1 - 26-03-2012 

A Pele 
 
A aparência também é afectada. Muitas alterações são o resultado inevitável da idade mas a 
pele toma-se fina e seca, “perde” elasticidade. (Atrofia cutânea). 
 
 
Osteoporose 
 
Os estrogénios são particularmente importantes na manutenção dos ossos fortes. À medida 
que o nível de estrogénios cai, os ossos começam a ficar mais fracos e finos, mesmo antes 
da menopausa. Este processo é chamado osteoporose muitas mulheres sofrem uma redução 
na massa óssea, ficando mais expostas ao risco de fraturas. 
 
Doenças do coração e vasos sanguíneos 
Os estrogénios são importantes na proteção das mulheres jovens contra a deterioração dos 
vasos sanguíneos, a principal causa dos ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais.  
 
 

HOJE EXISTEM SOLUÇÕES NATURAIS: FITOESTROGÉNIOS 
 
 

Isoflavonas De Soja 
A soja (nome científico - Glycine Max), é uma leguminosa da família das papilionaceae. A 
planta desenvolve-se até atingir dois metros de altura ao fim do primeiro ano, existindo no 
meio selvagem mais de 1000 variedades diferentes. 
As isoflavonas têm uma estrutura similar à do estradiol produzido pelo corpo humano 
(fitoestrogénios). 
As isoflavonas são substâncias naturais existentes no grão de soja e produtos preparados a 
partir destes, sendo os mais importantes a daidzeína, genisteína e gliciteína, ajudam de 
forma natural à compensação dos níveis das hormonas na mulher em fase menopáusica. 
Os benefícios das isoflavonas de soja, em vários estudos revelam a eficácia T.H.S. 
 
 Menopausa: Alívio da sintomatologia; Afrontamentos, suores noturnos, depressão e 

insónias. 
 

 Osteoporose: Prevenção da perda óssea e recuperação. 
 

 Doenças cardiovasculares: Diminuição dos riscos coronários pelas suas propriedades 
antioxidantes e diminuição dos níveis de colesterol elevado. 
 

 Anti Tumoral: Diminuição do risco global de cancro; Prevenção do cancro da mama e do 
colo do útero. 
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MENOCARE É RICO EM ANTIOXIDANTES 
 

Os radicais livres produzem-se no nosso organismo e, com os anos, podem produzir uma 
alteração genética sobre certas células, degenerando diversos tecidos e aumentando o risco 
de cancro, e reduzindo a funcionalidade de outras células, característica do envelhecimento. 
Ao danificar as células da nossa pele, os radicais livres provocam o envelhecimento, já que 
esta se torna seca e enrugada, e ao danificar os glóbulos brancos, vão debilitando o nosso 
sistema imunológico. 
Os suplementos que proporcionam substâncias com ação antioxidante não nos garantem 
eterna saúde e juventude, mas está provado que neutralizam a ação nociva dos radicais 
livres, que contribuem para nos proteger das doenças cardiovasculares, da formação de 
tumores, que reforçam as nossas defesas e retardam o envelhecimento celular. 
 

 
AS PRINCIPAIS SUBSTÂNCIAS ANTIOXIDANTES NATURAIS DO MENOCARE 

 
 
Isoflavonas de Soja 
 
Em estudos publicados confirmou-se uma redução substancial no risco de cancro da mama 
em mulheres suplementadas com fitoestrogénios, nomeadamente isoflavonas da soja. 
Vários estudos evidenciaram diversos mecanismos anti-tumorais das isoflavonas: bloqueio 
dos receptores de estrogénios em células sensíveis capazes de alterar o funcionamento 
hormonal induzindo mutações cancerígenas. Inibição da proliferação celular das células 
tumorais, bloqueio da ação dos factores crescimento, inibição da neo-angiogénese e indução 
da morte e diferenciação celular em células tumorais. 
Na diminuição dos riscos de doença coronária pelas suas propriedades antioxidantes, 
prevenção da oxidação das LDL (Lipoproteínas de baixa densidade – “mau colesterol”), e 
diminuição dos níveis de colesterol total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 de 5 



 Ficha Técnica 

 
 
 
OUTROS ANTIOXIDANTES PRESENTES NO PAPEL DO MENOCARE NA MENOPAUSA 

 

Vitaminas C, E, A, Zinco e Selénio 
 

Estas vitaminas completam a lista de ingredientes do Menocare, protegendo as células e as 
suas membranas, comprovando-se necessárias nas defesas do nosso organismo. 
Ajudam a diminuir a secura vaginal durante a menopausa. A Vitamina E ajuda a regular a 
temperatura corporal (afrontamentos e suores e fogachos). 
 
O Selénio e a Vitamina E 
 
A incidência de doenças cardiovasculares aumentam mais rapidamente depois da 
menopausa.Os antioxidantes Selénio e a Vitamina E, previnem a oxidação das gorduras e 
do colesterol LDL. 

 

Componentes: 
 
A Vitamina D, favorece a absorção e a fixação de cálcio nos ossos, retarda o processo de 
osteoporose e a redução na massa óssea. 
O colecalciferol regula as concentrações plasmáticas de cálcio e a sua absorção intestinal. 
A Vitamina D e o Magnésio, são dois nutrientes importantes para o bem-estar dos ossos, 
reduzindo a perda de massa óssea associada à osteoporose. 

 

Magnésio 
 
É outro mineral importante na manutenção da massa óssea. O magnésio participa na 
atividade enzimática que envolve o fornecimento de energia às células. 
Também permite uma melhoria da atividade muscular por diminuir os espasmos, relaxando a 
musculatura. 
 
O Magnésio, Zinco e a Vitamina B6, são 3 co-fatores essenciais à síntese do Ácido Gama-
Linolénico (AGL), um ácido gordo percursor de substâncias semelhantes ao efeito das 
hormonas produzidas pelos ovários (Estradiol). 
 
 
Vitaminas B6, B12 e Ácido Fólico (Vit. B9) 
 
Os níveis plasmáticos de homocisteína, um aminoácido sulfurado que aumenta o risco de 
doenças cardiovasculares, estão aumentados em grande nível na menopausa. Estas 
vitaminas ajudam e reduzem no organismo o excesso de homocisteína. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 

Apresentação 
 

 90 Cápsulas –  45g                                   
 
 

Ingredientes 
Agente de volume: Celulose microcristalina; Papaína; Cápsula: Gelatina; Digezyme® EU 
(Amilase; Lactase; Celulase; Protease; Lipase); Antiaglomerante: Sais de magnésio de ácidos 
gordos. 

 

 
Informação nutricional 

Valor energético
Proteínas
Glícidos
Dos quais açúcares
Lípidos
Dos quais saturados
Sal
Fibra alimentar

100 mg
Digezyme®
Amilase        (24000 U/g)     9 mg
Lactase          (4000 U/g)   4,4 mg
Celulase           (200 U/g)   0,95 mg
Protease        (6000 U/g)  0,615 mg
Lipase            (1000 U/g)    0,1 mg

Papaína   (6000 USP Units / mg)

Por 100 g 1 cápsula

338 kcal / 1412,84 kJ 1,69 kcal / 7,064 kJ

91,27 g 0,456 g
12,05 g
0,61 g

0,016 g3,23 g

0,060 g
0,003 g

0,00 g

51,04 g

0,000 g

0,255 g

1 cápsula contém

0,11 g 0,001 g

 
Conselhos de utilização 

 

Adultos – Tomar 3 cápsulas por dia. Com um copo com água, após as principais refeições. 
 

Recomendação de uso 
Dispepsia com desconforto gastrintestinal:  
(Dor abdominal, diarreia, obstipação, gás e flatulência). Insuficiências digestivas (pancreática). 
Intolerância à lactose. Refluxo gástrico. Síndrome do intestino irritável (SCI) “colite nervosa”, 
“colite espástica”. Processos Inflamatórios. 
 
Tipo de ação 
Promove boas digestões. Digestiva. Melhora a transformação das proteínas, gorduras e 
hidratos de carbono. Anti-Edema. Anti-Inflamatória. Atividade Fibrinolítica. 

 

MULTI-ENZYME 
COMPLEX 

 

30
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MULTI-ENZYME COMPLEX 
 
A Digestão é Imprescindível à Vida. 
 
Seja o que for que possamos comer, apenas estamos a comer proteínas, lípidos e hidratos de 
carbono (Glúcidos). 
 
Para transformar estes três grupos básicos de alimentos em materiais bioquimicamente 
utilizáveis pelo organismo, são necessários três grupos de enzimas: 
 

 As Proteolíticas (Proteases), que dissolvem as proteínas. 
 
 As Lipolíticas (Lipases), que desintegram as gorduras. 

 
 As Amilolíticas (Amilase), que decompõem os glúcidos (hidratos de carbono).  

 
Esta transformação enzimática inicia-se assim que os alimentos chegam à boca, uma vez que 
durante a mastigação, a amílase salivar testa a presença dos hidratos de carbono nos 
alimentos que devem ser dissolvidos e transformados. 
 
O Organismo tem uma predileção por hidratos de carbono, e o sistema digestivo ocupa-se, 
primeiramente deles, em seguida, dos prótidos finalmente dos lípidos. 
 
A viagem dos alimentos tem um itinerário certo ao longo do aparelho digestivo, as suas 
transformações sucessivas. Na boca forma-se o bolo alimentar, bem mastigado e misturado 
com saliva, que transita através do esófago para o estômago. Este funciona melhor, se os 
alimentos aí chegados estiverem bem triturados pela mastigação e bem impregnados da 
saliva. Ao receber os alimentos provenientes do esófago, o estômago emite uma mensagem 
hormonal para a vesícula biliar e para o pâncreas, incitando-os a elaborar as suas enzimas em 
quantidades suficientes para o trabalho a desenvolver no trato gastrintestinal. 
 
Adicionalmente, as amílases gástricas prosseguem a digestão dos hidratos de carbono iniciada 
ao nível da boca, pelas suas colegas, as glândulas salivares. Ao mesmo tempo, as proteínas 
do bolo alimentar são atacadas. Para esta tarefa, o estômago segrega suco gástrico, composto 
principalmente por ácido clorídrico e várias proteases: Pepsina e Catepsina, que degradam 
as proteínas. 
 
As enzimas proteolíticas são ativadas pelo ácido clorídrico, tornando assim possível a ação 
das proteases. 
 
O ácido clorídrico estimula a produção hormonal do estômago e favorece a absorção para o 
sistema circulatório, de minerais e oligoelementos, alguns dos quais servem de coenzimas. 
O principal trabalho digestivo efetua-se ao nível do duodeno, por esta razão é importante que o 
intestino disponha de quantidade suficiente de suco pancreático. 
 
O pâncreas fornece diariamente, além da insulina e do glutatião e suco pancreático para o 
duodeno. 
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O suco pancreático contém: 
 
 
Enzimas dos três grupos 
 
1) Enzimas Proteolíticas (proteases), capaz de degradar 300 gramas de proteínas por hora. 
 
2) Enzimas Lipolíticas (lípases), que transformam 175 gramas de gorduras por hora, têm o 

papel importante, que é; que a gordura seja emulsionada por ação do suco proveniente da 
vesícula biliar ou bílis. 

 
3) Enzimas Amilolíticas (amílases), que degradam 300 gramas de hidratos de carbono por 

hora. 
 

Formulação dos ingredientes do Multi-Enzyme Complex 
 
Digezyme ® é um suplemento de enzimas digestivas patenteado, que é obtido através de 
fontes de fermentação fúngica não patogénica. 
 
Tecnologia de fabricação moderna, proporcionando ao suplemento alimentar um melhor grau 
de garantia neste complexo de enzimas. 

 
Digezyme ®, tem um largo espetro de enzimas digestivas como amílase, protease, lactase, 
lípase e celulase. Estas enzimas são fontes microbianas obtidas com ajuda do fungo 
“Aspergillus Oryzae”, denominadas pronases. 
 
Introdução: 

 
Amilase 
 
As enzimas são moléculas de proteínas bastante grandes e complexas que agem como 
catalisadoras em reações bioquímicas. Produzida na saliva e no pâncreas, a amílase também 
é produzida por diversos fungos, bactérias e vegetais. 
As amílases são divididas em dois grupos: 
 
 Endoamilases 
 
 Exoamilases 
 
 
Endoamilases – Catalisam hidrólises de forma no interior da molécula do amido. 
 
Exoamilases – Hidrolisam exclusivamente ligações glicosídicas. 
 
Amilase além de ser um catalisador para quebrar as moléculas de amido, a amílase fúngica é 
uma multi-enzima capaz de fazer mais de 30 funções enzimáticas, entre elas a quebra de 
moléculas de moléculas de gordura e proteínas. 
Também é capaz de converter uma quantidade de amido em maltose 450 vezes, maior que o 
seu próprio peso. 
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Indicações:  
 
A amílase acelera e facilita a digestão do amido, gorduras e proteínas. No tratamento da 
deficiência da secreção do suco pancreático e nas inflamações crónicas do pâncreas, entre 
outros benefícios. 
 
Protease (Enzima Proteolítica digestiva) 
 
É uma enzima secretada pelo pâncreas que participa na degradação das proteínas, resultantes 
da ação da pepsina gástrica. 
 
A protease é secretada na forma de pró-enzimas e é ativado pelo suco intestinal. 
 
Proteases (Proteinases, Peptidases ou enzimas proteolíticas), são enzimas que quebram 
ligações peptídicas entre os aminoácidos das proteínas. O processo é chamado de clivagem 
proteolítica, um mecanismo comum de ativação ou inativação de enzimas envolvidas 
principalmente na digestão e na coagulação sanguínea. Como uma molécula de água é 
utilizada no processo, as proteases são classificadas como hidrolases. 
 
A Protease é derivada a partir da fermentação fúngica não – patogénica. 
 
Indicações: 
 
Insuficiências digestivas: Insuficiência pancreática. 
 
Outras proteases: (Exemplo: tripsina, quimotripsina). 
 
São importantes na prevenção de coágulos de fibrina, que se formam durante o processo de 
inflamação. A formação de fibrina à volta da área de inflamação bloqueia os vasos linfáticos e 
sanguíneos, provocando inchaço. A fibrina está envolvida na formação de coágulos 
sanguíneos nas veias, artérias e capilares, levando potencialmente à trombose e A.V.C. 
 
As proteases são capazes de promover a degradação da fibrina e, desta forma, são de grande 
potencial terapêutico de muitas condições inflamatórias e oclusões vasculares. 
 
Lactase 
 
É uma lactase fúngica, obtida através da fermentação patenteada do “Digezyme ®”, de uma 
cepa selecionada e específica de “Aspergillus Orizae”. Age sobre a lactose presente no leite de 
vaca e cabra e nos lacticínios, quebrando as suas ligações e produzindo D-Glicose e D-
Galactose. 
 
Única enzima intestinal capaz de hidrolizar a lactose, sua atividade é essencial para a 
sobrevivência de mamíferos, pois a lactose não hidrolisada não é absorvível. Na ausência de 
lactase suficiente, a lactose não digerida pode ser fermentada e os produtos da fermentação 
podem resultar nos sintomas que caracterizam a intolerância à lactose. 
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A lactase é a enzima que converte a lactose, o açúcar existente no leite de vaca e outros 
produtos lácteos, em glucose e galactose, facilitando e favorecendo a digestão completa 
destes produtos. 
 
 
A lactose não digerida presente no intestino, produz gás, para além disso aumenta a pressão 
osmótica com consequente retenção de água no intestino, causando desconforto, dor 
abdominal, cólicas, aumento do volume abdominal e flatulência excessiva. 
 
Indicações:  
 
Intolerância à lactose. A sua suplementação das multienzimas com lactase pode compensar a 
insuficiência, a partir da suspeita de desconfortos gastrintestinais (exemplo: gás flatulência, 
inchaço, cólicas e diarreia), após a ingestão de leite. 
 
Lipase 
 
Estudos demonstraram, que a lípase microbiana obtida pela fermentação de fungo  
“ Aspergillus Oryzae” possui uma especificidade similar a lípase pancreática. 
Útil quando ocorre deficiência da sua produção no pâncreas, a lípase é uma enzima cuja 
suplementação pode ser benéfica nos casos de indigestão, Doença Celíaca, Fibrose cística 
ou Doença de Crohn. 
A lípase é responsável por quebrar e absorver as gorduras nos intestinos. 
Enzima necessária para a absorção e digestão de nutrientes nos intestinos, a lípase permite ao 
corpo absorver alimentos mais facilmente mantendo nutrientes em níveis adequados.  
No corpo humano, a lípase é produzida principalmente no pâncreas, mas também é secretada 
pela boca e pelo estômago. A maioria das pessoas produzem quantidades suficientes de lípase 
pancreática. 
 
Indicações: 
Em casos de deficiência em enzimas pancreáticas, indigestão, fibrose cística e doença celíaca 
e doença de Crohn. 
 
 
Celulase 
A celulase são enzimas responsáveis pela degradação da celulose, principal composto 
presente nas células vegetais. Enzimas são moléculas capazes de acelerar reações químicas e 
estão presentes em todas as células. 
A celulose é um polissacarídeo, formado por várias unidades de glicose unidas entre si através 
de ligações químicas. As celulases quebram as ligações químicas existentes entre as unidades 
de glucose que formam a celulose.  
 
As celulases, são 3 enzimas que fazem parte deste grupo: 
 

 Endoglucanases 
 

 Exoglucanases 
 

 Beta-Glicosidases 
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1) Endoglucanases – Agem na região interna da fibra de celulose e regulam compostos 
menores formados por poucas unidades de glicose, os chamados oligossacáridos 
(açúcares pequenos). 

 
2) Exoglucanases – Agem nas extremidades das fibras de celulose e regulam a unidade de 

glicose (livres) ou celobiose. 
 

3) Beta-Glicosidases – Quebram a ligação química existente entre as duas unidades de 
glicose que formam a celobiose (endoglucanases), regulando unidades de glicose 
(livres) 

 
Indicações:  
 
Esta enzima desempenha funções fisiológicas essenciais na regulação do trânsito intestinal e 
na absorção de água, de ácidos cólicos e de esteróis (colesterol) na parede intestinal, e, sua 
eliminação pelas fezes. Indicado em obstipação, diverticuloses intestinal e hiperlipidémias. 
 
 
Papaína 
 
É uma enzima proteolítica extraída dos frutos da papaia (Carica Papaya), com ação 
proteolítica e anti-inflamatória, usada como agente debridante (para uso tópico – ferimentos 
na pele). 
A enzima possui amplo espectro de especificidade, os peptídeos, amidos, ésteres e tioésteres 
são todos susceptíveis para hidrólise catalítica da papaína. 
A papaína é auxiliar na digestão de proteínas em pacientes com dispepsia crónica e gastrite. 
 
Indicações: 
 
Tratamento da doença de Peyronie por a sua ação proteolíticas nas bordas das placas 
fibróticas. Em lesões crónicas e agudas como: úlceras de pressão, varicose, úlcera diabética 
e queimaduras, feridas pós-operatórias ou feridas traumáticas, inflamadas ou infectadas. 
Casos dispepsia aguda e crónica, dispepsias fermentativas. Infeções ORL, inflamações da 
motricidade (entorses e contusões), e perturbações da capacidade de absorção 
gastroentérica. 
 
Tabela Equivalência para conversão de unidades enzimas digestivas 
 
U.USP = Unidade de atividade enzimática determinada segundo a United States 
Pharmacopeia 
 
U.Eur.Ph = Unidade de atividade enzimática determinada segundo a European Pharmacopeia 
 
U.FIP = Unidade de atividade enzimática determinada segundo a Fédération Internationale 
Pharmaceutique. 
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Glossário de Suplementos Alimentares 
 
Proteínas:  
 
São nutrientes complexos existentes em quase todos os alimentos, exceto nas gorduras e no 
açucar, com valor biológico diferente e específico, conforme os aminoácidos constituintes; são 
de alto valor biológico aqueles que pelas proporções e quantidades de aminoácidos 
essências estão mais adequados à manutenção do equilíbrio metabólico mesmo em 
quantidades pequenas. 
 
Exemplo: 
 
Todos de origem animal, sendo as de maior valor biológico as do leite e de ovo. 
Os alimentos vegetais com maior conteúdo proteico são sobretudo as leguminosas (ervilhas, 
soja, feijão e grão, existem proteínas nos cereais). 
 
 
Gorduras: 
 
São compostos orgânicos que entram na composição de muitos alimentos podendo ser de 
origem animal ou vegetal. 
As gorduras de origem animal são mais ricas em ácidos gordos saturados, sendo geralmente 
sólidos à temperatura ambiente. 
Excepto os óleos de peixe que têm ácidos gordos poli-insaturados elevada concentração. 
São veículos naturais das vitaminas lipossolúveis – A,D,E e K – e por isso elementos 
indispensáveis na alimentação. 
 
Glúcidos (Hidratos de Carbono) 
 
Também chamados de hidratos de carbono, são constituídos por carbono, hidrogénio e 
oxigénio, e estão organizados como açúcares mais ou menos complexos. Podem fazer parte 
da constituição de moléculas complexas, de ácidos núcleicos, de células nervosas, etc.  
Mas são sobretudo constituintes energéticos, utilizados para o funcionamento celular. 
Nos alimentos de origem animal existem em muito pequenas quantidades, excepto no leite 
que contém um açúcar que é a lactose. 
 
A preferência deve ser dada aos hidratos de carbono compostos (os existentes nos legumes, 
cereais, tubérculos) pois são de digestão lenta e permitem uma libertação de energia mais 
equilibrada e portanto mais aproveitável pelo organismo. 
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Produto 
Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  

 
Apresentação 

60 cápsulas – 96,2 g                                   
 

Ingredientes 
Óxido de Magnésio, Ácido L-Ascórbico (Vit. C), Inositol, Fosfato de Cálcio, Fósforo, Nicotinamida 
(Vit. B3), Sulfato de Ferro, D -Alfa-Tocoferol (Vit. E), Sulfato de Zinco, D-Pantotenato de Cálcio 
(Vit. B5), Sulfato de Manganês, Cloridrato de Piridoxina (Vit. B6), Riboflavina (Vit. B2), 
Mononitrato de Tiamina (Vit. B1), Sulfato de Cobre, Ácido Fólico (Vit. B9), Iodato de potássio, 
Biotina (Vit. B8), Palmitato de Retinilo (Vit. A), Selenito de sódio (selénio), Molibdato de Sódio, 
Colecalciferol (Vit. D3), Cianocabalamina (Vit. B12), Óleo de Girassol, Cera Amarela de Abelhas, 
Lecitina de Soja; Cápsula: Gelatina, Glicerol, Corante. 
 
Informação nutricional 

 

Valor energético
Proteínas
Glícidos
Lípidos

Magnésio 53,2
Vitamina C 200
Inositol 200
Cálcio 9,2
Fósforo 8,2
Vitamina B3 200
Ferro 200
Vitamina E 200
Zinco 200
Vitamina B5 200
Manganês 200
Vitamina B6 200
Vitamina B2 200
Vitamina B1 200
Cobre 200
Ácido Fólico 200
Iodo 200
Vitamina B8 200
Vitamina A 200
Selénio 200
Milidbénio 200
Vitamina D3 200
Vitamina B12 200
*D.D.R. – Dose Diária de Referência

0,15 g 0,005 g
14,81g

  Informação Nutricional

0,46 g

Por 100 g Por 2 cápsulas
451,46 kcal / 1896,15 kJ

43,79 g 1,4

14,48 kcal / 60,8 kJ

  2 cápsula de gelatina mole contêm %D.D.R.*
199,2 mg

160 mg
100 mg

73,24 mg
56,8 mg

32 mg

4 mg
2,8 mg
2,8 mg

28 mg
24 mg
20 mg
12 mg

2,2 mg
2 mg

0,4 mg
0,3 mg

10 mcg
5 mcg

0,1 mg
1600 mcg

110 mcg
100 mcg

 

 

MULTIVITAMINAS E MINERAIS 

30 a 60
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Conselhos de utilização 
 

Adultos: Tomar 1 a 2 cápsulas por dia, de preferência com uma refeição. 
 

 
Recomendação de uso 
 

Estados de surmenage física e intelectual. Convalescença. Astenia. Avitaminose. Período 
pré e pós-operatório. Carências alimentares. Stresse. 

 
 
Tipo de ação 
 

Reforça o sistema imunitário. Tonificante. Fortificante. Reduz o stresse e a fadiga. Em todas 
as situações onde a saturação mineral-vitamínica é especialmente desejada. 
 
 
Informação Complementar 

 

Multivitaminas e Minerais da Calêndula Internacional é um suplemento alimentar com 
vitaminas e minerais. Este suplemento satisfaz as necessidades de vitaminas e minerais de 
adolescentes (a partir dos 12 anos) e adultos complementando a sua alimentação. As 
vitaminas presentes nesta composição, não provocam aumento de peso, uma vez que não 
apresentam valor calórico. Não existem limitações relativamente à duração da toma. As 
vitaminas e sais minerais são necessários ao normal funcionamento metabólico do 
organismo. O uso de suplementos vitamínicos é clinicamente aconselhável em diversas 
situações onde a deficiência vitamínica pode ocorrer: mal-absorção, aporte inadequado, 
aumento das necessidades tecidulares ou alterações congénitas do metabolismo. 
 
 
As Vitaminas Hidrossolúveis não se acumulam em grandes quantidades sendo portanto 
necessário a sua administração para manter os níveis de saturação dos tecidos. 
 
 
As Vitaminas Lipossolúveis podem ser armazenadas no organismo em quantidades 
relativamente elevadas. 
 
 
As Vitaminas Hidrossolúveis participam como co-fatores em enzimas específicas. As 
Vitaminas A e D3 comportam-se de um modo semelhante a receptores nos tecidos alvos, 
como o tecido ósseo e dentição. 
 
 
A Vitamina C e o Zinco são conhecidos antioxidantes que protegem o organismo dos 
radicais livres. O Cálcio e Magnésio ajudam a transmitir os impulsos nervosos entre as 
células nervosas (neurónios) e os músculos, facilitando uma maior atividade do sistema 
nervoso em períodos de maior exigência. 
 
 
Sabe-se que as deficiências nos micronutrientes presentes no Multivitaminas e Minerais 
da Calêndula Internacional têm consequências negativas para o organismo, podendo 
contribuir, nomeadamente, para dificuldades na memória, falta de concentração e fadiga. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 

 
Apresentação 
 

    30 cápsulas –  15, 5 g 
 
 

Ingredientes 
 

GABA, Nicotinamida, Gelatina, Sais de Magnésio de Ácidos Gordos. 
 
 
Informação nutricional 

 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
  Lípidos

  GABA (Ácido Gama-Aminobutírico) 400 mg
  Niacina (Vit. B3 Nicotinamida) 16 mg
*D.D.R. – Dose Diária Recomendada    **n.d. – não definido

100

1 cápsula 100 g

0,4 kcal / 1,5 kJ 70 kcal / 294 kJ

< 0,001 g < 0,1 g
0,004 g

  1 cápsula contem % D.D.R.*

0,7 g

n.d.**

  Por

16 g0,08 g

 
 

 

Conselhos de utilização 
 

Adultos: Tomar 1 cápsula por dia. 
Aviso: Se está grávida, a amamentar ou a tomar medicamentos consulte o seu médico 
antes de tomar este suplemento. 
 
 
Recomendação de uso 
 

Ansiedade. Irritabilidade. Tensão nervosa. Insónias. Stresse. Depressões. Psicoses. 
Doença maníaco-depressiva. Esquizofrenia. Epilepsia. Hipertensão arterial essencial de 
origem nervosa. Dor neuropática. Enxaquecas. 

 
 
Tipo de ação 
 

Ansiolítico. Tranquilizante. Sedativo. Anti-epilético e analéptico. 
 
 
Informação complementar 
 

Esta fórmula combinada com a vitamina B3 (Niacina) e Ácido Gama-aminobutírico tem um 
efeito sedativo e tranquilizante notório. 

 

NEURO PROTECT 

30
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 

Apresentação 
 

30 cápsulas – 15 g 
 
 

Ingredientes 
 

Levedura de Arroz Vermelho Fermentado (Monascus purpureus) 5% Monacolinas K; Extrato 
Seco de Cana de Açúcar (Saccharum officinarum) 10% Policosanol; Agente de Revestimento: 
Gelatina; Agente de Volume; Celulose microcristalina; Coenzima Q10; Niacina; 
Antiaglomerantes: Sais de Magnésio de ácidos Gordos; Dióxido de Silício. 

 
 

Informação nutricional 
 

  Monacolina K
  Policosanol
  Coenzima Q10
  Vitamina B3 (Niacina)

10 mg
30 mg
16 mg*

  Por 1 cápsula

10 mg

 
*100% Valor de Referência de Nutriente:  

 
Conselhos de utilização 
 

Tomar 1 cápsula com um copo de água, após o jantar. 
 

 
Recomendação de uso  
 

Contribui para a manutenção de níveis normais de colesterol no sangue. Hiperlipidémia. 
Colesterol total elevado. Triglicéridos elevados. Equilíbrio LDL vs HDL. Prevenção dos riscos 
cardiovasculares. 

 
 
Tipo de ação 
 

Contribui para todo o perfil lipídico. Efeito hipolipemiante. Inibe a síntese de colesterol. Atua 
na relação CT/HDL. Reduz a incidência de aterosclerose. 
 

 

 

NORMALISE COLESTEROL

30
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TOME A INICIATIVA… 
 

CONTROLE O SEU COLESTEROL! 
 

 
 
O que é o Normalise colesterol? 

 

É uma forma inovadora com ingredientes ativos eficazes, para a manutenção dos níveis 
normais de colesterol e fatores de risco cardiovasculares. 
 
 
Cada cápsula de Normalise colesterol contém 10 mg de Monacolina K, é uma molécula de 
origem natural. 
 
 
O policosanol – 10mg, é um extrato natural retirado da (Saccharum officinarum L.) tendo 
como componente principal o octacosanol.  
 
 
Coenzima Q10 - 30 mg, é o combustível natural do corpo, uma substância designada 
UBIQUINONA, sendo um componente essencial das mitocôndrias (órgão celular responsável 
pela produção de energia). E está associada à proteção lipídica. 
 
 
Vitamina B3 (niacina) - 16mg, é essencialmente uma vitamina do grupo B que melhora todo 
perfil lipídico. 
 
 
 
 
Como atua o Normalise colesterol? 
 
 
O Normalise colesterol contém uma sinergia de nutrientes, com eficácia clinicamente 
comprovada, na procura de soluções para valores saudáveis de colesterol. Os suplementos 
alimentares surgem como importantes aliados na promoção do bem-estar e na proteção da 
sua saúde. 
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A quem se destina o Normalise colesterol? 
 
 
O normalise colesterol deve ser tomado apenas por adultos. 
 
Não está recomendado durante a gravidez ou amamentação, nem a quem já toma medicação 
antidislipidémica ou com patologia hepática ou renal. 
 
Destina-se para quem quer reduzir ou controlar os seus níveis de colesterol com ingredientes 
ativos de origem natural. 
 
 
 
Como tomar o Normalise colesterol? 
 
 
Tomar 1 cápsula por dia, ao jantar com um copo de água. 
 
 
Apresentação. 
 
30 Cápsulas - 30 dias 1x por dia. 
 
 

 

  

Valores recomendados 

  

Colesterol Total ‹ 190 mg/dl 

Colesterol LDL ‹ 115 mg/dl 

Colesterol HDL 
› 40 mg/dl no homem 
› 45 mg/dl na mulher 

Triglicéridos ‹ 150 mg/dl 
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Colesterol 

O colesterol é uma gordura essencial existente no nosso organismo, que tem duas origens: 
uma parte produzida pelo próprio organismo, em particular o fígado, e outra parte obtida 
através da alimentação, em particular pela ingestão de produtos animais, como a carne, os 
ovos, e os produtos lácteos. O organismo necessita de colesterol para produzir as 
membranas (paredes) celulares, hormonas, vitamina D e ácidos biliares, que ajudam a digerir 
os alimentos. No entanto, o nosso organismo necessita de apenas uma pequena quantidade 
de colesterol para satisfazer as suas necessidades. Quando o colesterol está em excesso, 
deposita-se nas paredes arteriais, constituindo placas que reduzem o calibre dos vasos, 
dificultando o afluxo de sangue aos órgãos e tecidos do organismo. 

 

Que tipos de colesterol existem? 

O colesterol circula no sangue ligado a uma proteína: este conjunto colesterol - proteína é, por 
isso, conhecido por lipoproteína. As lipoproteínas são classificadas em altas, baixas ou muito 
baixas, em função da respectiva proporção de proteína e gordura em cada uma, o que 
determina a sua densidade. 

 

 Lipoproteínas de baixa densidade (LDL): são vulgarmente conhecidas como “mau” 
colesterol, por ser aquele que se deposita na parede das artérias, provocando 
aterosclerose. Quanto mais altas forem as LDL no sangue, maior é o risco de doença 
cardiovascular. 

 

 Lipoproteínas de alta densidade (HDL): também conhecidas por colesterol “bom”, que 
tem como papel a limpeza das artérias, pelo que quanto mais altas forem menor risco 
há-de surgir doença cardiovascular. 

 

 Lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL): são semelhantes às LDL, mas 
contendo mais gordura e menos proteínas. 

 

 Triglicéridos: são um outro tipo de gordura que circula no sangue ligada às VLDL. Uma 
alimentação excessivamente rica em calorias, açúcares ou álcool eleva os triglicéridos, 
aumentando o risco cardiovascular. 
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Como tratar o colesterol alto? 

O objectivo do tratamento é o de diminuir o risco de doença cardiovascular, através da 
redução do colesterol das LDL e subida das HDL. É importante referir que o controlo dos 
níveis de colesterol deve assentar numa dieta saudável rica em fibra vegetal e pobre em 
gorduras saturadas, colesterol e ácidos gordos trans. Estes são essencialmente produtos 
manufacturados a partir de óleos vegetais, tais como algumas margarinas sólidas à 
temperatura ambiente e óleos utilizados para fritar. O controlo do peso, a actividade física 
regular e não fumar são companheiros indispensáveis da dieta.  

 
Levedura de arroz vermelho fermentado (monacolina k) 
 
O arroz vermelho fermentado faz parte da alimentação tradicional Asiática desde há séculos. 
É derivado de arroz fermentado com levedura vermelha “Monascus purpureus). Este 
suplemento alimentar é fabricado fazendo crescer “Monascus purpureus” em arroz, num 
ambiente cuidadosamente controlada em termos de temperatura e condições de 
desenvolvimento. A levedura de arroz vermelho contém outros ingredientes ativos, como 
esteróis, isoflavonas e ácidos gordos monoinsaturados, que contribuem para o efeito da 
Monacolinas K. 
 
  
Um novo inibidor da biossíntese do colesterol 
 
Os estudos sugerem que este produto tem atividade hipocolesterolemiantes e 
hipotrigliceridemiantes. 
 
O mecanismo da atividade hipolipidémica (redução dos níveis elevados de colesterol) parece 
ser semelhante às estatinas, desta forma à presença de inibidores da enzima beta-hiroxi-
redutase-metilglutaril-CoA-beta (HMG-CoA redutase), (enzimas responsáveis pelo processo 
hepático de produção de colesterol), mostrando que este suplemento alimentar promove 
circulação sanguínea e diminui o nível sanguíneo de colesterol total, o aumento do colesterol 
HDL” bom colesterol”, e a diminuição do colesterol LDL “ mau colesterol” no sangue.  
 
A EFSA (autoridade europeia para a segurança alimentar) aprovou alegações de saúde para 
a monacolina k do arroz vermelho fermentado. 
 
 
“A monacolina K do arroz vermelho fermentado contribui para a manutenção de 

níveis normais de colesterol no sangue”. 
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Policosanol 
 
Policosanol é uma mistura de álcoois alifáticos de alto peso molecular, isolados da cana do 
açúcar (Saccaharum officinarum L.), tendo como componente principal o Octacosanol, para 
além de o Triancontanol, Tetracosanol, Hexasanol, Nonacosanol, Dotriacontanol. 
 
 
O Policosanol é indicado como terapia nas hipercolesterolémias e nas hipertrigliceridémias, 
diminuindo os valores do colesterol total e LDL e aumentam os níveis de HDL. 
 
 
O Policosanol diminui a bio síntese hepática do colesterol por mecanismo inibidor da HMG-
CoA redutase, sendo assim considerado uma nova classe de agentes redutores do colesterol. 
 
Existe também uma evidência preliminar de possibilidade de capacidade anti-agregante 
plaquetária. 

 
 
Coenzima Q10  

Sinónimo: Ubiquinona 

A coenzima Q10 é uma molécula que existe no nosso organismo e que desempenha um 
papel fundamental no metabolismo energético, e na proteção antioxidante das células.  

Também conhecida como ubiquinona, esta coenzima encontra-se em todas as células do 
nosso organismo, mas principalmente nas células que necessitam de um fornecimento 
superior de energia, como é o caso das células musculares, em especial do coração e 
músculo-esquelético. Níveis reduzidos de CoQ10 estão associados a fadiga, falta de força 
muscular e envelhecimento. 

Sendo um nutriente lipossolúvel, a atividade antioxidante da CoQ10 está associada à 
proteção lipídica: 

 Membranas celulares 

 Triglicéridos 

 Colesterol 

 Ácidos gordos 

 Tecidos cerebrais  

 Sistema nervoso 
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Benefícios 

 

 Insuficiência cardíaca  

 Angina de peito 

 Cardiomiopatias 

 Prolapso da válvula mitral 

 

Funções 

As funções da CoQ10 são principalmente a nível da mitocôndria, a central energética das 
células. Quando transformamos os alimentos e o oxigénio em energia (ATP), a parte final 
desta transformação depende da presença de coenzima Q10, e sem os níveis adequados 
desta, as nossas células não são capazes de produzir energia de uma forma eficaz. 

 
 
Quem pode vir a ter deficiência de CoQ10? 

Atualmente o maior risco de deficiência em Q10 é o consumo de uma classe de 
medicamentos usados para baixar a produção de colesterol elevado, chamadas “estatinas”.  

As diferentes estatinas bloqueiam a ação das enzimas responsável pela produção de 
colesterol, mas que também é responsável pela produção da CoQ10. 

Esta situação torna-se ainda mais preocupante perante a toma prolongada deste tipo de 
fármacos, em especial por pessoas com mais idade (que já têm a sua produção de CoQ10 
diminuída). 

A suplementação com CoQ10 tem revelado efeitos benéficos a nível da melhoria da força 
muscular, da resistência física e ainda da diminuição da fadiga. 

No caso dos indivíduos com uma toma continuada de estatinas, os efeitos são benéficos e 
ainda mais marcantes. 
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Vitamina B3 (niacina) 

 

Um dos suplementos vitamínicos mais antigos para o tratamento das dislipidémias é a niacina 
(vitamina B3), é essencialmente uma vitamina B lipossolúvel (administração em doses 
elevadas), que melhora todo o perfil lipídico, tem capacidade de reduzir significativamente a 
lipoproteína A, com destaque para o aumento das HDL (em cerca 15% a 35%) e diminui os 
níveis dos triglicéridos (em 20% a 50%) e os níveis de LDL (5 a 25%). 

A lipoproteína A (que transporta e deposita o colesterol nas áreas danificadas das artérias, 
impedindo a destruição de coágulos), triglicéridos e fibrinogénio (proteína envolvida na 
formação de coágulos sanguíneos). 

 

Características  

 Inibe a síntese de colesterol. 
 

 Aumenta a recaptação hepática do colesterol LDL. 
 

 Aumenta o catabolismo do colesterol LDL plasmático. 
 

 

Vantagens 

 Reduz o colesterol total – CT. 

 Diminui o colesterol LDL. 

 Aumenta o colesterol HDL. 

 Melhora a relação CT/HDL. 

 

Benefícios: 

 Reduz os riscos em pacientes com história de doença coronária. 

 Reduz a incidência de aterosclerose. 

 

 Reduz os ricos cardiovasculares (protetor cardiovascular). 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 

Apresentação 
    30 ampolas de 10 ml – 300 ml 

 
 

Ingredientes 
Agentes de volume: Água purificada, Glicerol; L-Arginina; L-Aspartato de magnésio, Taurina; 
Ácido L-Ascórbico; L- Carnitina; Conservantes: Sorbato de potássio; Benzoato de sódio; 
Edulcorante: Sacarina sódica; Aroma; Corante: Amarelo de quinoleína. 
 

 
 
Informação nutricional 

Valor energético
Lípidos <0,1 g <0,1 g
  dos quais saturados 0,0 g 0,0 g
Hidratos de carbono 15,9 g 1,59 g
  dos quais açúcares <1 g <1 g
Proteínas 22,6 g 2,26 g
Sal 0,075 g 0,0075 g
1 ampola contêm                                                                 
L-Arginina 1000 mg
L-Aspartato de Magnésio 250 mg
L-Carnitina 50 mg
Taurina 200 mg
Vitamina C 100 mg
*V.R.N - Valor de referência do Nutriente

125

Por 1 ampola (10 ml)

64,4 kJ / 15,4 kcal

% V.R.N

Por 100 ml

644 kJ / 154 kcal
  Informação Nutricional

 

 

Conselhos de utilização 
 Diluir o conteúdo de 1 ampola num copo com água e tomar durante a refeição uma a duas 
vezes por dia. 

 

 
 
Recomendação de uso 
Fadiga física e mental. Cansaço intelectual. Concentração. Astenia essencial e secundária. 

 
 

Tipo de ação  
Aumenta a resistência à fadiga física e mental. Fortificante geral do organismo. Energizante. 
Anti – stresse. 
 

 

 

NUTRICÉREBRO ® ACTIVE 
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Aprenda a combater a “fadiga” eficazmente 

 
 

NUTRICÉREBRO® Active  
É um suplemento alimentar bioenergético ativo na forma de solução oral composto por 
aminoácidos, vitaminas e minerais. 
É utilizado para situações de fadiga física, cansaço intelectual e concentração. 
 
 
O Cérebro - A central de informações do ser humano 
 
Para que o cérebro humano possa processar e armazenar informações, é necessário a 
transmissão de estímulos (informações) de uma célula nervosa para a outra. Essa tarefa 
cabe a diversas substâncias mensageiras, denominadas neurotransmissores. Elas 
asseguram que as células cerebrais cumpram a sua principal missão. – A comunicação 
mútua. 
A adequada proporção das substâncias mensageiras entre elas influência as capacidades 
de concentração, de perceção e de memória. 
A otimização da interação entre as diferentes substâncias mensageiras contribui para a 
manutenção da concentração e do cansaço intelectual. 
 
 
Fadiga Física  
 
O Nutricérebro® Active, contem nutrientes vitais com ação anti-asténico, que 
desempenham um papel essencial no metabolismo energético e de uma sensação de bem-
estar. 
Como organismo não produz ele próprio estas substâncias, o seu aporte está dependente 
da alimentação diária. 
Como as células nervosas não conseguem, por si, armazenar energia, têm de ser 
abastecidas continuamente. Para aproveitamento desta energia pelas células nervosas o 
organismo necessita de certas substância, como aminoácidos, vitaminas e minerais. A 
combinação única do Nutricérebro® Active associa os nutrientes essenciais e em sinergia 
contra a fadiga e aumenta e estimula a energia do organismo. 
 

 
Suplemento Alimentar e Nutricêuticos 
 

 

L – Arginina – Indicações: 
(Aspartato de L – Arginina) Está indicado para o benefício dos diversos tipos de astenia e 
de fadiga física e mental. 
 
O Aspartato de Arginina é um dipéptido constituído pela união de dois aminoácidos (ácido 
aspártico e a arginina) cuja a atividade é de fundamental importância para o metabolismo 
celular. 
 
Possui propriedades nutritivas ou nutricêuticos e anti-asténicas (restaurador de forças), 
sendo útil em períodos de maior atividade física ou psíquica, bem como em períodos de 
convalescença. Age, também, como coadjuvante no tratamento dos processos de infeção 
em geral, inclusive nos causados pelo stresse. 
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Características do suplemento alimentar 
 
Nutricérebro® Active (L – Arginina) tem como princípio ativo o aspartato de L – Arginina 
(ácido 2 – amino -5 – guanidinovalérico), um aminoácido que, embora sintetizado nos rins a 
partir da citrulina, é considerado semiessencial ou essencial, em casos déficit de sua 
produção como no crescimento e desenvolvimento de crianças ou convalescença. 
 
 
Farmacodinâmica 
 
L – Arginina além da síntese proteica, participa em variadas e importantes vias metabólicas, 
entre outras da síntese da creatina, a qual, a forma fosforizada, é uma importante fonte de 
energia para a contração muscular, diferenciação celular e também na regeneração dos 
tecidos. 
A Arginina é precursora do óxido nítrico. 
O óxido nítrico, por sua vez, atua no controle do tônus vascular, promovendo vasodilatação, 
por relaxamento da musculatura lisa vascular, e regulando a pressão e o fluxo sanguíneo, 
em várias atividades no organismo. 
 
Alguns estudos sugerem, então que a L – Arginina pode modular o balanço energético 
durante o exercício, melhorando e aumentando a capacidade muscular. 
 
Farmacocinética 
A absorção da L – Arginina, quando administrada por via oral, ocorre no jejuno.  
A L–Arginina entretanto é reabsorvida, esta reabsorção é limitada e as doses excessivas 
são excretadas de forma natural pelos rins. 
 
A média de vida da L – Arginina é de aproximadamente, 1.30 a 2.00 horas. 
 
 
 

Mecanismo de ação 
 
 
 Aumenta a resistência à fadiga física, mental e sexual. 
 
 
 Fortificante geral de todo o organismo em especial na astenia essencial e 

secundária. 
 
 
 O Ciclo de Krebs representa a fonte de energia principal para o transporte desta 

energia potenciada pela molécula original que a associa a vários aminoácidos – 
ATP (Adenosina de trifosfato). Energético natural e potente no seio do ciclo de 
Krebs. 
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L – Aspartato de magnésio – Indicações: 
(L – Aspartato de Magnésio) Esta indicado como nutriente do equilíbrio emocional, 
melhora a resistência às situações de stresse e na fadiga geral. 
 
O Magnésio É um elemento principal da prevenção anti - stresse, pois intervém de maneira 
importante:  
 
Na atividade neuromuscular:  
É um sedativo nervoso que modula a atividade do estado de tensão dos músculos. 
 
No conjunto de reações produtoras de energia: 
Em sinergia com os cofatores dos constituintes vitamínicos e aminoácidos. 
 
Na sensibilidade ao stresse:  
Modera a secreção de adrenalina, o défice desencadeia reações de adaptação 
desproporcionadas, favorecendo o esgotamento. 
 
Manifestações musculares: 
Hiperexcitabilidade com contrações breves involuntárias como cãibras e tremores das 
pálpebras. 
 
Sinais neurológicos: 
Síndrome vertiginoso, ansiedade, perturbações do sono e / ou estado espasmofílico. 
  
Cansaço geral: 
Dificuldades de adaptação e / ou baixa de defesas. 
 
 
 
L – Taurina – Indicações: 
Um suplemento alimentar, um aminoácido livre, que permite ao organismo beneficiar de um 
melhor rendimento muscular e cerebral devido às suas ações desintoxicantes e 
antioxidantes, o que a torna igualmente muito eficaz contra a fadiga física, cansaço 
intelectual e concentração. 
 
Taurina: Aminoácido Livre 
É constituído com enxofre encontra-se na maior parte sob forma livre, não faz parte dos 
aminoácidos essenciais, dado que é sintetizada a partir da metionina. Numerosos estudos 
levados a cabo a partir de 1975, permitiram qualifica-la como aminoácido “semi-essencial”, 
que embora possa ser sintetizada pelo organismo, necessita de um suplemento alimentar 
importante para corrigir as necessidades. 
 
A Taurina apresenta o teor mais elevado nos tecidos dotados de excitabilidade como os 
músculos e o coração em particular, mas também nos tecidos ricos em membranas 
fosfolipídicas como o cérebro, e em agentes oxidantes sensíveis como a retina. 
 
O papel principal da Taurina é hoje em dia reconsiderado importante na alimentação 
humana. 
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Taurina e o Magnésio 
Uma das propriedades mais importantes da taurina é de se comportar como fixador do 
magnésio. Esta propriedade é bastante útil nos casos de stresse que favorecem o fluxo de 
magnésio. 
 
 
Taurina e a Fadiga 
A forte concentração em Taurina no músculo estriado, tem um papel importante no tónus 
muscular. Modera a hiperexcitabilidade das células musculares periféricas, o que favorece o 
influxo nervoso e atenua os tremores causados pela fadiga. 
Esta ação anti - fadiga é particularmente interessante ao nível do músculo cardíaco. 
É também útil para os desportistas permitindo uma melhor recuperação e um aumento da 
performance. 
Esta também indicada em pessoas idosas a quem falta tónus muscular e cardíaco. 
 
 
Taurina e o Cérebro 
Certos neurofisiologistas consideram a taurina como um neurotransmissor tendo um papel 
renovador e calmante de certas atividades cerebrais, tão diversas como o controlo do sono 
e da memória. 
Uma ação benéfica e igualmente colocada em evidência ao nível do desenvolvimento 
cerebral. 
 
 
Taurina e Ação desintoxicante 
A Taurina contêm tais como: taurocolamina e diversos conjugados do ácido retinóico em 
particular. Estas substâncias contribuem para proteger o organismo contra a toxicidade de 
certos desperdícios metabólicos azotados provenientes de uma atividade física intensa ou 
de aldeídos formados pela degradação hepática causada pelo álcool. 
A Taurina é igualmente osmoreguladora. Intervêm na eliminação do ácido láctico em 
excesso. 
 
 

Vitamina C 
Importante nos sistemas de redução e em outros processos metabólicos: no metabolismo 
dos glúcidos, no metabolismo dos lípidos e no metabolismo dos aminoácidos. 
A Vitamina C é um antioxidante que atua na eliminação dos agressivos e perigosos radicais 
livres. 
 
 
L-Carnitina 
L-Carnitina é um componente natural, em aminoácido. Desempenha um importante papel no 
transporte de ácidos gordos para o interior das mitocôndrias (centrais energéticas das 
células), onde são utilizadas como combustível para a produção de energia celular.  
Vários estudos mostram que, nas situações de stresse, ajuda a suprimir a fadiga e ajuda a 
ativar o desempenho no esforço físico.  
L-Carnitina reforça a sua atividade antioxidante com a Vitamina C. 
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Produto 
Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 

Apresentação 
    30 cápsulas de 841 mg – 25,2 g  
 

Ingredientes 
Agentes de revestimento: Gelatina, Glicerol, Corante; Óleo de peixe (EPA, DHA); Selenito de 
sódio; Fosfatidilserina; Sulfato de zinco; L-Arginina; Ácido L-Ascórbico (Vit. C); Fosfatidilcolina; 
Cloreto de crómio; Fumarato ferroso; Nicotinamida (Vit. B3); Lecitina; Espessante: Cera de 
abelha; D-Alfa-Tocoferol (Vit. E); Sulfato de manganês; Pantotenato de cálcio (Vit. B5); L-
Glutamina; Beta-Caroteno (Vit. A); Coenzima Q10; L-Glutationa; Aroma: Laranja; Sulfato cúprico; 
Corante: Óxido de ferro; Cloridrato de piridoxina (Vit. B6); Mononitrato de tiamina (Vit. B1); 
Vitamina B12; Riboflavina (Vit. B2); Ácido fólico (Vit. B9); Colecalciferol (Vit. D3).  
Contém: derivados de soja e peixe. 
 
Informação nutricional 

Vitamina D3 5 µg
Vitamina E 10 mg
Vitamina C 30 mg
Vitamina B1 1,4 mg
Vitamina B2 1,6 mg
Vitamina B3 18 mg
Vitamina B6 2 mg
Ácido fólico 200 µg
Vitamina B12 1 µg
Vitamina B5 6 mg
Ferro 7 mg
Zinco 15 mg
Cobre 1,5 mg
Manganês 4 mg
Selénio 200 µg
Crómio 50 µg
Óleo de peixe (EPA 18%, DHA 12%) 100 mg
L-Arginina 40 mg
Lecitina 17 mg
Fosfatidilcolina 10 mg
Fosfatidilserina 10 mg
L-Glutamina 10 mg
Coenzima Q10 6 mg
L-Glutationa 5 mg
Beta-Caroteno 2 mg

125
-

-

100

142,9

363,6

100

127,3
114,3
112,5

-

-
-
-
-
-

-

1 cápsula contém

150
200

% VRN*

40

83,3
37,5

100
50
150

 
    *VRN – Valor de referência do nutriente  
 
 
Conselhos de utilização 
Tomar 1 cápsula por dia, durante a refeição.  
Recomendação de uso 
Memória. Concentração. Atenção. Stresse. Esgotamento. Alzheimer.  
 

Tipo de ação 
Antioxidante. Estimulante das funções cerebrais e neurotransmissão. Manter o desempenho e o 
bem-estar do cérebro. 
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Informação complementar 
 
O stresse e as preocupações do dia a dia, a produção em larga escala de alimentos pobres 
em nutrientes, contribuem para a diminuição da capacidade do organismo funcionar a um 
nível ótimo. 
 
As capacidades cerebrais são afectadas, comprometendo a performance do indivíduo, ao 
nível da memória, concentração e atenção, levando a que por vezes este não se lembre de 
factos recentes, causando embaraço e irritabilidade para os afetados prejudicando o seu 
quotidiano, muitas vezes afetando indivíduos jovens adultos que sem terem atingido uma 
idade elevada já apresentam declínio cognitivo avançado (DCRI). 
 
Nutricérebro é um suplemento alimentar eficaz na reversão da perda de memória e do 
cansaço cerebral, porque contém 25 ingredientes bioativos que maximizam a sinergia entre 
si. 
 
Nutricérebro é a fórmula ideal para todos aqueles que querem melhorar a sua performance e 
rendimento intelectual. 
 
Nutricérebro contém ácidos gordos essenciais, fosfolípidos naturais, aminoácidos, 
antioxidantes, vitaminas e minerais. 
  
 
Fosfatidilserina   
 
A Fosfatidilserina é um fosfolípido concentrado proveniente da Lecitina de Soja. É mais 
abundante nas células cerebrais onde é integralmente envolvida no fluxo dos 
neurotransmissores por atravessar facilmente a barreira hemato–encefálica, ajudando 
a manter a integridade das membranas celulares, que diminui com a idade. Este 
processo é fundamental para permitir aos nutrientes entrar na célula promovendo 
uma melhor atividade dos neurónios. 
 
A Fosfatidilserina é indicada para melhorar as capacidades cerebrais, incluindo a memória, 
depressões e doença de Alzheimer. A Fosfatidilserina melhora a memória e a capacidade de 
aprendizagem. É útil em todas as idades e profissões que requeiram trabalho inteletual tal 
como pessoas com declínio cognitivo relacionado com a idade; (moderado ou severo). 
Indicado para alguns doentes com arteriosclerose cerebral estados ansiosos–depressivos 
de senescência. 
 
 
Fosfatidilcolina 
 
A fosfatidilcolina, é um composto ativo da lecitina, é um percursor da acetilcolina, importante 
neurotransmissor cerebral. A acetilcolina está envolvida em várias funções do sistema 
nervoso central (incluindo o controlo motor e a memória). Responsável pelo aumento da 
respiração endocelular ao nível mitocondrial e também na ativação físico-química dos 
sistemas enzimáticos celulares, aumenta a capacidade mental de alerta e memória. 
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Óleo de peixe rico em EPA e DHA 
 
Rico em ácidos gordos polinsaturados, também conhecidos por ácidos gordos essenciais, 
são fundamentais para a produção de prostaglandinas inflamatórias e tramboxanos, 
promovendo a diminuição dos riscos das doenças cardiovasculares, agregação plaquetária 
e vasoconstrição, diminuem o nível de colesterol total (LDL) e triglicéridos no sangue. 
 
Este ingrediente é fundamental para a melhor capacidade intelectual, está presente no 
cérebro com cerca de 20 a 30% de DHA, o que significa que baixos níveis deste ácido gordo 
podem resultar em desvios da forma otimizada, ou alterações das membranas celulares e 
neurónios. 
 
O DHA está diretamente associado a funções como a memória, concentração, 
aprendizagem e participa também no desenvolvimento das estruturas neuronais e é um 
factor de crescimento do cérebro e da retina. 
 
 
Componentes 
 
Vit B6, Vit B12, Ácido Fólico, promove a redução dos níveis de homocisteína. A 
homocisteína é um aminoácido cuja elevada concentração na corrente sanguínea constitui 
um risco cardiovascular.     
 
 
L-Glutamina, é um aminoácido, que atravessa a barreira hemato-encefálica, um dos 
nutrientes mais importantes do cérebro, onde é convertido em ácido glutâmico e atua sobre 
o metabolismo da célula cerebral e entra na síntese dos ácidos nucleicos. 
 
 
L-Arginina é um aminoácido essencial, é importante no metabolismo muscular e participa 
na produção do A.T.P., diminuindo os estados de cansaço físico e psíquico. 
 
 
Lecitina de Soja  
 
A lecitina de soja constitui uma fonte natural de fosfatídeos. Fornece colina (vitamina do 
grupo B), numa forma elevada de assimilação, é um componente vital das membranas 
celulares. Participa na síntese da bílis e no metabolismo das gorduras e colesterol. Aumenta 
a capacidade de memória, diminuição do cansaço cerebral e na prevenção de patologias 
cardiovasculares. 
 
 
Antioxidantes 
 
Co-Enzima Q10 ou ubiquinona, encontra-se de forma natural no nosso organismo e é um 
catalizador vital na produção de energia celular (ATP) na mitocondria, tem uma ação 
importante de proteção, pela neutralização dos radicais livres nas membranas celulares e 
proporciona uma melhoria da performance física. Retarda o processo de envelhecimento. 
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Beta-Caroteno (complexo natural de carotenóides), retarda o envelhecimento prematuro a 
nível celular e tem uma potente ação antioxidante. Favorece a microcirculação muito 
especialmente ao nível da visão (retina e mácula) 
 
 
Selénio é um oligo-elemento, e que é essencial para a manutenção de um sistema celular 
saudável, particularmente indicado como coadjuvante das defesas do organismo nos 
processos degenerativos dos tecidos. É um antioxidante que entra na composição de uma 
enzima responsável na remoção dos radicais livres de oxigénio, principais responsáveis 
pelos processos degenerativos dos tecidos, que se intensificam com o envelhecimento. Em 
sinergia com a Vit. E e a Vit. A, apresenta ainda a capacidade de reduzir alguns fenómenos 
peroxidativos que contribuem também para o aparecimento dos processos precoces do 
envelhecimento. 
 
 
L-Glutatião é um péptido natural formado por três aminoácidos: (glutamina, cisteína e 
glicina). Funciona como um potente antioxidante e como protector anti-envelhecimento e 
estimulante do sistema imunitário. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 

Apresentação 
 

     20 monodoses bebíveis de 10 ml – 200 ml 
 

Ingredientes 
 

Agentes de volume: Água purificada, Concentrado de ananás, Etanol; Lecitina de soja; Óleo 
de peixe (contendo EPA e DHA); Riboflavina (Vitamina B2); Vitamina C; Vitamina E; 
Fosfatidilserina; L-Arginina; L-Glutamina; Vitamina B6; L-Glutationa; Vitamina B5; Vitamina B1; 
Ácido fólico; Vitamina B12; Aroma: Ananás; Conservantes: Sorbato de potássio, Benzoato de 
sódio.  
Contém: Produtos à base de peixe e soja. 
 
Informação nutricional 
 

Por
Valor energético
Lípidos                 0,06 g 0,6 g
  dos quais Ácidos Gordos Saturados                 0,03 g 0,3 g
Hidratos de Carbono                1,41 g 14,1 g
  dos quais açúcares
Proteinas
Sal

Vitamina E 10 mg 83,3
Vitamina C 30 mg 37,5
Vitamina B1 (Tiamina) 1,5 mg 136,4
Vitamina B2 (Riboflavina) 4 mg 285,7
Vitamina B6 6 mg 428,6
Ácido fólico 200 µg 100
Vitamina B12 1 µg 40
Vitamina B5 2 mg 33,3
Óleo de peixe (contendo EPA e DHA) 100 mg -
L-Arginina 10 mg -
Lecitina de soja 100 mg -
Fosfatidilserina 10 mg -
L-Glutamina 10 mg -
L-Glutationa (Glutatião) 5 mg -

1 monodose contém % VRN*

49,2 kJ / 11,8 kcal 492 kJ / 118 kcal

0,25 g  0,025 g

   1,39 g
  0,05 g

1 monodose = 10 ml

13,9 g
0,5 g

100 ml

 
    *VRN – Valor de referência do nutriente                                                                                         Teor de alc.:7,7% 
Conselhos de utilização 

 

Tomar 1 monodose por dia, de preferência a uma refeição. A monodose está pronta a tomar, 
no entanto pode diluir o conteúdo num copo com água. 

 
Recomendação de uso  
 

Memória. Concentração. Atenção. Stresse. Esgotamento. Alzheimer. 
 
Tipo de ação 
Antioxidante. Estimulante das funções cerebrais e neurotransmissão. 
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Informação complementar 

O stresse e as preocupações do dia a dia, a produção em larga escala de alimentos pobres 

as, comprometendo a performance do indivíduo, ao nível 

eficaz na reversão da perda de memória e do 

e 

ácidos gordos essenciais, fosfolípidos naturais, aminoácidos, 

Fosfatidilserina   

 Fosfatidilserina

 

em nutrientes, contribuem para a diminuição da capacidade do organismo funcionar a um 
nível ótimo. 
As capacidades cerebrais são afetad
da memória, concentração e atenção, levando a que por vezes este não se lembre de fatos 
recentes, causando embaraço e irritabilidade para os afetados prejudicando o seu quotidiano, 
muitas vezes afetando indivíduos jovens adultos que sem terem atingido uma idade elevada 
já apresentam declínio cognitivo avançado. 
Nutricérebro é um suplemento alimentar 
cansaço cerebral, porque contém 14 nutrientes bioativos que maximizam a sinergia entre si. 
Nutricérebro é a fórmula ideal para todos aqueles que querem melhorar a sua performance 
rendimento intelectual. 
Nutricérebro contém 
antioxidantes e vitaminas. 

 
 

 
A  é um fosfolípido concentrado proveniente da Lecitina de Soja. É mais 
abundante nas células cerebrais onde é integralmente envolvida no fluxo dos 
neurotransmissores por atravessar facilmente a barreira hemato–encefálica, ajudando a 
manter a integridade das membranas celulares, que diminui com a idade. Este 
processo é fundamental para permitir aos nutrientes entrar na célula promovendo uma 
melhor atividade dos neurónios. 
A Fosfatidilserina é indicada para melhorar as capacidades cerebrais, incluindo a memória, 
depressões e doença de Alzheimer. A Fosfatidilserina melhora a memória e a capacidade de 
aprendizagem. É útil em todas as idades e profissões que requeiram trabalho inteletual tal 
como pessoas com declínio cognitivo relacionado com a idade; (moderado ou severo). 
Indicado para alguns doentes com arteriosclerose cerebral estados ansiosos–depressivos de 

enefícios gerais dos ómega-3 

Rico em ácidos gordos polinsaturados, também conhecidos por ácidos gordos essenciais, são 

Este ingrediente é fundamental para a melhor capacidade inteletual, está presente no cérebro 

 DHA está directamente associado a funções como a memória, concentração, 

senescência. 
  
 
B

 

fundamentais para a produção de prostaglandinas inflamatórias e tromboxanos, promovendo 
a diminuição dos riscos das doenças cardiovasculares, agregação plaquetária e 
vasoconstrição, diminuem o nível de colesterol total (LDL) e triglicéridos no sangue. 

 

com cerca de 20 a 30% de DHA, o que significa que baixos níveis deste ácido gordo podem 
resultar em desvios da forma otimizada, ou alterações das membranas celulares e neurónios. 
 
O
aprendizagem e participa também no desenvolvimento das estruturas neuronais e é um fator 
de crescimento do cérebro e da retina. 
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erformance cognitiva, memória e concentração  

onsiderando que cerca de 50 a 60% do peso seco do cérebro de um adulto é composto por 

s ácidos gordos Ómega-3, particularmente o DHA tem funções muito importantes na 

s ácidos gordos Ómega-3 influenciam a velocidade de aquisição e processamento da 

Importância do ómega-3 nos jovens adultos, adultos e idosos 

iversos estudos têm demonstrado que os ácidos gordos Ómega-3, nomeadamente o EPA e 

 deficiência em ácidos gordos Ómega-3 provoca défices comportamentais e cognitivos, 

Melhorando algumas etiologias de perturbações neurológicas como a depressão e 

 doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa e debilitante que causa perda de 

P
  
C
lípidos e que os ácidos gordos insaturados, incluindo ácidos gordos Ómega-3 (DHA) 
constituem cerca de 35% do conteúdo lípido do cérebro, facilmente se compreende a 
importância destes ácidos gordos na manutenção estrutural das membranas celulares 
neuronais, nas conexões entre as células neuronais, facilitando a comunicação inter-neuronal 
e participando no correto funcionamento e otimização das funções cerebrais. 
 
O
recuperação da integridade e fluidez nas membranas celulares neuronais, da bainha da 
mielina (essencial para a rápida condução dos impulsos nervosos) e das terminações 
nervosas, garantindo a neuroplasticidade do sistema nervoso central (SNC). 
 
O
informação. Por essa razão os ácidos gordos Ómega-3 criam localmente no cérebro um 
ambiente ideal para a troca rápida de informação entre os neurónios. Por outro lado os vasos 
cerebrais que controlam o aprovisionamento de sangue do cérebro e asseguram em grande 
parte a eficácia da barreira hemato-encefálica, possuem igualmente membranas ricas em 
ácidos gordos Ómega-3, susceptíveis de modular certas actividades enzimáticas ou de 
transporte, como a da glicose, garantindo o fornecimento de energia aos neurónios. 

 
 

 
D
o DHA, são essenciais para o desenvolvimento e manutenção da estrutura e funcionamento 
normal do cérebro, tornando-se muito importante na regulação do humor, na prevenção do 
stresse e do declínio cognitivo associado ao envelhecimento. 
 
A
nomeadamente a nível da aprendizagem, memorização e habituação, associados a 
alterações do metabolismo de alguns neurotransmissores. 

 

comportamentos agressivos (Doença Bipolar e Esquizofrenia) e no declínio cognitivo 
relacionado coma idade (DCRI). 
 
A
memória, demência e alterações de personalidade. Esta doença tem origem na formação de 
placas de uma proteína designada por beta-amilóide que se crê serem neurotoxinas para os 
neurónios. Em vários estudos verificou-se que a actividade neuroprotectora exercida pelo 
Ómega-3 se deve fundamentalmente ao DHA e que os indivíduos com doença de Alzheimer 
apresentam baixos níveis de DHA nos neurónios do hipocampo, região do SNC responsável 
pelo armazenamento de memória. 
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omponentesC : 

it B6, Vit B12, Ácido Fólico, promove a redução dos níveis de homocisteína. A 

-Glutamina, é um aminoácido, que atravessa a barreira hemato-encefálica, um dos 

-Arginina é um aminoácido essencial, é importante no metabolismo muscular e participa na 

ecitina de Soja constitui uma fonte natural de fosfolípidos. A Fosfatidilcolina

 
 
V
homocisteína é um aminoácido cuja elevada concentração na corrente sanguínea constitui um 
risco cardiovascular.     
 
 
L
nutrientes mais importantes do cérebro, onde é convertido em ácido glutâmico e atua sobre o 
metabolismo da célula cerebral e entra na síntese dos ácidos nucleicos. 
 
 
L
produção do A.T.P., diminuindo os estados de cansaço físico e psíquico. 
 
 
L  fornece colina 

stimulante do SNC e vasodilatador cerebral, atua aumentando o fluxo sanguíneo e o 

Antioxidantes

(vitamina do grupo B), a colina entra na produção de acetilcolina, que é um neurotransmissor 
responsável pelo aumento da respiração endocelular a nível mitocondrial e também na 
activação físico-química dos sistemas enzimáticos celulares. 
 
E
consumo de oxigénio pelo cérebro. Possui ligeira actividade anti-agregante plaquetária. 
Utilizado em diversas etiologias na arteriosclerose cerebral, situações de hipofunção cerebral, 
vasculopatias cerebrais e aumenta a capacidade mental de alerta e memória. 

 
 

: 

-Glutatião é um péptido natural formado por três aminoácidos: (glutamina, cisteína e 

itamina E é um antioxidante importante para os lípidos do organismo, protegendo todas as 

 
 
L
glicina). Funciona como um potente antioxidante e como protector anti-
envelhecimento e estimulante do sistema imunitário. 
 
 
V
estruturas contra os radicais livres e outros tóxicos. Vitamina protectora e antioxidante na 
prevenção do envelhecimento e de doenças cardiovasculares. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 

 
Ap
      resentação 

 

    30 ampolas de 10 ml – 300 ml 
 
 
Ingredientes 
 

Agentes de Transporte: Água Purificada, Glicerol; L-Arginina; L-Aspartato Magnésio; Taurina; 
Ácido L-Ascórbico; L-Carnitina; Conservantes: Sorbato de Potássio, Benzoato de Sódio; 
Edulcorante: Sacarina Sódica; Aroma; Corante: Amarela de Quinoleina. 
 
 
Informação nutricional 
 

  Valor energético
Lípidos
   dos quais saturados  
Hidratos de carbono
   dos quais açucares
Proteínas
Sal

L-Arginina
L-Aspartato de Magnésio
L-Carnitina
Taurina
Vitamina C ( Ácido L-Ascórbico)

  <1 g
22,6 g
0,03 g

              <0,1 g
0,0 g

15,9 g

<0,1 g
  0,0 g
15,9 g

250 mg
1000 mg

  50 mg

125100 mg
200 mg

  Por 100 ml 1 ampola ( 10 ml )

  1 ampola contém % VRN*

<1 g
2,26 g

0,003 g

644 Kj / 154 kcal 64,4 kJ / 15,4 kcal

 
    *VRN. – Valor de referência do nutriente 

 

Conselhos de utilização 
 

Diluir o conteúdo de 1 ampola num copo com água, e tomar durante a refeição 1 a 2 vezes 
por dia.  

 
 

Recomendação de uso 
 

Memória. Concentração. Stresse. Fadiga intelectual. Fadiga física. 
  
 

Tipo de ação 
 

Estimulante. Energizante. Anti-stresse. 
 

 

NUTRICÉREBRO 

 

15 a 30
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Informação complementar 
 

Suplemento Alimentar e Nutrimentos 
 
Nutricérebro é um produto energético natural, contendo L-Arginina, L-Aspartato de 
magnésio, L-Taurina, Vitamina C e L-Carnitina. Estas substâncias fazem com que a energia, 
provinda do metabolismo e dos hidratos de carbono, diminua a degradação oxidativa dos 
ácidos gordos. 
 
Transforma o metabolismo proteico e proporciona as moléculas elementares para a 
biossíntese. 
 
O ciclo de Krebs representa a fonte de energia principal para o transporte desta energia 
potenciada pela molécula original que a associa a vários aminoácidos-ATP (Adenosina de 
Trifosfato). 
 
 
Mecanismo de Ação: 
 

MELHORA A CAPACIDADE DE CONCENTRAÇÃO, FACILITA O ESFORÇO, 
PROPORCIONANDO UMA SENSAÇÃO DE BEM-ESTAR 

 
 
Energético Natural e potente no seio do Ciclo de Krebs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vit.C 

L-Carnitina 

L- Arginina 

1 de 2 



 

 

Ficha Técnica 

Suplementos Alimentares de Qualidade 

 

Este documento só pode ser alterado pelo Gestor de Qualidade, no âmbitodo sistema 
integrado de Gestão de Qualidade e Segurança Alimentar (SIGOSA) ISO22000:2005 
I119 – VERSÃO - 1 - 26-03-2012 

 
L-Arginina 
 
A Arginina é um aminoácido indispensável à síntese de proteínas intervindo também no 
processo de síntese de compostos energéticos celulares, em particular nos músculos. 
Aumenta a resistência à fadiga física, mental e sexual. 
Fortificante geral de todo o organismo em especial na astenia essencial e secundária. 
 
 
 
L-Aspartato de Magnésio 
 
L-Aspartato de Magnésio desempenha um papel importante em muitos processos do 
metabolismo. Dentro da célula, o ião magnésio tem uma função importante como um ativador 
de enzimas do metabolismo e dos aminoácidos. 
Tem um papel fundamental na contracção neuromuscular e na transmissão do impulso 
nervoso cerebral. 
   
 
 
L-Taurina 
 
É um aminoácido que está envolvido na regulação da excitabilidade membranar das células 
musculares e no aumento do poder de concentração cerebral, estados de fadiga e distúrbios 
cardíacos. 
 
 
 
Vitamina C 
 
Importante nos sistemas de redução e em outros processos metabólicos: síntese do 
colagéneo, formação dos glóbulos vermelhos, no metabolismo dos glúcidos, no metabolismo 
dos lípidos e no metabolismo dos aminoácidos. 
Melhora as hemorragias cutâneas e das mucosas. Reforça as veias e as artérias. A Vitamina 
C é um antioxidante que atua na eliminação dos agressivos e perigosos radicais livres. 
 
 
 
L-Carnitina 
 
L-Carnitina é um componente natural, em aminoácido. Desempenha um importante papel no 
transporte de ácidos gordos para o interior das mitocôndrias (centrais energéticas das 
células), onde são utilizadas como combustível para a produção de energia celular.  
Vários estudos mostram que, nas situações de stresse, ajuda a suprimir a fadiga e ajuda a 
ativar o desempenho no esforço físico.  
L-Carnitina reforça a sua actividade antioxidante com a Vitamina C. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 

 
 

Apresentação 
 

    30 cápsulas – 20,86 g                                   
 
 
 

Ingredientes 
 

Óleo de alho; Cápsula: Gelatina, Glicerol; Agentes de Revestimento: Copolímero de 
Metacrilato Básico, Poli (álcool vinílico).  
 
 
 
Informação nutricional 

 

Valor energético
Proteínas
Glícidos
Lípidos 1,0 g

Óleo de Alho

10,06 kcal / 42,30 kJ

0 g
71,92 g

0 g

  Informação Nutricional Por 100 g Por 2 cápsulas

2 cápsulas de gelatina mole contêm

19,3 g 0,268 g
724,51 kcal / 3042,96 kJ

1000 mg  

 

Conselhos de utilização 
 

Adultos: Tomar 2 cápsulas por dia, a uma refeição principal com um copo com água. 
Cápsulas de Resistência Gástrica 
 
 
Recomendação de uso 
 

Reumatismo. Ácido úrico. Hipertensão arterial. Arteriosclerose. Colesterol total elevado. 
Infeções respiratórias. Vermes intestinais. 

 
 
 
Tipo de ação 
 

Anti-bacteriana. Anti-inflamatória. Anti-séptica. Normaliza a tensão arterial leve. 
Expectorante. Vermífuga. 
 
 

 

ÓLEO DE ALHO - 1000mg 

15 
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Alho 1000mg – Allium sativum 
 
 
Reconhecido pelos seus poderes curativos e como elemento fundamental da nossa 
alimentação.  
 
 
Alguns estudos clínicos demonstraram que a ação terapêutica do Alho está ligada à 
presença de um composto sulfurado; a Aliina. 
 
 
O Alho apresenta uma atividade fibrinolítica e reduz a agregação das plaquetas. 
 
 
A sinergia desses dois efeitos é que confere ao Alho as sua propriedades antitrombóticas. 
Contribuindo para uma atividade hipolipidemiante, baixando os níveis de colesterol e 
triglicéridos sanguíneos. Previne a arteriosclerose, principal causa de mortalidade no 
Ocidente. Aumenta a taxa HDL, melhora a circulação sanguínea, exercendo um efeito 
benéfico antihipertensivo, já que permite a dilatação dos vasos sanguíneos. 
 
 
Outros estudos revelam a capacidade do Alho com efeitos bacteriostático, como também 
antifúngico – propriedade muito importante. Assim, como um excelente desinfetante 
intestinal de grande eficácia. As propriedades do Alho derivam de substância naturais como 
o enxofre, a Aliina e o Ajoeno que são facilmente deteriorados pelos sucos gástricos. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 

Apresentação 
 

 60 cápsulas – 35,7 g                                   
 
 

Ingredientes 
 

Óleo de Fígado de Bacalhau, DL-Alfa Tocoferol (Vit. E); Palmitato de Retinilo (Vit. A), 
Colecalciferol (Vit. D3), Cápsula: Gelatina, Glicerol. 

 
Informação nutricional 

 

Valor energético
Proteínas
Glícidos
Lípidos

Óleo de Fígado de Bacalhau 410 mg n.d.**
Vitamina E 0,335 mg 2,8
Vitamina A 102,9
Vitamina D3 117,4
*D.D.R. – Dose Diária de Referência

%D.D.R.*

823,58 mcg

4,2 kcal / 17,69 kJ

0 g 0 g
21,17 g

**n.d. – não definido

  Informação Nutricional Por 100 g Por 1 cápsula

69,24 g 0,412 g

0,126 g

5 mcg

707,84 kcal / 2972,93 kJ

1 cápsula de gelatina mole contém:

 

Conselhos de utilização 
 

Adultos: Tomar 3 cápsulas por dia, de preferência com uma refeição. 
Crianças com idade superior a 12 anos: Tomar 1 cápsula por dia, de preferência com uma 
refeição. 

 
 
Recomendação de uso 
 

Atrasos de crescimento. Dentição deficiente. Consolidação de fraturas. Osteoporose. 
Raquitismo. Aumenta a capacidade de visão. Artrite e reumatismo. Acne. Prevenção de 
gripes. 

 
 
Tipo de ação 
 

Cicatrizante. Favorece a fixação de cálcio. Favorece a acuidade ocular. Anti-inflamatória. 
Reforça a imunidade.  
 
 

 

ÓLEO DE FÍGADO DE BACALHAU 

20 a 60
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O Óleo de Fígado de Bacalhau é uma importante fonte de nutrientes essenciais, porém 
muito difíceis de serem obtidos na dieta contemporânea. Se de um lado, a ciência 
contemporânea séria estuda e comprova, a cada dia, os importantes benefícios do óleo de 
fígado de bacalhau, de outro, infelizmente a sabedoria popular perdeu algum interesse por 
este maravilhoso suplemento alimentar que se mantinha nas nossas tradições e era 
passado de avós para netos.  
 
 
O Óleo de Fígado de Bacalhau é uma fonte natural de ácidos gordos ómega-3, na forma 
de EPA e DHA (ácidos gordos essenciais), mas no entanto, as quantidades são inferiores 
àquelas presentes nos óleos de peixe. 
 
 
O Óleo de Fígado de Bacalhau contém Vitamina A, vitamina lipossolúvel que influencia o 
crescimento e o desenvolvimento devido aos seus efeitos sobre a síntese de glicoproteínas, 
que mantêm uma função celular e expressão genética normais. A Vitamina A auxilia a 
manutenção de uma pele saudável e tem-se mostrado benéfica em várias doenças da pele 
como por exemplo: Acne e Psoríase. Influência a produção celular de mucina e queratina. 
Protege a visão e é necessária aos bastonetes e cones da retina ocular, que são 
responsáveis pela visão noturna e diurna, respetivamente. 
 
 
Ajuda ainda na cicatrização e estimula o sistema imunológico, trato respiratório, trato 
intestinal, urinário e ductos das glândulas secretoras. 
 
 
A Vitamina D3 existe no óleo de fígado de bacalhau é útil para aumentar a absorção do 
cálcio ao nível do intestino, assim como a sua fixação ao nível dos ossos e dos dentes, 
necessário à boa saúde de ossos e dentes saudáveis. Também no bom funcionamento do 
cérebro e sistema nervoso. 
 
 
A Vitamina E é um antioxidante natural e aumenta a resistência orgânica.  
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 

 
 

Apresentação 
 

 60 cápsulas – 84,3 g                                   
 
 
 

Ingredientes 
 

Óleo de Onagra, D-Alfa Tocoferol (Vit. E); Cápsula: Gelatina, Glicerina.  

 
 
Informação nutricional 

 

Valor energético
Proteínas
Glícidos
Lípidos 2,14 g

Óleo de Onagra 2100 mg n.d.**
  (210 mg de Ácido Gama Linolénico 10% (GLA)
Vitamina E
*D.D.R. – Dose Diária de Referência

0 g 0 g
16,37

%DDR*  2 cápsulas de gelatina mole contêm:

**n.d. - não definido

  Informação Nutricional

223,4

0,46 g

Por 100 g Por 2 cápsulas

26,8 mg

751,10 kcal / 3154,63 kJ

76,18 g

21,10 kcal / 88,62 kJ

 

 

Conselhos de utilização 
 

Adultos: Tomar 1 cápsula, 2 vezes por dia, de preferência com uma refeição. 
 
 
 
Recomendação de uso 
 

Menopausa. Síndroma Pré-Menstrual. Mastíte. Dermatíte atópica. Eczema. Psoríase. 
Artrite. Afrontamentos. Secura vaginal. Ansiedade. 

 
 
 
Tipo de ação 
 

Fornece elementos essenciais para a produção de prostaglandinas. Excelente fonte G.L.A. 
(ácido gamalinolénico), essencial no bem-estar da mulher. Melhora o aspeto da pele. Anti-
inflamatória. 

 

ÓLEO DE ONAGRA 

30 
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Onagra – Oenothera Biennis 
 
 
Descrição Botânica 

 
A Onagra pertence à família das Onagráceas, é bianual e pode atingir 1 metro de altura. 
Nativa da América do Norte, o seu lugar de origem, a Onagra floresce em zonas de clima 
temperado de todo o Mundo. A época da floração é entre Junho e Outubro. Cresce em 
areais e terrenos arenosos. 
 
 
Partes utilizadas e princípios ativos 

 
Na medicina emprega-se o óleo extraído das sementes. Do ponto de vista farmacológico, os 
princípios ativos mais importantes que o Óleo de Onagra contém são os ácidos gordos 
insaturados, denominados ácidos linoleicos e gamalinoleicos. 
 
 
O Óleo de Onagra da Calêndula Internacional, é um dos mais eficazes suplementos 
alimentares disponíveis, contendo níveis ricos de ácidos gordos essenciais (AGE) e é uma 
fonte natural de aproximadamente 10% de ácido linoleico e ácido gama-linolénico (ómega-6) 
GLA a que se deve a sua grande eficácia terapêutica. Estes nutrientes ajudam a manter o 
equilíbrio hormonal, pele saudável e hidratada e beneficia vários mecanismos de prevenção 
inflamatória. 
 
 
A Vitamina E está incluída nesta formulação devido às suas propriedades antioxidantes, ela 
ajuda a proteger os ácidos gordos para danificar a oxidação. 
 
A associação da Vitamina E e os Ácidos Gordos Insaturados Linoleicos e Linolénicos podem 
ser úteis em dietas pobres em gordura e na prevenção de doenças cardiovasculares e como 
fatores promotores e potenciadores das doenças arterosclerótidas. 
 
 
Além disso, os Ácidos Linoleico (LA) e Linolénico (ALA) são percursores do ácido 
Araquidónico (AA), que desempenha uma função chave no metabolismo de substâncias 
inflamatórias. Os seus produtos derivados (as prostaglandinas) impedem que as 
inflamações se estendam e influenciam positivamente o sistema imunológico. 
 
 
O Síndrome Pré-Menstrual, entre os quais, tensão mamária, retenção de líquidos, 
enxaquecas e outros distúrbios do humor (ansiedade, nervosismo, irritabilidade, insónia e 
depressão), é de grande interesse para todas as mulheres que sofrem regularmente destes 
problemas a toma deste suplemento. Muitas vezes as deficiências destes ácidos gordos têm 
um elevado benefício para as funções e manutenção do equilíbrio hormonal e a estrutura da 
pele, também nas membranas neuronais e ajudam a transmissão de mensagens no sistema 
nervosos central.  
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A sua utilização e aplicação: 
 
 
O Óleo de Onagra tem sido utilizado em casos de hiperatividade infantil, níveis elevados de 
colesterol, síndrome pré-menstrual, diabetes, acne, psoríase, neurodermite, artrite 
reumatóide, erupções cutâneas, feridas e distúrbios do humor. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 

Apresentação 
 

     60 cápsulas de 283 mg – 17 g  
 
 
Ingredientes 
 

Oliveira; Cápsula: Gelatina; Agentes de volume: Polivinilpirrolidona, Amido de Milho, Talco; 
antiaglomerante: Sais de Magnésio de Ácidos Gordos.  

 
 

Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
  Lípidos

1620 mg

1,6 kcal / 6,7kJ 95 kcal / 397 kJ
  Por 6 cápsulas 100 g

  6 cápsulas contêm % D.D.R.*

20 mg

  Oliveira (Olea europaea L. )

0,9 g

n.d.**

300 mg
70 mg

17,8 g
3,9 g

 
    *D.D.R. – Dose Diária Recomendada                                                                **n.d. – não definido 

 
 

Conselhos de utilização 
 

Tomar 2 cápsulas, 3 vezes por dia, antes das refeições. 
Aviso: Não substitui medicamentos anti-hipertensores. 
 
 
Recomendação de uso  
 

Hipertensão arterial. Palpitações. Auxilia na prevenção das doenças cardiovasculares. 
 
 
Tipo de ação 
 

Hipotensora. Protetor cardiovascular. Antirritmico.  
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OLIVEIRA 
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Informação complementar 
 

 

Árvore da região Mediterrânica, cultivada em países dessa zona e em zonas Americanas de 
clima semelhante. Cultivada em quase todo o país. 

 

Folhas e óleo obtido dos frutos (azeitonas e azeite). 

 

Folhas: Iridóides (oleuropeósido); derivados da colina, flavonóides. 

 

Folhas, pelo oleuropeósido e derivados da colina, têm ação hipotensora, pelo seu efeito 
vasodilatador periférico, que tem uma atividade reguladora do ritmo cardíaco (antiarritmico). 

 

Óleo: diminui o colesterol total (hipocolesterolemiante), o LDL (mau colesterol) e aumenta o 
(bom colesterol) HDL. Os flavonóides contribuem para uma ação diurética e favorece a 
diurese. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 

 
Apresentação 
 

     60 comprimidos  – 72 g 
 

 
Ingredientes 
 

Fosfato Dicálcico Dihidratado; Fosfato Tricálcico; Óxido de Magnésio; Gluconato de Zinco; 
Colecalciferol; Antiaglomerante: Sais de Magnésio de Ácidos Gordos; Agente de Volume: 
Celulose. 

 
 

Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
  Lípidos
  Sal

800 mg 100
300 mg 80
30 mg 300
10 mcg

*D.D.R. – Dose Diária Recomendada    

0,02 g
2,5 g

200

  Por

  Vitamina D3

100 g 4 comprimidos

0,09 g
  4 comprimidos contêm %D.D.R.*

0,004 g

214 kcal / 894,5 kJ
0,0 g0,04 g

10 kcal / 42,9 kJ

52,62 g

  Cálcio
  Magnésio
  Zinco

0,4 g

 

 

Conselhos de utilização 
 

Tomar 2 a 4 comprimidos por dia, antes ou durante as refeições, com um copo cheio de 
água. 
Aviso: Não recomendado em caso de hipersensibilidade a alguns dos constituintes. 
 
 
Recomendação de uso 
 

Osteoporose. Fracturas. Má consolidação óssea. 
 

 
Tipo de ação 
 

Melhora a absorção e fixação dos minerais. Aumenta o capital ósseo. Contribui para a 
manutenção dos ossos normais. 
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OSTEOPOROSE 
 
O esqueleto não é apenas uma armação adaptável e bem articulada. Na verdade é um 
“banco” de reserva de mineral dinâmico no qual o corpo armazena cálcio e fósforo sob uma 
forma metabolicamente estável e estruturalmente útil. As células ósseas osteoblastos, 
osteócitos e osteoclastos – exercem a função de agentes da construção óssea, assim como, 
de “banqueiros” metabólicos, papéis que frequentemente, entram em conflito. 
 
Quando as reservas minerais descem abaixo do valor normal seja em função do tamanho 
do corpo, a idade, o sexo ou a raça, o resultado é uma Osteoporose. Osteoporose é um 
termo genérico que se refere a um estado de diminuição da massa por unidade de volume 
(densidade) do osso normalmente mineralizado. A Osteoporose constitui a enfermidade do 
esqueleto de maior incidência mundial, situando-se no segundo lugar, depois da artrose, 
como principal causa de morbilidade músculo-esquelética nos idosos. 
 
Na Osteoporose, ocorre frequentemente um longo período de latência antes do 
aparecimento dos sintomas clínicos ou das complicações. 
 
Os primeiros sintomas aparecem quando a massa óssea se encontra tão reduzida que o 
arcabouço que constitui o esqueleto não suporta mais as tensões mecânicas da vida 
quotidiana. 
 
As complicações mais comuns são as fraturas por compressão dos corpos vertebrais, as 
fraturas das costelas, da extremidade superior do fémur (quadris), do úmero e da 
extremidade distal do rádio, ocorrendo todas como resultado de um traumatismo, 
frequentemente, muito leve. 
 
Entre as inúmeras condições que podem reduzir a massa óssea e produzir osteoporose, a 
mais comum é a perda óssea involutiva. Toda a mulher na idade de pré-menopausa corre 
este risco e apresentam a enfermidade sintomática. A Osteoporose da pós-menopausa é a 
causa principal de fraturas nas pessoas idosas, tornando-se um grande desafio para a 
saúde pública. 
 
 
O ESQUELETO NORMAL 
 
Estrutura do osso 
 
O osso é um material constituído por um componente orgânico e outro inorgânico. O 
componente orgânico consiste, essencialmente, numa matriz de colagénio e de 
glicoproteínas não colagénias, de fosfoproteínas, de mucopolissacarídeos, de lipoproteínas, 
que formam em conjunto o tecido osteoide. O colagénio de tipo 1 é a proteína estrutural 
mais abundante no tecido osteoide representando mais de 95% do volume total. As células 
que fabricam a matriz óssea chamam-se osteoblastos e seus precursores são 
desconhecidos. O componente ósseo inorgânico ou mineral é constituído por hidroxiapatita, 
mineral macrocristalino insolúvel de fórmula Ca10 (Po4)6(OH2).  
 
Este material deposita-se, inicialmente, sobre a matriz orgânica em forma de sais de fosfato 
de cálcio sendo transformado mais tarde em cristais de apatia. Quantidades variáveis de 
outros iões, tais como, carbonato, magnésio, sódio, cálcio e flúor encontram-se, também, no 
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osso e podem desempenhar funções estruturais e metabólicas importantes. O conteúdo 
mineral do esqueleto é armazenado no osso cortical (compacto) ou no osso trabecular. O 
conteúdo mineral ósseo tem um papel estrutural importante e permanece metabolicamente 
estável em condições normais. 
 
 
Formação e remodelação ósseas 
 
O crescimento e o desenvolvimento do esqueleto têm início no útero e prossegue ao longo 
de duas décadas, das quais desenrola-se uma série de acontecimentos se desenrolam de 
modo organizado. Esses acontecimentos estão determinados geneticamente e submetidos 
à regulação de processos endócrinos centrais e de processos biofísicos e bioquímicos 
periféricos. 
 
O osso normal é formado “de novo” por ossificação intramembranosa a partir de 
osteoblastos de origem mesenquimal, ou por ossificação endocondral a partir de esboços 
cartilaginosos preexistentes. O tamanho dos ossos largos e das vértebras aumenta pela 
combinação desses dois processos. Por exemplo, a ossificação da diáfise dos ossos largos 
é intramembranosa; a posição sub-periosteal do osso novo amplia a diáfise enquanto a 
destruição endosteal aumenta o canal medular. O crescimento longitudinal dos ossos largos 
faz-se por proliferação a nível da cartilagem de conjunção segundo um processo complexo 
de crescimento pericondral, crescimento endocondral e ossificação. 
 
O osso vivo nunca está metabolicamente em repouso, remodela-se constantemente e 
reajusta seu depósito mineral ao longo das linhas de tensão mecânica. Os fatores que 
controlam a formação e a destruição do osso são mal conhecidos mas, no esqueleto adulto, 
os dois processos equilibram-se perfeitamente, de modo que a formação óssea é igual à 
reabsorção óssea. O osso é remodelado pelas células ósseas a nível das superfícies 
periosteais, haversianas, endosteais e trabeculares. Essas superfícies são denominadas de 
envoltónos ósseos ou locais de remodelação. Os locais que apresentam a superfície total 
mais extensa e a atividade metabólica mais acentuada durante a vida são as trabéculas 
ósseas. Não é de estranhar, pois, que a maior parte das enfermidades que causam 
osteoporose tenha, como resultado, uma perda desproporcional de osso trabecular.  
 
O processo de remodelação óssea inicia-se durante o período fetal, acelera-se durante a 
infância e prossegue por toda a vida. O índice de remodelação do osso cortical durante os 
dois primeiros anos de vida é de aproximadamente 50%, em alguns ossos. Numa criança de 
dois anos, o diâmetro do canal medular, no centro da diáfise femoral, é igual ao diâmetro 
total da diáfise desse osso ao nascimento. No adulto, a remodelação óssea reduz-se para 
um índice anual de, 5%. 
 
A perda óssea relacionada com a idade começa em torno dos 40 anos. As mulheres perdem 
35 a 40% do seu osso cortical e de 55 a 60% de seu osso trabecular, enquanto os homens 
perdem cerca de dois terços desses valores ao longo da vida. Existe um padrão bifásico de 
perda óssea tanto no osso cortical como no osso trabecular. Uma fase lenta de perda óssea 
cortical (0,3-0,5% por ano) tem início em ambos os sexos por volta dos 40 anos e aumenta 
com a idade até que se desacelera ou se interrompe ao final da vida. Após a menopausa, as 
mulheres perdem osso cortical em média de 2% a 3% por ano. Essa taxa acelerada de 
perda óssea cortical está sobreposta à perda relacionada com a idade mas retorna aos 
níveis basais, após 8 a 10 anos. A perda óssea trabecular segue um padrão ligeiramente  
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diferente. Tanto nos homens como nas mulheres, a fase lenta de perda óssea trabecular 
inicia-se de 5 a 10 anos antes da perda óssea cortical e é maior que esta. Além disso, há 
um aumento rápido transitório da perda óssea trabecular (de até 4% a 8% por ano) durante 
os 5 a 8 anos posteriores à menopausa. 
 
 
CLASSIFICAÇÃO DA OSTEOPOROSE 
 
Osteoporose da pós-menopausa e senil 
 
A mulher vive, em média, 25 anos para além da menopausa. Mulheres com 50 ou mais 
anos de idade, mais de metade estão sob o risco de apresentar sinais radiologicamente 
detetáveis de redução anormal da massa óssea (osteopénia) da coluna vertebral; em mais 
de um terço acabam aparecendo problemas ortopédicos importantes ligados à Osteoporose. 
Mais de 80% das fraturas ocorrem em mulheres com mais de 50 anos de idade e a maior 
parte das fraturas de quadril observadas cada ano são secundárias à Osteoporose. A 
Osteoporose senil aparece tanto no homem como na mulher e é devida a perda de massa 
óssea que normalmente acompanha o processo de envelhecimento. 
 
 
Osteoporose Hereditária 
 
A osteogênese imperfeita é uma enfermidade pouco frequente, mas constitui a menos rara 
das formas identificadas de Osteoporose hereditária. Esta denominação, na realidade, 
abrange um grupo de pelo menos quatro enfermidades, frequentemente congénitas e de 
transmissão autossómica dominante ou recessiva. Estas enfermidades caracterizam-se por 
uma série de sinais e de sintomas de gravidade variável que compreendem fragilidade 
esquelética, fraturas patológicas múltiplas (mais importantes ao nível do esqueleto periférico 
do que ao nível do esqueleto axial), Osteoporose generalizada, disgenésia dental, 
escleróticas azuis e surdez. Acredita-se que todas estas anomalias estejam relacionadas 
com uma afeção da matriz óssea (tecido osteoide). Foram identificados distúrbios 
específicos do metabolismo do colagénio em várias formas de osteogênese imperfeita. 
 
A homocistinúria, outra forma hereditária da Osteoporose, está ligada ao défice de 
cistationina-beta-sintetase. Os primeiros sinais clínicos aparecem na infância e 
compreendem fragilidade óssea, estatura alta, cifose ou escoliose, genu valgum, 
aracnodactilia (dedos anormalmente delgados e longos), luxação do cristalino, fragilidade 
capilar e retardo mental. 
 
Morfologicamente, a homocistinúria é semelhante à síndrome de Marfan, ainda que nesta 
raramente, se encontre Osteoporose e retardo mental. 
 
Desconhece-se a causa exata da Osteoporose na homocistinúria, mas acredita-se que o 
défice enzimático interfira com o metabolismo normal do colagénio. 
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Osteoporose de origem endócrina 
 
Certos distúrbios endócrinos podem provocar Osteoporose e devem ser procurados nas 
pessoas jovens ou de meia-idade que apresente osteopénia. Várias hormonas afetam a 
remodelação óssea e, consequentemente, a massa esquelética. Nos idosos, a Osteoporose 
devida a distúrbios endócrinos pode aparecer junto com a Osteoporose da pós-menopausa 
ou senil. 
 
Neste trabalho, somente são examinados os distúrbios endócrinos mais frequentes que 
podem provocar perda óssea. 
 
O hipogonadismo produz perda óssea tanto no homem como na mulher. Toda a osteopénia 
observada em mulheres após a menopausa tem um componente hipogonadal. A osteopénia 
também pode desenvolver-se precocemente após a menopausa de origem cirúrgica. Outros 
estados hipogonadais que provocam perda óssea são a castração, o pan-hipopituitarismo, a 
síndrome de Klinefelter e a agenésia ovariana (síndrome de Turner). 
 
O hipertiroidismo, devido a uma hiperatividade glandular ou secundário a um tratamento 
substitutivo excessivo num paciente afetado por hipotiroidismo, aumenta a renovação e a 
remodelação óssea. A destruição óssea ultrapassa a formação óssea, resultando em 
diminuição líquida da massa óssea. Deve-se procurar, rotineiramente, os sintomas e os 
sinais de hipertiroidismo em pacientes osteopénicos, particularmente nos submetidos a 
tratamento substitutivo de longa duração com hormona tiroideia. A fixação sobre resina de 
triodotironina (T3) e as taxas de tiroxina (T4) devem ser medidas se houver suspeita de 
hipertiroidismo. Por vezes, um hipertiroidismo leve pode passar despercebido no exame 
clínico. 
 
O hiperparatiroidismo, primário ou secundário, também aumenta a renovação e a 
remodelação óssea, provocando aumento da destruição óssea. Esses estados dão origem a 
uma transformação fibrosa da medula óssea (osteíte fibrocística) e apresentam o aspeto 
histológico de uma remodelação ativa e de numerosas cavidades de destruição. O 
hiperparatiroidismo pode originar dores ósseas, condrocalcinose, úlcera péptica, 
constipação, litíase renal, astenia, pancreatite e distúrbios do sistema nervoso central. 
Todas essas alterações derivam do efeito hepercalcemiante da secreção aumentada de 
PTH. 
 
No entanto, em muitas pessoas, o distúrbio glandular é leve e não se acompanha das 
manifestações acima citadas. Deve-se suspeitar de hiperparatiroidismo sempre que 
aparecem várias das manifestações acima mencionadas numa pessoa osteopénica e 
sempre que se encontre hipercalcemia e hipofosfatemia em exames sanguíneos de rotina. 
O hipercorticismo, ou excesso de glicocorticóides, tanto endógeno (síndrome de Cushing) 
como iatrogênico, conduz a um estado refratário de diminuição da massa óssea. O excesso 
crónico de glicocorticódes reduz o metabolismo dos minerais e do tecido conjuntivo do osso. 
Devido ao seu efeito atrofiante sobre as células do jejuno, os glicocorticóides diminuem a 
absorção intestinal de cálcio. Isto estimula o eixo endócrino  
 
PTH – vitamina D a aumentar a concentração sérica de cálcio ionizado, provocando 
aumento da destruição óssea. Além desse efeito catabólico indireto sobre o tecido osteoide 
e sobre a massa mineral óssea, os glicocorticóides exercem uma ação antianabólica direta 
sobre o metabolismo do osso. 
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A associação dos efeitos diretos e indiretos dos glicocorticóides induz a diminuição da 
massa óssea, provocando Osteoporose sintomática. Os sintomas são habitualmente mais 
severos ao nível do esqueleto axial do que ao nível do esqueleto periférico, devido a uma 
maior superfície e a uma velocidade aumentada de renovação óssea ao nível do osso 
trabecular do esqueleto axial. Apesar de certas observações alentadoras, a osteopénia 
induzida pelos glicocorticóides continua, em geral, sendo de difícil tratamento. 
 
 
Osteoporose relacionada à alimentação  
 
O papel da nutrição no desenvolvimento da osteopénia é complexo. Um défice alimentar 
crónico em cálcio e em proteínas, assim como, um défice em vitamina C, co-factor essencial 
do metabolismo do colagénio, podem provocar diminuição da massa óssea. 
 
A anorexia nervosa, distúrbio psicoendócrino complexo, é atualmente uma causa 
reconhecida de Osteoporose em mulheres jovens. O alcoolismo crónico é a causa mais 
frequente de perda óssea em homens jovens, e pode estar relacionado com a alimentação 
caracteristicamente reduzida dos alcoólicos. Além disso, o etanol pode ser tóxico para as 
células formadoras do osso e pode interferir com a absorção intestinal de cálcio. 
 
 
Osteoporose causada por medicamentos 
 
A administração prolongada de heparina como anticoagulante pode conduzir a uma 
osteopénia. O mecanismo causal é desconhecido, mas pode estar ligado a uma alteração 
do metabolismo dos mucopolissacarídeos. Também foi assinalado que o metotrexato, 
fármaco antineoplásico que tem efeitos citotóxicos e calciúricos, pode causar osteopénia. 
 
Muitas das hormonas naturais, ao serem utilizadas em doses farmacológicas, podem 
conduzir a estados de metabolismo ósseo aumentado e osteopénia. Outros agentes mais 
comumente associados ao desenvolvimento da osteomalácia compreendem alguns 
anticonvulsivantes (fenitoína e barbitúricos), queladores de fosfato que contêm alumínio e 
metais pesados. 
 
 
Osteoporose por imobilização 
 
Como foi anteriormente mencionado, a massa óssea modifica-se em resposta a tensões 
mecânicas. 
 
Após uma imobilização (seja local ou geral), a densidade óssea diminui intensa e 
rapidamente, com perdas ósseas proporcionais da matriz óssea e do conteúdo mineral. 
Podem ser perdidos até 30% ou 40% da massa óssea total inicial após seis meses de 
imobilização total. Na paraplégia e na tetraplégia resultantes de uma lesão da medula 
espinhal, a perda óssea é acentuada e rápida. Também são habituais os sintomas de perda 
óssea por imobilização nas enfermidades degenerativas dos neurónios motores periféricos. 
Só o movimento não protege contra a Osteoporose. 
 
A atividade sob a tensão do peso corporal e o uso dos músculos antigravidade são 
necessários para o bom estado do esqueleto. 
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Osteoporose relacionada a enfermidades 
 
Quase todas as enfermidades crónicas podem provocar osteopénia, sendo a má nutrição e 
a imobilização as causas principais. Com frequência, a utilização de glicocorticóides, 
necessária para o tratamento de numerosas enfermidades crónicas, aumenta a perda 
óssea. A osteopénia também é uma complicação comum da maioria dos tumores da medula 
óssea. O mieloma múltiplo, o mais frequente dos tumores ósseos primitivos no adulto, pode 
ser acompanhado de osteopénia axial e periférica generalizada intensa. As células 
mielomatosas produzem um fator circulante que, ativando os osteoclastos, estimulam 
fortemente a destruição óssea. Deve-se suspeitar de mieloma em todo o adulto com mais 
de 50 anos que apresente osteopénia sintomática. 
 
Anemia, proteinúria e velocidade de sedimentação superior a 100 mm/h sugerem esse tipo 
de diagnóstico. Alguns estudos demonstraram que cerca de 1% dos pacientes que 
apresentam uma osteoporose sintomática tem mieloma múltiplo. A leucemia, o mieloma e o 
raríssimo tumor de células gordurosas também podem estar associados a uma osteoporose. 
 
 
Osteoporose idiopática 
 
As formas de osteoporose idiopática juvenil e do adulto são raras. A osteoporose idiopática 
juvenil começa a manifestar-se ao final da infância ou no início da adolescência, por uma 
osteopénia sintomática e fragilidade esquelética. Ao contrário do que ocorre na osteogenése 
imperfeita, os sintomas predominam a nível do esqueleto axial. A enfermidade pode ser 
grave e pode provocar fraturas vertebrais por compressão, cifose e redução de altura. 
Desconhece-se a etiologia da enfermidade. Ainda que a remissão se produza de maneira 
espontânea, as pessoas afetadas conservam uma incapacidade residual e raramente 
conseguem desenvolver uma massa óssea normal máxima na idade adulta. 
 
A osteoporose idiopática do adulto ocorre em homens de meia-idade e é acompanhada, 
com frequência, de uma hipercalciúria idiopática. 
 
Predomina a osteopénia sintomática axial. 
 
 
Diagnóstico das osteoporoses  
 
Se a hipertensão é um “assassino” silencioso, a osteoporose é um “ladrão” silencioso. 
Subtrai insidiosamente do esqueleto suas reservas, muitas vezes durante décadas, até que 
o osso se torna tão frágil que se parte espontaneamente. Todo o esqueleto está sujeito a 
uma perda óssea relacionada com a idade ou com a menopausa, mas as zonas de 
remodelação intensa do osso trabecular, tais como os corpos vertebrais dorsais e lombares, 
as costelas, a parte proximal do fémur e do úmero e a zona distal do rádio são as mais 
afetadas. As manifestações morfológicas macroscópicas da osteoporose consistem num 
aumento da porosidade do osso trabecular e cortical. As modificações características 
observadas a nível dos ossos largos constam de um aumento da porosidade intracortical e 
de um alargamento das cavidades medulares devido a aumento líquido da destruição óssea 
endosteal, que predomina sobre a formação do osso novo périosteal. 
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Primeiros sintomas 
 
Um episódio de dor aguda nas zonas compreendidas entre a coluna dorsal média e a 
coluna dorsal inferior ou a coluna lombar superior, em repouso ou durante atividade diária 
de rotina, pode ser o primeiro sintoma de osteoporose. Esse episódio é, frequentemente, 
desencadeado por uma atividade que, em circunstâncias normais, não seria suficiente para 
provocar fratura. 
 
O início da dor é brusco e os pacientes, na maioria das vezes, lembram-se do momento 
exato em que teve início. Habitualmente, podem identificar a vértebra em que a dor 
começou. 
 
A mobilidade da coluna está severamente limitada. 
 
A dor intensifica-se na posição sentada ou em pé, aliviando-se consideravelmente com o 
repouso no leito em posição de decúbito. A tosse, o espirro e o esforço de defecação podem 
provocar exacerbação intensa da dor. Perda do apetite, distenção abdominal e íleo 
(secundária a hemorragia retroperitoneal) podem acompanhar fraturas por compressão da 
coluna dorsal inferior e lombar superior. Algumas pessoas nas quais se produz uma fratura 
por compressão cuneiforme anterior, a nível da coluna dorsal média, permanecem 
relativamente assintomáticas, com exceção de leve mal-estar ao longo dos espaços 
intercostais, de perda de altura que se agrava progressivamente e de ligeira cifose dorsal. 
 
 
Fracturas apendiculares 
 
 O sintoma clínico mais frequente da osteoporose é uma dorsalgia devida a fratura por 
compressão vertebral. No entanto, em certas pessoas, uma fratura da parte proximal do 
fémur que aparece como consequência de ligeiro traumatismo, ou sem traumatismo, ou 
uma fratura da parte distal do rádio, que ocorre em uma queda sobre o punho em extenção, 
é o primeiro sinal da enfermidade. A frequência das fraturas da parte proximal do fémur 
aumenta com a idade e apresenta duplo pico. As fraturas intracapsulares ocorrem mais 
comummente entre os 65 e 75 anos (osteoporose tipo 1), enquanto que a incidência das 
fraturas intertrocantéricas apresentam-se 10 anos mais tarde, entre os 75 e 85 anos 
(osteoporose tipo II). 
 
A ocorrência da fratura do quadril depende de numerosos fatores, principalmente do grau do 
trauma e da capacidade do osso para resistir a ele. 
 
O aumento da probabilidade de quedas em idosos (associado a distúrbios neurológicos e 
cardíacos) é um fator de risco independente para todo o tipo de fraturas.  
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OSTEOCÁLCIO O QUE É? 
 
 

•  A formulação sinérgica e mais equilibrada para a manutenção óssea. 
 
• O cálcio é o mineral mais abundante do organismo humano, sendo 

indispensável ao metabolismo ósseo, aos mecanismos da coagulação 
sanguínea (coração) na contração muscular (músculos) e ao metabolismo do 
sistema nervoso (nervos). 

 
•  4 comprimidos de OSTEOCÁLCIO fornecem 100% da quantidade diária 

recomendada (D.D.R.) de cálcio, zinco e vitamina D3. 
 

•  OSTEOCÁLCIO, a primeira escolha para manter ossos e dentes fortes e 
saudáveis. 

 
 
INGREDIENTES 
 
 
A fórmula de OSTEOCÁLCIO fornece 4 nutrientes vitais para a saúde dos ossos, em plena 
sinergia e equilíbrio. 
 

•  Carbonato de Cálcio: Indispensável ao metabolismo ósseo, conferindo força 
e rigidez. 

 
• Carbonato de Magnésio: Tem um papel direto na mineralização, é necessário 

para regular o metabolismo do cálcio. 90% do magnésio existente no corpo 
humano está nos ossos. 

 
•  Zinco: É essencial para a síntese das proteínas dos ossos que ajudam a 

manter o seu crescimento, calcificação e regeneração. 
 

•  Vitamina D3: Ajuda na absorção do cálcio, favorece a metabolização dos 
outros minerais e assegura os ossos mais fortes e saudáveis. 

 
 
 
SAÚDE DOS OSSOS PARA TODAS AS IDADES… 
 
 
Adultos: 
 

•  Nas mulheres a perda de massa óssea aumenta na fase da menopausa, altura 
em cerca de 2,5% por ano. 

•  Para as mulheres na fase de prevenção e tratamento à osteoporose. 
•  Uma em cada três mulheres e um em cada doze homens devem ter em conta 

a saúde dos seus ossos, prevenindo assim o seu envelhecimento. 
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Jovens: 
 

•  Para que os ossos se mantenham fortes durante toda a vida, precisamos 
construir um pico de densidade óssea por volta dos 25 anos de idade, visto 
estes estarem em melhores condições para suportarem a perda que sofrerão 
mais tarde. 

 
•  As mulheres jovens ganham 20% de novo osso entre os 10 e 15 anos, altura 

em que as adolescentes tomam consciência do seu corpo e por vezes reduzem 
o consumo de cálcio. 

 
 
QUEM PODE BENEFICIAR COM UM SUPLEMENTO DE CÁLCIO: 
 
 

•  Mulheres em fase peri e pós menopausa. 
 
•  Homens a partir dos 50 anos. 

 
•  Grávidas ou mulheres em período de amamentação. 

 
•  Indivíduos sujeitos a uma dieta baixa em calorias. 

 
•  Vegetarianos e pessoas que evitam o consumo de produtos lácteos. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 

 

Apresentação 
  60 Cápsulas - 24,4 g 

 
Ingredientes 
 

Agente de volume: Celulose microcristalina; cápsula: gelatina; antiaglomerante: Sílica; 
picolinato de crómio; corantes: Óxido de ferro vermelho; Dióxido de titânio.  
 
 
Informação nutricional 

Valor energético
Lípidos
dos quais
Ácidos gordos saturados
Hidratos de carbono
dos quais
Açucares
Proteínas
Sal

Picolinato de Crómio          250 µg

Por

625%

100 g 1 cápsula

954 Kj / 228 kcal 3,873 Kj / 0,925 kcal

<0,1 g <0,406 mg
<1,0 g

<1,0 g

<0,406 mg<0,1 g

1 cápsula contém VRN *
<0,025 g 0,1015 mg

<4,06 mg

<4,06 mg
21,4 g   86,8 mg

 

*VRN – Valor de referência do nutriente    µg = mcg 

Conselhos de utilização 
 

Adultos, tomar 2 cápsulas por dia, de preferência às refeições. 
 
 
Recomendação de uso 
Diabetes. Reduz a necessidade de Insulina. Regula valores de glicémia. Aumenta a 
tolerância à glucose. Na redução do apetite por doces. 
 
 
Tipo de ação 
 

Ativa as enzimas envolvidas no metabolismo da glucose, na síntese das proteínas e dos 
lípidos, efeito regulador da taxa de glucose no sangue e na urina. Produção de insulina, 
hormona que controla a utilização da glucose. 

 

PICOLINATO DE 
CRÓMIO  

 

30
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Picolinato de Crómio 250 mcg 
 

O Picolinato de Crómio é um microelemento essencial também denominado “GTF”, 
(Glucose Tolerance Factor) ou Fator de Tolerância à Glucose. 
Este mineral que ajuda a aumentar a eficiência da insulina é o Picolinato, que deriva de um 
aminoácido, permite ao organismo utilizar o crómio de uma forma mais segura e eficiente na 
sua biodisponibilidade. 
 
A Diabetes Mellitus 2 (DM2), é uma doença sistémica, crónica, responsável por alto índice 
de mortalidade causada por complicações agudas e crónicas, resultante de deficiência na 
exercreção de insulina pelo pâncreas, resistência periférica à ação da insulina ou de ambas. 
Os principais tecidos envolvidos na resistência insulínica (RI) são os músculos e o tecido 
adiposo, o que faz aumentar de peso, como perder massa muscular magra. 
 
O único nutriente que pode estar associado a todas estas anormalidades é o crómio (CR), 
que é um nutriente capaz de aumentar a sensibilidade à insulina. Estudos revelaram que a 
suplementação de crómio inibe o aumento de TNF–α e os níveis elevados de stresse 
oxidativo, expostos por níveis elevados de glucose, tendo um efeito no peróxidos de 
hidrogénio (H2O2), assim se entende o efeito antioxidante do crómio. 
 
O Picolinato de Crómio é um mineral essencial para humanos, porque tem uma função 
preponderante no metabolismo dos hidratos de carbono, principalmente co-atuando com a 
insulina, melhorando a tolerância à glucose.  
Presente em pequenas proporções em alguns alimentos como carne, cereais integrais, 
oleaginosas e leguminosas. 
 
O Picolinato de Crómio é um oligopeptídeo ligado ao crómio com baixo peso molecular, 
também conhecido como cromodulina ou aprocromodulina. 
O Crómio também inibe a enzima chave de colesterol, melhorando o perfil lipídico de 
indivíduos com dislipidemias. 
Assim a suplementação de picolinato de crómio é realmente eficaz na administração como 
co–adjuvante em pacientes diabéticos, no que diz respeito ao controle das concentrações 
de glucose e insulina. 
 
Estes estudos referem a toma diária deste suplemento de 250 a 500 mcg por dia. 
A suplementação será dividida duas vezes ao dia, 250 mcg após o pequeno-almoço e 250 
mcg após o jantar. 
 
Conclusão:  

 A insulina é uma hormona muito importante, pois é responsável pela transformação da 
glicose (açúcar) contida nos alimentos em energia. 

 
 A insulina ajuda os aminoácidos a entrarem nas células musculares e tem-se demonstrado 

que ajuda não só a perder peso como a aumentar a massa muscular. 
 
 Podendo ajudar a evitar a vontade súbita de ingerir doces, e por isso um nutriente 

promissor no campo da nutrição desportiva e emagrecimento. 
 

 Os diabéticos correm ainda um risco superior à média, de aterosclerose, hipertensão 
arterial, retinopatia diabética, cataratas, insuficiência renal, dificuldade de cicatrização de 
feridas (pé diabético) e impotência entre outras doenças. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
Apresentação 

 

30 Comprimidos – 31,5g 
 

Ingredientes 
Agente de volume: Fosfato dicálcico; Sálvia (Salvia officinalis L); Agente de volume: Celulose 
microcristalina; Passiflora (Passiflora incarnata L); Chá verde (Camellia sinensis L); 
Antiaglomerante: Sais de magnésio de ácidos gordos; Sementes de Linho (Linum 
usitatissimum L). 
 
Informação nutricional 

Valor energético
Proteínas
Glícidos
  Dos quais açúcares
Lípidos
  Dos quais saturados
Sal
Fibra alimentar

Passiflora 100 mg
Chá Verde 50 mg
Extrato seco de sementes de linhaça 
(20 % de Secoisolariciresinol diglicosídeo (SDG)) 4 mg
(Equivalente a 100 mg de de sementes de linhaça)

Sálvia

Por

300 mg

100 g 1 comprimido

295 kcal / 1233 kJ 3,098 kcal / 12,948 kJ

67,35 g 0,707 g
6,93 g
1,44 g

0,034 g3,23 g

0,073 g
0,015 g

0,00 g

9,98 g

0,000 g

0,105 g

1 comprimido contém

0,14 g 0,001 g

 

Conselhos de utilização 
 

Adultos - Tomar 1 comprimido por dia, com um copo com água, ao jantar. 
 
Recomendação de uso 
Climatério. Menopausa. Suores. Afrontamentos. Transpiração excessiva. Depressão. 
Irritabilidade. Insónias. Palpitações. Secura vaginal. 
 
Tipo de ação 
 

Desconforto associado à menopausa. Melhora a qualidade de vida da mulher durante e 
após a menopausa. Antioxidante e Anti-Envelhecimento. Fitroestrogénicos. 
 

 

 

SÁLVIA 

 

 

30 
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A Sálvia da Calêndula Internacional, foi desenvolvida a pensar na saúde, no bem-estar e na 
melhoria da qualidade de vida da mulher em fases de pré-menopausa e menopausa. 
 
Suplemento exclusivo para uso feminino. 
 
Fundamental para a mulher não encarar a menopausa como uma doença, mas sim como 
um processo natural na sua vida, que representa uma nova fase na sua existência. 
 
 
 
Mais vale prevenir que remediar 
 
A menopausa é o fim da menstruação e da vida reprodutora feminina e é caracterizada por 
um desequilíbrio hormonal, cujos efeitos são variáveis para cada mulher. Há mulheres que 
passam pela menopausa, não sentido grandes transformações e outras que manifestam 
sintomas mais ou menos incómodos, quer físicos, quer emocionais. 
 
A menopausa, é uma nova etapa na vida da mulher que ocorre normalmente, a partir dos 
40-50 anos, sendo que aos 55 anos, cerca de 95%, das mulheres já atingiram esta nova 
fase da sua vida. 
 
Este período da vida que antecede e precede a menopausa é o chamado de climatério. 
 
Nesta altura, os ovários deixam de produzir óvulos e estrogénios e os níveis de 
progesterona diminuem consideravelmente. Pelo contrário, há um aumento da secreção das 
hormonas L.H e F.S.H. 
 
Estes fatos conduzem ao desequilíbrio hormonal específico da menopausa afetando os 
vasos sanguíneos da pele, provocando a sua dilatação, o que por sua vez produz fogachos:  
(Episódios súbitos de calor na face, pescoço e parte superior do tronco, geralmente 
acompanhado de rubor facial), sudorese (suores), palpitações cardíacas e dores de cabeça, 
psíquicos (depressão e irritabilidade) e os relacionados com os órgãos genitais (secura 
vaginal e incontinência urinária). 
 
 
 
 
 
Propriedades da Sálvia da Calêndula Internacional  
 
 
Desenvolvido a pensar na saúde, no bem-estar e na melhoria da qualidade de vida da 
mulher nas fases de pré-menopausa e menopausa. Formulação equilibrada de fácil 
assimilação e rápida absorção, constituída por plantas ativas, nutrientes de origem vegetal, 
que compensam a baixa produção de hormonas, pelo seu conteúdo em nutracêuticos que 
permitem ultrapassar os habituais sintomas da menopausa. 
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1 Comprimido contém: 
 

 300 mg – Extrato seco Sálvia 
 

 100 mg – Extrato em pó de Passiflora 
 

 50 mg – Extrato de chá verde (extrato padronizado – 90% polifenóis 
 

 4 mg – Extrato seco de sementes de linhaça (Sementes de linho SDG  
      padronizado a 20%) Equivalente a 100 mg de sementes de linhaça. 

 
 
Sálvia da Calêndula, combina com 4 nutrientes no seu suplemento alimentar para uma 
maior eficácia. 
 

 Equilíbrio Hormonal 
 

 Afrontamentos, Suores e Fogachos 
 

 Protetor Antioxidante e Anti Envelhecimento 
 
 
Salvia Officinalis L. 
 
(Familia das Lamiáceas / Labiadas) 
 
 
A Sálvia é rica em Isoflavonas (Flavonóides e Taninos), graças à sua riqueza em 
fitoestrogénios, é uma das plantas ideais para as mulheres, pois alivia as perturbações em 
todas as fases da vida da mulher. 
Em casos de menstruações irregulares, amenorreia e dismenorreia, climatério e 
menopausa. 
Atenua o desconforto associado à menopausa. Pelo seu óleo essencial e as isoflavonas, 
inibe a produção de suor e afrontamentos e uma ação estrogénica. 
A comissão Europeia e o ESCOP reconheceram que a toma oral de Sálvia no tratamento da 
transpiração excessiva, anti-sudorífera. Este processo foi analisado em estudos clínicos 
durante os últimos anos. 
 

 Equilíbrio Hormonal 
 

A Sálvia contem fitoestrogénios que ajudam a manter o equilíbrio hormonal, associada à 
linhaça. 

 
 Afrontamentos, Fogachos e Suores Noturnos 

 
A Sálvia e a Linhaça têm uma ação de reduzir e aliviar os efeitos de afrontamentos e 
suores noturnos. 
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Chá Verde (Camellia Sinensis L.) 90% de Polifenóis 
 
As propriedades terapêuticas, preventivas e curativas derivam, em grande parte, das 
substâncias antioxidantes presentes no chá verde, principalmente compostos designados de 
polifenóis (1 comprimido de Sálvia contém 90% de polifenóis). 
Os antioxidantes do chá verde são elementos importantes, quer na prevenção, quer no 
tratamento complementar das mais variadas patologias humanas. 
O chá verde foi considerado o melhor alimento na proteção do corpo humano contra os 
radicais livres, contém a mais importante catequina presente no chá verde, a epigalo-
catequina-galato (EGCG). 
Os seus benefícios na prevenção e tratamento de problemas cardiovasculares, cancro da 
mama, excesso de peso e atraso do processo de envelhecimento. 
 

 Proteção Antioxidante e Anti-Envelhecimento 
 

O stresse oxidativo, um importante fator no processo de envelhecimento, ocorre quando 
a produção de radicais livres de oxigénio está aumentada ou a concentração de 
antioxidantes diminuída. 

 
Muitos constituintes do chá verde, são poderosos antioxidantes que ajudam a proteger o 
organismo dos danos provocados pelos radicais livres. 

 
Extrato de Linhaça ( Linum Usitatissimum L.) 
O extrato concentrado de linhaça é uma fonte natural, são também reconhecidas como 
fitoestrogénios que contribuem para o bem estar feminino. Na terapêutica do climatério e da 
menopausa devido ao linhamo, particularmente rica em (SDG) secoisolaricirresinal 
diglicosídeo que origina a enterolactona de atividade estrogénica. 
As sementes de linho, para além de óleo fixo (+/- 57%), com um teor elevado de Ácido-
Gama-Linolénico, possui fibras solúveis e fibras insolúveis, das quais secoisolaricirresinal 
é precursor dos metabolitos enterolactona e do enterodiol, isoflavonas incluídas nos 
fitostrogénios que se transformam por ação da flora intestinal.Estudos clínicos, realizados em 
mulheres menopáusicas, teve como conclusão haver benefícios para a saúde na utilização 
das sementes de linho, quer na melhoria dos sintomas do climatério quer na redução 
significativa do colesterol total no sangue, e também útil na osteoporose. 
 

 Equilíbrio Hormonal 
 

As sementes de linho, são necessárias para a síntese do Ácido-Gama-Linolénico (AGL) 
no organismo, que contribui para repor o equilíbrio hormonal. 

 
 Secura Vaginal 

 
A linhaça ajuda a atenuar a secura vaginal decorrente da dimunuição dos níveis de 
estrogénio durante a menopausa, ajudando a manter a vida sexual sem sofrimento e 
normal. 

 
 Saúde Cardiovascular 
O linho reduz os níveis de colesterol total no sangue, que na menopausa se podem 
encontrar particularmente elevados. 
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Passiflora (Passiflora Incarnata L.) 
 
A Passiflora, apresenta uma ação sedativa / ansiolítica e antiespasmódica. 
Também conhecida por maracujá. 
A parte aérea da Passiflora é indicada para aliviar transtornos ocasionados por situações e 
problemas ligeiros do sono e estados de agitação nervosa. A ESCOP recomenda a sua 
ingestão no tratamento de inquietação, tensão, irritabilidade, ansiedade, insónias e 
palpitações. Na menopausa e no climatério, tem efeitos sedativos e reguladores do humor, 
melhorando o conforto emocional e a qualidade de vida, já que muitas mulheres poderam ter 
alterações emocionais, incluindo irritabilidade, depressão e perda de concentração. 
 

 Irritabilidade, palpitações, insónias e tensão nervosa 
 

A Passiflora tem uma eficácia comprovada para equilibrar o melhor funcionamento do 
sistema nervoso e estabilizar as alterações de humor. 

 

 

 

Viva a menopausa sempre jovem!!!! 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 

 
 

Apresentação 
 

 60 cápsulas – 36,45 g                                   
 
 
 

Ingredientes 
 

Curcuma, Extrato de Curcuma, Gelatina, Ácido Esteárico Vegetal. 
 
 
 
 
Informação nutricional 

 

450 mgCurcuma (Curcuma longa) (raiz)
Extracto de Curcuma (Curcuma longa) (raiz)
(padronizado para conter 95% de curcuminóides)

50 mg

1 cápsula contém

 

 

Conselhos de utilização 
 

Adultos: Tomar 1 cápsula por dia, de preferência com uma refeição. 
 
 
 
Recomendação de uso 
 
Dispepsia. Hepatites. Inflamações. Doenças autoimunes. Doença de Alzheimer. Artrite 
Reumatóide. Tumores. Quimiopreventivo. Psoríase. 
 

 
 
Tipo de ação 
 

Hepatoprotectora. Estimulante das secreções digestivas. Carminativo.  
Anti-inflamatória. Antioxidante. Anti-tumoral. Anti-mutagénica. Oncogénese nuclear. Anti-
metastásica. Inibidor de angiogénese. 
 

 

TURMERIC 
CURCUMIN 

60 
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Nutracêutico Bioprotetor com ação antiinflamatório, imunológica e 

antioxidante. 
 
 
 
O Turmeric Curcumin da Calêndula Internacional:  
 
 
 Nome cientifico: Curcuma Longa L. 
 
 Família Botânica: Zingiberáceas 
 
 Partes Utilizadas: Rizomas (raízes) 
 
 Nomes Populares: Açafrão da Índia, Açafrão da terra, Açafrão ou Açafroa, Gengibre 

Amarelo, Raiz de Açafroeiro ou Turmeric. 
 
 
A Curcuma é um arbusto vivaz, trepador, originário da flora Asiática e da Índia. 
 
 
Possui de 1,20 a 1,50m de altura, com rizomas de cor interna alaranjada e externa amarela 
acizentada. As suas folhas são grandes, as flores amarelas e pequenas. O fruto é uma 
cápsula, com três orifícios onde são armazenadas as sementes. 
 
 
Seu odor é agradável, lembra o do Gengibre, o sabor é amargo e picante. 
 
 
Os pigmentos que fornecem cor à Curcuma pertencem à classe dos Diferuloilemetano e 
são representados pela Curcumina [1,7-Bis (4-hidroxi-3-metoxipentil)-1-6-hepadiena-3,5-
dioma], pertence à classe dos polifenóis presentes nos rizomas de Curcuma Longa L. e o 
conteúdo em curcumina nos rizomas secos cuja a concentração pode variar de 1,5% a 
7,1%. 
 
 
Está demonstrado que a Curcumina tem estudos relatados numa vasta atividade 
farmacológica. 
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Turmeric Curcumin da Calêndula Internacional 
 
 
 
É um extrato da Curcuma Longa (Turmeric), constituído por três principais compostos 
químicos. 
 
 

Curcumina, Demetoxicurcumina e Bisdemetoxicurcumina 
 

 
Padronizado no mínimo em 95% de Curcuminóides. 

 

 70 a 80% Curcumina 

 15 a 20% Demetoxicurcumina 

 2,5 a 6% Bisdemetoxicurcumina 

 

 

Composto Fitoquímico de Origem Alimentar 
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Historia Tradicional 
 
Têm sido conhecidas desde de longa data nas medicinas tradicionais, mais particularmente 
na Índia e no Sudoeste Asiático e no tratamento da medicina Ayurvedica, os benefícios da “ 
Curcumina Longa L.” 
 
 
A curcumina pela sua riqueza em fitoquímicos, observa-se uma inibição da produção de 
COX-2, a principal enzima usada por causar inflamação. O consumo deste fitonutriente 
diminui a quantidade de moléculas pró-inflamatórias na corrente sanguínea. 
 
 
Dado que a inflamação é uma condição percursora em várias patologias e enfermidades 
(artrite, doenças auto-imunes, cancerígenas, alergias e inflamações). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriedades 
 
 
A curcumina é bastante conhecida como um hepatoprotetor e a administração de baixas 
doses diminuem os níveis de peróxidos séricos no fígado e nos níveis séricos de alanina 
aminotransferase (ALAT), aspartato aminotransferase (ASAT) e lactato aminotransferase 
(LDH), sinalizadores de danos hepáticos. 
 
A diferença entre os curcuminóides dá-se pela formação e ligação de hidrogénio 
intramolecular e intromolecular relacionados diretamente à sua absorção.  
 
 
 

 

 

Inflamação 

 
 

Doenças 
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Doença 
Neurológica 

 
 

Doenças 
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Doença 
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Por isso a ligação intermolecular do hidrogénio forma curcuminóides do grupo fenólicos, 
capaz de se ligar ao hidrogénio e os bisdemetoxircumina age como doador de hidrogénio, 
desse modo diferencia a sua polaridade quando misturados a álcool. 
 
Um estudo avaliou a capacidade antioxidante dos curcuminóides e tetraidrocurcumina in 
vitro usando ácido linoléico, que demonstrou que a tetraidrocurcumina apresenta a maior 
capacidade antioxidante entre os curcuminóides no organismo. 

 
 
Resumo 

 
A Curcumina é bastante conhecida como um hepatoprotetor, diminuem os níveis de 
peróxidos séricos no fígado e as análises bioquímicas hepáticas (ALAT), (ASAT) e (LDH), 
sinalizadores de dano no fígado. 
 
A sua eficácia dá-se pela riqueza dos curcuminóides, que se formam e ligam intramolecular 
e intermolecular relacionados diretamente à sua absorção. Protege o fígado de agentes 
tóxicos. 
 
 
Ação anti-inflamatória 

 
Um estudo comparativo realizado avaliou a atividade anti-inflamatória dos derivados da 
curcumina, mostrando que os grupos para hidroxos são importantes na atividade anti-
inflamatória. Foram analisados os efeitos citotóxicos, antitumoral e antioxidante de oito 
curcuminóides, in vitro. Curcuminóides com grupo hidroxil apresentam baixa toxicidade e 
maior efeito citostático no estágio de proliferação celular, atribuído à presença de uma 
dicetona que exerce essa atividade inibitória. 
 
Pesquisadores demonstraram que a tetraidrocurcumina e a diidroxitetrahidrocurcumina 
apresentam um efeito inibidor ás espécies de oxigénios reativos, suprimem o efeito de TPA- 
induzido (12-0-Tetradecanoilforbol-13-Acetato), por interferir na infiltração e ativação de 
leucócitos na inflamação. 

 
 
Resumo da Ação Anti-inflamatória 
 
Os Curcuminóides têm uma importante atividade anti-inflamatória. 
 
Tanto no efeito citotóxico, antitumoral e antioxidante. 
 
Como nas doenças de carácter inflamatório, por interferir na infiltração e ativação de 
leucócitos e leucotrienos na inflamação. A. Reumatóide e a Inflamação, por diminuir os 
níveis de histamina e aumentar os níveis de cortisol, Alergias, Inflamações e Psoríase. 

 
 
Mecanismo de Ação 
 
Os curcuminóides apresentam dois mecanismos de ação antioxidantes prolongados pois, 
inibe a formação de radicais livres e a sua propagação. 
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Muitos xenobióticos são lipofílicos. Os quais são biotransformados metabólitos solúveis em 
água, desse modo vários metabólitos reativos intermediários são formados (como radicais 
livres, espécies reativas de oxigénio etc.) e podem ser transformados em metabólitos não 
reativos enzimaticamente ou não através da glutationa. Assim, se não ocorrer essa 
inativação essas moléculas reativas podem se ligar a proteínas e a outras moléculas 
causando danos ás células e diminuindo as suas funções, desencadeando um processo 
inflamatório e levando à necrose tecidual. 
 
Turmeric curcumin da Calendula Internacional protege os queratinócitos dos danos das 
hipoxantinas/ xantinas oxidases, por diminuir a formação de radicais superóxidos e 
peróxidos de hidrogénio, diminuindo portanto os efeitos tóxicos. 
 
Apresenta uma ação citoprotetora devido à diminuição da ligação de fármacos e agentes 
tóxicos a macromoléculas inibindo ativação do sistema enzimático (como COX2, 
lipoxígenase ou a isoenzima P 450) no fígado. 

 
Estudos mostraram que a CURCUNINA é um potente inibidor do Citrocromo P450, enzima 
importante para iniciar o processo do benzopireno (uma substãncia cancerígena). A 
curcumina em dose-dependente previne também a ligação do citrocromo P450 e DNA, 
inibindo assim a carcinogénese por modular a enzima P 450.  
     
O Turmeric Curcumin aumenta a atividade da Glutationa-S-Transferase, uma importante 
enzima no processo de desintoxicação, também inibe a atividade da aflatoxina que promove 
lesão no fígado. 

 
 
Resumo do Mecanismo de Ação 

 
Turmeric Curcumin (curcuminóides), apresenta dois mecanismos de ação antioxidante e 
inibe a formação de radicais livres e a sua propagação. Estimula várias enzimas de proteção 
através da glutationa, diminuindo o desencadeamento de um processo inflamatório, 
evitando a necrose tecidual. 
 
Estudos recentes mostraram que a Curcumina é um potente inibidor do Citocromo P450, 
enzima importante para inibir a bioativação de substâncias cancerígenas. 
 
A Curcumina em dose-dependente previne também a ligação do Citocromo P450 e o DNA, 
inibindo assim a carcinogénese por modular a enzima P450. 
 
 
Imunomodulação 
 
Um estudo realizado avaliou os efeitos imunomoduladores e as ações benéficas no 
tratamento com curcumina após 5 semanas nas doses, 1,20 ou 40 mg/ kg.  
 
Mensurou a síntese de anticorpo IgG, a atividade das células NK (natural killer) e resposta 
de hipersensibilidade tardia. 
 
O resultado demonstrou apenas um aumento dos níveis de IgG. Estudos recentes 
descrevem as propriedades da curcumina como anti-neoplásico e imunossupresor, isto  
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baseia-se no facto da curcumina ser um inibidor da tirosina-quinase que bloqueia a 
ciclosporina-A-resistente um co-estimulador da proliferação de linfócitos T. Incubação de 
células tumorosas in vitro. Demonstrou diferenças na proliferação e disponibilidade da 
curcumina nos tipos celulares. Outro estudo sugere o efeito  da curcumina nas alergias por 
inibir as síntese de citocinas que afetam a função do eosinófilo e a síntese de IgE. Avaliou o 
efeito da síntese de interleucina IL-2, IL-4.IL-5, fator estimulador de colónias de granulócitos 
e macrófagos (GM-CSF). A curcumina inibiu a proliferação e síntese de IL-2, GM- CFS e IL-
4 em doses dependentes. 
 
 
Resumo da Imunomodulação 

 
Os seus efeitos imunomoduladores e as ações benéficas do tratamento da Curcumina após 
5 semanas. 
 
Ativa as células NK (Natural Killer) e aumento dos níveis de IgG e também como 
estimulador da proliferação de Linfócitos T, e incubação de células tumorosas. 
 

 
Anticancerígeno 

 
A eficácia da curcumina em retardar o desenvolvimento do cancro foi estudada in vivo, os 
animais foram tratados durante 37 semanas com doses 8 mg/ kg/dia. 
 
O resultado demonstrou a prevenção do cancro do cólon por aumentar a apoptose celular 
de células malignas. 
 
Outra pesquisa avaliou o efeito quimiopreventivo da tetraideocurcumina (THC), em 
desenvolver pré-neoplasia estimulado por (DMH) (1,2 dimetilidrasina dicloridrato). Os 
animais foram divididos em grupos, sendo um controle, um tratado com licopeno 0,025%, 
fucoxantina 0,01%, luteína 0,05% e THC 0.5% na dieta por 12 semanas. 
 
Observou-se que a fucoxantina, luteína e a THC diminuíram significativamente o número de 
criptas cancerosas.  
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Cancro da Mama 
 
Algumas pesquisas foram realizadas a fim de avaliar o efeito anti-cancerígeno da curcumina 
no cancro da mama. A administração da curcumina inibiu a formação de DMBA, que induz o 
cancro da mama, linfomas e leucemias em animais. 
 
Outro estudo examinou a atividade na inibição da proliferação da curcumina em linhagem de 
células tumorosas, observou-se a inibição dose-dependente no efeito inibidor do carcinoma. 
 

 
Cancro da Pele 
 
Um grupo de pesquisa avaliou a administração de curcumina 1%, na dieta in vivo na inibição 
de tumores dos grupos tratados. Os resultados mostraram a inibição de DMBA e TPA 
(marcadores do cancro de pele).  
 
 
Cancro do Pâncreas 
 
Estudos in vitro, avaliam que a curcumina inibe a proliferação das células do cancro do 
pâncreas, potencializando a apoptose celular e o tratamento em conjunto com um 
quimioterápico (Gemcitabine), reduz o volume tumoral e potencializa o efeito do citotóxico. 

 

Existem hoje já inúmeros estudos que atestam em laboratório as poderosas capacidades 
anticancerígenas destas moléculas, agindo em mais do que um mecanismo em simultâneo, 
tais como: 
 
– Inibição da invasão do tumor e das metástases. 

 
– Inibição de receptores aos fatores de crescimento. 

 
– Inibição das enzimas inflamatórias (COX-2) 

 
– Inibição de fatores de transcrição.  

 
– Inibição da resistência aos medicamentos da quimioterapia (citotóxicos). 

 
– Inibição da atividade metabólica dos tóxicos pela Fase I. 

 
– Ativação da desintoxicação dos tóxicos pela Fase II. 

 
– Modulação do sistema imunológico. 

 
– Inibição de cascatas de sinalização celular.  

 
– Toxicidade em relação às células cancerígenas. 

 
– Modificação da expressão dos genes (Epigenética).  

 
– P-53/ BAX/ BCL-2/ Survivina. 
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Resumo Anti Cancerígeno  
 
A eficácia da Curcumina em retardar o desenvolvimento do cancro. 
 

• Cancro da Mama 
 
• Cancro da Pele 

 
• Cancro do Cólon e Cólon-Rectal 

 
• Cancro do Intestino 

 
• Cancro da Cavidade Oral 

 
 

A Turmeric Curcumin, devido ao mecanismo quimiopreventivo, suprime a proteína 
Quinase C e a oncogénese nuclear. 
 
 

 

 

Desordens Metabólicas 

Nefropatias e doenças renais são complicações secundárias a diabetes, um estudo 
observou que a dieta com o suplemento alimentar curcumina inibiu a progressão da lesão 
renal. Avaliou os níveis de proteínas na urina, a extensão da lixiviação das enzimas do 
túbulo renal como Glicose–6-Fosfatase, Desidrogenase Láctica ATPases. 

Os resultados mostraram que o tratamento com curcumina diminuiu o dano renal e 
preservou a integridade e a função dos rins.  
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A hiperlípidemia é comummente associada a diabetes e podem levar a alguns problemas 
cardiovasculares, o tratamento com 0,5% de curcumina por 8 semanas, demonstrou a 
diminuição das fraçoões de LDL, VLDL e triglicéridos, assim apresenta uma ação benéfica 
em diferentes tipos de lípidos. 
 
 
Resumo das Desordens Metabólicas 
 
• Nefropatias e doenças renais e as suas complicações secundárias à Diabetes. 
 
• Reduz o Colesterol 

 
• Diminui os níveis de açúcar no sangue por bloquear a enzima conversora dos hidratos 

em açúcar. 
 

• Previne aterosclerose por impedir a agregação plaquetária. 
 
 
Mecanismo Quimiopreventivo 
 
Várias pesquisas têm sido efetuadas para explorar o mecanismo quimiopreventivo da 
curcumina, foram realizadas em células Linfóticos T, o qual demonstrou a inibição da 
proliferação e Apoptose relacionada à modulação do fator AP-1 Transcrição. 
 
Outro estudo sugere a Apoptose-independente, ou seja, alteração na dinâmica da 
membrana celular pode levar à apoptose, já alguns pesquisadores relatam que alterações 
na permeabilidade da membrana podem ocasionar modificações na mitocôndria, assim 
exercendo o efeito apoptótico e anti-apoptótico. Ainda previne o desenvolvimento da 
angiogénese (o crescimento de novos vasos sanguíneos – é crucial para o crescimento e 
expansão do tumor – VEGF), um dos fatores que inibe a proliferação celular. 
 
A curcumina inibe a Interleucina 1 (IL-1) - Alfa, o fator de necrose tumoral (TNF), Kappa B 
(NK Kappa B) alfa ativado em células, inibindo a transcrição génica, desse modo exibindo o 
efeito anti-tumoral. 
 
A Curcumina Longa (Turmeric Curcumin da Calêndula), fracionada em curcuminóides, 
demetoxicurcumina e bismetoxicurcumina, os quais inibem a topoisomerase I e II, enzima 
responsável pela replicação celular e condensação do DNA, sendo a bisdemetoxicurcumina 
a fração que inibe topoisomerase em menor concentração. 
 
 
95% Curcuminóides padronizados em: 
 

• 70 a 80% Curcumina 
• 15 a 20% Demetoxicurcumina 
• 2,5 a 6% Bisdemetoxicurcumina  
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A Nutriterapia 
 
A Nutriterapia com o Turmeric Curcumin da Calêndula Internacional, pode ser comparada 
a uma quimioterapia que utiliza o arsenal de moléculas anticancerígenas que se 
desenvolvem espontaneamente. Longe de ser uma terapia alternativa, a prevenção 
oncológica pela alimentação constitui assim um instrumento complementar integrativo para 
fornecer ao organismo certos agentes anticancerígenos de origem nutritiva. 
 
O consumo regular da Curcumina e de outros elementos (frutos e legumes, etc), 
corresponde a uma quimioterapia preventiva, impedindo os microtumores de atingir uma 
fase com consequências patológicas, sem toxicidade para a fisiologia dos tecidos normais. 
 
 
Curcumina na Prevenção e Tratamento Neurodegenerativo 
 
A doença neurodegenerativa, doença de Alzheimer (DA), é uma hipótese como sendo 
causada por uma disfunção do sistema imunológico, reagindo à inflamação crónica do 
sistema nervosos central. 
 
Na DA, há cada vez mais evidências que suportam um papel para os macrófagos e o 
sistema imunidade inata dependente de origens da doença e progressão amilóidose 
cerebral. 
 
A hipótese de ser um mecanismo patogénico crucial ao cérebro. Muitos investigadores 
acreditam que a patogénese, amilóidose-β (Aβ) é tóxico para os neurónios, sendo uma 
proteína anormal, a Curcumina promove um interesse terapêutico, como uma estratégia de 
imunoterapia como uma vacina-β, contra a proteína amilóide. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 
 

Apresentação 
 

60 cápsulas – 36 g 
 
 

Ingredientes 
 

Hidróxido de magnésio; Agentes de revestimento: Gelatina; Dióxido de titânio, Extrato Seco 
de Passiflora (Passiflora incarnata L.) planta; Extrato Seco de Valeriana (Valeriana offcinalis) 
Raiz; Agente de Volume: Celulose microcristalina; Extrato Seco de Melissa (Melissa 
officinalis) Folha; Nicotinamida ; D- Pantotenato de Cálcio; Antiaglomerantes: Sais de 
Magnésio de ácidos Gordos; Dióxido de Silício; Riboflavina; Cloridrato de Tiamina. 

 
 

Informação nutricional 
 

  Extrato seco de Passiflora
  Extrato seco de Valeriana
  Exttrato seco de Melissa
  Vitamina B1(Tiamina)
  Vitamina B2 (Riboflavina)
  Vitamina B3 (Niacina)
  Vitamina B5 (Pantotenato de Cálcio) 12 mg

  Por 2 cápsula

180 mg

2,2 mg
2,8 mg
32 mg

100 mg
60 mg

 
*200% Valor de Referência de Nutriente:  

 
Conselhos de utilização 
 

Tomar 2 cápsulas por dia, de manhã e à noite, com um copo de água. 
 
Recomendação de uso  
 

Melhora a resistência às situações de stresse (esgotamento e exames). Ansiedade. 
Perturbações do sono. Irritabilidade e fadiga. 
 
Tipo de ação 
 

Propriedades reguladoras dos sintomas do stresse. Sedativa. Antiespasmódica. Para o 
normal funcionamento do sistema nervoso e desempenho mental normal  
 

 

VALIZINECALM 

30
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VALIZINECALM 
 

TRANQUILIZANTE E RELAXANTE 
 

 
Stresse, ansiedade e depressão 

O STRESSE pode ser considerado um inicio para casos de ansiedade e depressão, caso não 
sejam tomadas as devidas precauções. O stresse é um estado de tensão que cria 
desequilíbrios internos no organismo. 
Em alturas de grandes desafios e pressão, há um aceleramento do ritmo cardíaco, surgem 
alterações no trato digestivo e começam também as noites mal dormidas e a irritabilidade. 
 
 
Consequências Físicas 
 
Surge um desequilíbrio físico geral. Esse equilíbrio é chamado de HOMEOSTASIA, e quando 
é destabilizado afeta todo o funcionamento do nosso organismo, podendo criar graves danos 
e difíceis de reparar.  
 
 
Ansiedade e depressão podem derivar do stresse 
 
Começam então a surgir os sintomas do stresse, que podem ser completamente 
perturbadores se não forem controlados a tempo, caso contrario podem surgir a ANSIEDASE 
E OS SEUS SINTOMAS e em estados mais avançados, surgem então os primeiros sintomas 
de depressão.    
 
 
Sintomas do Stresse 
 
Como os sintomas de stresse se podem manifestar nas nossas vidas: 
 

 Fisicamente 

 Emocionalmente 

 De forma comportamental 
 
Estes sintomas podem variar em duração e intensidade, dependendo dos motivos. 
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FASES DO STRESSE 
 

 FASE DO ALARME: Organismo em estado de alerta  

 FASE DE RESISTÊNCIA OU STRESSE CONTÍNUO: Persiste o desgaste   
necessário à manutenção do estado de alerta. 

 FASE DE EXAUSTÃO OU ESGOTAMENTO: Queda da imunidade e surgem 
então a maioria das doenças.  

 STRESSE AGUDO: O organismo torna-se incapaz de lidar com estímulos e 
têm reacções que geralmente afasta da realidade.  

 
SINTOMAS DE ANSIEDADE  
 
A ansiedade e os seus sintomas manifestam-se de muitas formas, e porque cada 
pessoa tem uma química única que a compõem, o tipo de diversidade, intensidade e 
frequência dos sintomas da ansiedade variam de pessoa para pessoa. 
Ansiedade resulta de algum grau de agitação, que em pequenas quantidades, é algo 
perfeitamente normal na nossa vida. 
Nos nossos desafios diários, todo nós experimentamos situações que nos transmitem 
medo e pânico interior. No entanto, existem algumas pessoas que se sentem 
ansiosas, mesmo quando não há nenhuma causa aparente que justifique a agitação. 
Nestes casos, a ansiedade torna-se geralmente esmagadora e pode interferir com as 
nossas vivências e convivências diárias. 
 
SINTOMAS DE ANSIEDADE MAIS COMUNS: 
 

 Intensificação e afluência de alergias  
 Tremores 
 Espasmos 
 Rigidez 
 Pressão no peito 
 Necessidade de açúcar, doces e chocolates 
 Fadiga crónica  
 Excesso de energia, muita agitação 
 Palpitações 
 Dificuldade em respirar 
 Tonturas 
 Vazio emocional 
 Náuseas 
 Contracções musculares, tensão e dores musculares persistentes 
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VALIZINECALM Calêndula, foi desenvolvido para ajudar a manter o bem-estar geral e 
contribuir para diminuição e regulação dos estados de stresse e ansiedade, devido ao efeito 
da sinergia dos seus constituintes. 
É um suplemento alimentar constituído por vitaminas do complexo B e um grupo de plantas 
fitoterapêuticas tradicionais. 
 
VALERIANA (VALERIANA OFFICINALIS L.) 
A Valeriana é uma planta herbácea vivaz. 
A sua atividade terapêutica derivada da Valeriana corresponde fundamentalmente a dois 
aspectos importantes: Antiespasmódica e sedante. O segundo efeito é mais valioso na sua 
utilização na clínica, já que existe um sinergismo entre os valepotriatos e o óleo essencial. O 
extrato da Valeriana é um excelente indutor do sono. Sendo assim, a valeranona se comporta 
como um modulador do sono. O seu efeito sedativo e antiespasmódico  tem vindo a ser 
comprovado.  
INDICAÇÕES: 
Ansiedade, stresse, insónia, na taquicardia, cefaleias, no síndrome do cólon irritável, 
espasmos gastrointestinais e em casos de broncoespasmos de origem nervosa. 
 
PASSIFLORA:(PASSIFLORA INCARNATA L.) MARACUJÁ 
A Passiflora é uma trepadeira originária da América do Sul e Índia Oriental. 
Os extratos são obtidos das folhas de Passiflora incarnata, tendo ação sedativa e 
antiespasmódica. É usada em fitoterapia como sedativa e hipnótica na excitação nervosa, 
nevralgias, neurastenias e perturbações nervosas na menopausa. 
A Passiflora age como depressor inespecífico do SNC, resultando em ação sedativa, 
tranquilizante e antiespasmódica da musculatura lisa. Possui um efeito sob a dor o que 
justifica o seu uso nas nevralgias.   
INDICAÇÕES: Inquietação, distúrbios do sono, agitação e ansiedade. Estados de 
nervosismo. 
 
MELISSA:( MELISSA OFFICINALIS L.) ERVA-CIDREIRA  
A Melissa possui um cheiro aromático agradável, semelhante ao do limão. 
Tem sido usada, nas alterações gastrointestinais (eupépticos, digestivos e espasmolíticos). 
Também tem sido reconhecido o seu efeito na ansiedade e na indução do sono (efeito 
sedativo e hipnótico). Os efeitos dos extratos de Melissa em estudos têm sido benéficos com 
distúrbios de origem nervosa e ansiedade. 
INDICAÇÕES: Distonia neurovegetativas, ansiedade, melancolia, insónia e enxaqueca. 
 
 
VALIZINECALM contem vitaminas do complexo B. Fornece um grupo de vitaminas que 
funcionam em conjunto no organismo e são essenciais para a saúde do sistema nervoso e 
principais órgãos.  
São necessárias ao metabolismo dos hidratos de carbono, gorduras e proteínas, assim como 
à obtenção de energia, lutando contra o stresse e ansiedade. 
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VITAMINAS B - NUTRIENTES E EQUILÍBRIO EMOCIONAL 
 
 
Na ativação metabólica associada ao stresse, existe um consumo excessivo de vitaminas B, 
cofactores das sínteses dos neuromediadores: 
 
 

COFACTORES NEUROMEDIADORES 

Vitamina B1 Acetilcolina 

Vitamina B2 Serotonina 

Vitamina B3 Adrenalina, Noradrenalina e Dopamina 

Vitamina B5 Adrenalina 

 
 
As carências que se instalam, são responsáveis pela fadiga e pela diminuição do potencial 
energético. 
Uma suplementação adaptada em vitaminas B, permite modular a transmissão do influxo 
nervoso, no sentido de uma diminuição dos efeitos do stresse e de relançar a dinâmica 
celular. 
 
VITAMINA B1 
Desempenha um papel para várias enzimas e participa no CICLO DE KREBS, contribuindo 
para a produção de energia. As células não são capazes de utilizar o oxigénio para o 
armazenamento de energia sem a presença da Vitamina B1. 
Participa também na biossíntese de um elevado número de células como 
neurotransmissores( substância químicas produzidas pelos neurónios), como exemplo a 
acetilcolina.  
 
VITAMINA B2  
Participa como coenzima em reações de síntese e na respiração celular. 
A riboflavina participa também da ativação da piridoxina (vit. B6) e conversão do triptofano em 
ácido nicotínico (niacina). Ativando a formação de um neurotransmissor (Serotonina).  
 
VITAMINA B3 
Também chamada niacina (nicotinamida). 
A nicotinamida é componente de duas coenzimas: nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD) 
e nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADP). Estas coenzimas são necessárias para 
respiração celular. Sendo importantes no sistema nervoso, auxiliando na formação de 
neurotransmissores (adrenalina, noradrenalina e dopamina). 
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VITAMINA B5 
 
O ácido pantoténico é essencial na formação da coenzima A. Esta coenzima transporta 
fragmentos da molécula de glucose para dentro das mitocôndrias, onde vão produzir energia. 
É importante na produção de hormonas supra-renais (adrenalina). A vitamina B5 tem um 
papel na redução do cansaço e fadiga e ajuda num desempenho mental normal. 
 
As vitaminas B1+B2+B3 contribuem para o normal funcionamento do sistema nervoso. 
 
A vitamina B5, contribui para um desempenho mental normal. 
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Produto 
 

Calêndula Internacional, S.A. - Portugal  
 

 
 

Apresentação 
 

 30 cápsulas – 17,8 g                                   
 
 
 

Ingredientes 
 

DL-Alfa Tocoferol (Vita. E); Cápsula: Gelatina, Glicerol.  

 
 
Informação nutricional 

 

Valor energético
Proteínas
Glícidos
Lípidos

Vitamina E
*D.D.R. – Dose Diária de Referência

2288274,7 mg

0,126 g

  Informação Nutricional Por 100 g Por 1 cápsula

%D.D.R.*

707,31 kcal / 2970,69 kJ

69,14 g 0,41 g
1 cápsula de gelatina mole contém

4,2 kcal / 17,6 kJ

0 g 0 g
21,25 g

 

 

Conselhos de utilização 
 

Adultos: Tomar 1 cápsula por dia, de preferência com uma refeição. 
 
 
 
Recomendação de uso 
 

Doenças cardiovasculares. Doenças degenerativas. Eczemas. Psoríase. Esclerose múltipla. 
Claudicação intermitente. Doença de Reynaud. Doença de Peyronie. Eleva o HDL e 
degrada o LDL. Reforça o sistema imunitário. 

 
 
 
Tipo de ação 
 

Antioxidante. Impede a oxidação dos lípidos. Protege da ação dos radicais livres. Prolonga a 
longevidade dos eritrócitos. Prevenção de doenças cardiovasculares e degenerativas. 
 

 

VITAMINA E 400 U.I. 

30 
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As vitaminas são substâncias orgânicas presentes no organismo em pequenas quantidades, 
e são indispensáveis no funcionamento normal de vários processos metabólicos e à 
manutenção da saúde. No estado normal o organismo complementa as suas necessidades 
vitamínicas a partir dos alimentos. 
 
 
Esta formulação de Vitamina E da Calêndula Internacional é destinada quer ao uso 
profiláctico, como suplemento alimentar, quer para fins terapêuticos. 
 
 
A Vitamina E, ou Acetato de Alfa-Tocoferol, é uma vitamina lipossolúvel que se encontra 
principalmente em óleos vegetais, cereais e ovos, e que no organismo atua como 
antioxidante protegendo os ácidos gordos polinsaturados da membrana celular. Tendo um 
papel muito importante para os lípidos do organismo, protegendo todas as estruturas de 
radicais livres e outras substâncias tóxicas. 
 
 
O papel bioquímico da Vitamina E, não está ainda completamente esclarecido; após a sua 
absorção é distribuída no organismo a todos os tecidos e é armazenada no tecido adiposo. 
Participa na formação dos tecidos de origem mesodérmica, nomeadamente substância 
fundamental, fibras colagéneas e elásticas do tecido conjuntivo, musculatura estriada e lisa 
dos vasos, do tracto digestivo, etc. (Distrofia Muscular Progressiva, Esclerose Lateral 
Amiotrófica, Miotina, Miastenia Gravis, Doença Dupuytren e Doença Peyronie). 
 
 
A Vitamina E, desempenha um papel importante na estabilização da fracção lípidica da 
membrana celular, protege os ácidos gordos insaturados das alterações oxidativas 
impedindo assim a formação de radicais livres nocivos, e participa em várias reações 
metabólicas. As altas concentrações de lípidos encontrados no cérebro e nervos periféricos 
fazem do sistema nervoso um alvo suscetível ao stresse oxidativo. Muitas das perturbações 
cerebrais e nervosas têm como fator caudal o stresse oxidativo e o défice em Vitamina E 
está normalmente presente. Alguns estudos demonstram benefícios terapêuticos na 
suplementação de Vitamina E, em casos como: Alzheimer, Parkinson e Distúrbios 
Degenerativos Neuromusculares. Poderá também contribuir para a manutenção da 
resistência dos glóbulos vermelhos.  
 
 
A oxidação dos lípidos sanguíneos e LDL (lipoproteínas plasmáticas) é um fator de risco 
para arteriosclerose e insuficiência coronária. Esta Vitamina eleva o HDL, aumenta a taxa 
de degradação do LDL e da fibrina (proteína envolvida na coagulação), inibe a agregação 
plaquetária e beneficia a normalização de um ritmo cardíaco normal.  
 
 
Na musculatura estriada e lisa dos vasos sanguíneos, beneficia também as artérias, veias e 
capilares (doenças vasculares cerebrais, claudicação internitente, doença Reynaud, 
vasculites e também miocardoses e tromboangeíte obliterante).  
 
 
A Vitamina E, em estados carenciais, poderá ter uma relação em perturbações da 
fertilidade e astenia sexual.  
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Poderá desenvolver-se ainda estados de carência em Vitamina E quando a sua ingestão for 
insuficiente para fazer face às necessidades diárias. Embora a avitaminose E, seja rara, 
poderá verificar-se em doentes com sindromas de malabsorção ou alterações genéticas. A 
carência crónica desta vitamina em Humanos tem sido associada a sindromas neurológicos. 
 
 
Propriedades Farmacocinéticas 
 
O Alfa-Tocoferol é absorvido no intestino delgado, juntamente com os lípidos em presença 
de sais biliares, e entra na circulação sanguínea através da via linfática. No sangue 
encontra-se quase totalmente ligado às Beta-lipoproteínas séricas. Alguma Vitamina E é 
metabolizada no fígado em glucurónidos do ácido tocoferónico que são depois excretados 
na urina, mas a maior parte é excretada lentamente na bílis.  
 
 
Profilaxia em suplemento alimentar 
 
1 a 2 cápsulas de 200mg por dia 
 
 
Nas Doenças Neuromusculares 
 
São necessárias doses altas (300 a 600mg diárias), durante vários meses. 
 
 
Nas Doenças do Tecido Conjuntivo e dos Vasos 
 
São necessárias doses, que vão além de 600mg diárias, como por exemplo na Doença de 
Peyronie, durante vários meses. 
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Produto 
 

Dr. Dunner, AG - Suiça 
 
 

Apresentação 
 

120 cápsulas de 560 mg – 66,5 g  
240 cápsulas de 560 mg – 133 g 

 
 

Ingredientes 
 

Gelatina de Peixe Hidrolisada, Citrato de Cálcio, Hidroxipropilmetilcelulose: Amido de Arroz, 
Emulsionante: Sais de Magnésio de Ácidos Gordos; Ácido Ascórbico (Vitamina C), 
Nicotinamida, Pantotenato de Cálcio (Vitamina B5), Cloridrato de Piridoxina (Vitamina B6), 
Riboflavina (Vitamina B2), Cloridrato de Tiamina (Vitamina B1), Biotina. 

 
 

Informação nutricional 
 

  Valor energético
  Proteínas
  Glícidos
  Lípidos

2990 mg n.d.**
398,4 mg 49,8
60,6 mg 75,8
18,2 mg 113,8
6,6 mg 110
2,4 mg 171,4
1,8 mg 163,6

  Vitamina B2 150
  Biotina 0,21 mg 420
  Sal 3,9 mg 0,7

44,1 g
5,1 g

2,9 g
342 mg

103,2 mg

  Cálcio
  Vitamina C
  Nicotinamida
  Pantotenato de Cálcio

  Gelatina Hidrolisada

2,1 mg

  Por 12 cápsulas 100 g

  12 cápsulas contêm % D.D.R.*

1,6 g

  Vitamina B6
  Vitamina B1

18 kcal / 73,2 kJ 281 kcal / 1154 kJ

 
    *D.D.R. – Dose Diária Referência                                                                               **n.d. – não definido 

 
Conselhos de utilização 
 

Tomar 3 a 4 cápsulas, 3 vezes ao dia às refeições, com um copo com água.  
 
 

Recomendação de uso  
 

Dores articulares. Artrite. Artrose. Osteoporose. 
 
 

Tipo de ação 
 

Anti-inflamatória. Reconstrói as articulações e o tecido conjuntivo. Aumenta a densidade 
óssea. Redução da dor. Favorece a mobilidade e flexibilidade. 

Embalagem 
120 cápsulas 

Embalagem 
240 cápsulas 

10 a 13

20 a 27

 

GELATKAPS Atrokur Marin

 



 Ficha Técnica 

1 de 3 

Suplementos Alimentares de Qualidade 

 

Este documento só pode ser alterado pelo Gestor de Qualidade, no âmbitodo sistema 

integrado de Gestão de Qualidade e Segurança Alimentar (SIGOSA) ISO22000:2005 

I119 – VERSÃO ‐ 1 ‐ 26‐03‐2012 

 
 

Informação complementar 
 
Gelatkaps Atrokur Marin é um suplemento alimentar composto por colagénio hidrolisado 
obtido da Gelatina de Peixe. 
 
O colagénio é a proteína presente em maior quantidade no organismo (superior a 30% de 
representatividade) na pele, unhas, cabelo, ossos, tendões, tecido conjuntivo e contém uma 
grande variedade e quantidade de aminoácidos. 
O colagénio de Gelatkaps Atrokur Marin  por ser hidrolisado é mais fácil de digerir e tem uma 
melhor absorção, uma vez que o tamanho das moléculas é inferior ao convencional. 
 
Colagénio, Cálcio e vitaminas B e C são os nutrientes essenciais para o sistema osteo-
articular, favorecem a mobilidade, flexibilidade das articulações e tendões, melhoram o 
aspecto da pele, dão mais resistência ás unhas e tornam o cabelo mais forte. 
 
O envelhecimento do organismo está directamente relacionado com a diminuição da 
capacidade de síntese e manutenção da integridade da estrutura do colagénio, no entanto 
diversos estudos comprovam que esta deficiência pode ser atenuada com a ingestão 
sistemática de Colagénio, Cálcio e vitaminas B e C. 
 
Aos 50 anos o corpo humano só produz 35% do colagénio necessário. Com esta redução, os 
músculos ficam flácidos, a densidade dos ossos diminui (osteoporose), as articulações e 
ligamentos perdem elasticidade e força, aumenta o desgaste articular, originando 
deformações, artroses e dor. 
 
Com o avanço da idade, o atrito doloroso, a degeneração e os estragos das cartilagens 
articulares aumentam, o que também é causado pela migração de substância óssea para a 
cartilagem. Estes danos podem ser minimizados por um fornecimento adequado de nutrientes 
que compõem as cartilagens. 
 
As cartilagens articulares não são irrigadas por vasos sanguíneos, assim sendo os nutrientes 
têm de chegar às células das cartilagens apenas por difusão. Através da ingestão sistemática 
de colagénio é possível o fornecimento de substâncias que formam as cartilagens em altas 
concentrações e certamente aumentar a difusão destes nutrientes essenciais para a estrutura 
articular. 

 
 

Porquê gelatina marinha hidrolisada? 
 
A gelatina marinha é hidrolisada por acção de enzimas, fica estruturalmente dividida em 
partes mais pequenas, tornando-se duplamente vantajosa 
 

1. Processo digestivo mais facilitado 
2. Melhor absorção dos nutrientes 
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Quem e quando se deve tomar Gelatkaps Atrokur Marin ? 
 
 
Gelatkaps Atrokur Marin é especialmente indicado para: 
 

  Rigidez e dor articular 
 
 Artrite e Artroses  

 
 Falta de flexibilidade 
 
 Osteoporose 

 
 Osteopenia 

 
 
Tipo de acção 

 

 Regeneração articular 
 
 Anti-inflamatória 

 
 Aumenta a densidade óssea 

 
 Reduz a dor articular 

 
 Possibilita a mobilidade e flexibilidade 
 
 
 

Gelatkaps Atrokur Marin, o suplemento que alivia a Dor 
e protege as Articulações. 
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* aminoácidos essenciais  

19.69 Glicina 
12.29 Prolina 
9.17 Hidroxiprolina 
8.96 Arginina 
3.55 Lisina* 
0.52 Hidroxilisina 
1.53Histidina 
2.09 Fenilalanina* 
0.52 Tirosina 
2.49Leucina* 
1.24 Isoleucina* 
1.74 Metionina* 
3.13 Valina* 
9.34 Alanina 

14.11 Ácido 
Glutâmico 

3.44 Serina 
3.22 

Ácido Aspártico 5.16 

Treonina 
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	O colecalciferol regula as concentrações plasmáticas de cálcio e a sua absorção intestinal.
	A Vitamina D e o Magnésio, são dois nutrientes importantes para o bem-estar dos ossos, reduzindo a perda de massa óssea associada à osteoporose.

	MENOCARE_5742
	Informação nutricional
	Conselhos de utilização
	Tipo de ação


	A Vagina
	MENOCARE É RICO EM ANTIOXIDANTES
	OUTROS ANTIOXIDANTES PRESENTES NO PAPEL DO MENOCARE NA MENOPAUSA


	Vitaminas C, E, A, Zinco e Selénio
	O Selénio e a Vitamina E
	A incidência de doenças cardiovasculares aumentam mais rapidamente depois da menopausa.Os antioxidantes Selénio e a Vitamina E, previnem a oxidação das gorduras e do colesterol LDL.
	Componentes:
	A Vitamina D, favorece a absorção e a fixação de cálcio nos ossos, retarda o processo de osteoporose e a redução na massa óssea.
	O colecalciferol regula as concentrações plasmáticas de cálcio e a sua absorção intestinal.
	A Vitamina D e o Magnésio, são dois nutrientes importantes para o bem-estar dos ossos, reduzindo a perda de massa óssea associada à osteoporose.

	MULTI-ENZYME COMPLEX_6390
	Informação nutricional
	Conselhos de utilização
	Tipo de ação



	MULTIVITAMINAS E MINERAIS_6345
	Informação nutricional
	Conselhos de utilização
	Tipo de ação
	Informação Complementar



	NEURO PROTECT_6179
	Informação nutricional
	Conselhos de utilização
	Tipo de ação
	Informação complementar



	NORMALISE_5630 
	Ingredientes
	Recomendação de uso 

	NUTRICÉREBRO ACTIVE_6490
	Informação nutricional
	Conselhos de utilização
	 Diluir o conteúdo de 1 ampola num copo com água e tomar durante a refeição uma a duas vezes por dia.
	Tipo de ação 
	Aumenta a resistência à fadiga física e mental. Fortificante geral do organismo. Energizante. Anti – stresse.



	NUTRICÉREBRO CAPS_6488
	Produto
	Ingredientes
	Informação nutricional
	Conselhos de utilização


	Recomendação de uso
	Tipo de ação
	Fosfatidilserina  


	Fosfatidilcolina
	Óleo de peixe rico em EPA e DHA
	Lecitina de Soja 


	NUTRICÉREBRO MONODOSES_6489
	Ingredientes
	Conselhos de utilização
	Informação complementar

	Benefícios gerais dos ómega-3
	Performance cognitiva, memória e concentração 

	NUTRICÉREBRO_5641
	Ingredientes

	OLEO DE ALHO 1000mg_6354
	Informação nutricional
	Conselhos de utilização
	Tipo de ação



	OLEO DE FIGADO DE BACALHAU_6346
	Informação nutricional
	Conselhos de utilização
	Tipo de ação



	OLEO DE ONAGRA_6347
	Informação nutricional
	Conselhos de utilização
	Tipo de ação



	OLIVEIRA_5176
	OSTEOCALCIO_6141
	Informação nutricional
	Conselhos de utilização
	Tipo de ação



	PICOLINATO DE CRÓMIO_6400
	Informação nutricional
	Conselhos de utilização
	Tipo de ação



	SALVIA_6388
	Informação nutricional
	Conselhos de utilização
	Tipo de ação



	TURMERIC_6348
	Informação nutricional
	Conselhos de utilização
	Tipo de ação



	VALIZINE_6547
	Ingredientes
	Recomendação de uso 

	VITAMINA E_6349
	Informação nutricional
	Conselhos de utilização
	Tipo de ação




	GELATKAPS_ATROKUR(240)_5916
	Ingredientes
	Tipo de ação

	GELATKAPS_ATROKUR DESENVOLVIMENTO
	Tipo de acção
	Gelatina Hidrolisada de Peixe




