
“NORDIC NATURALS fornece o mais eficaz 
e seguro Ómega do Mundo”

Suplementos alimentares

100% Óleo puro de peixes.
Com origem em óleos de peixes do Oceano Ártico. 
Bacalhau da costa da Noruega, salmão selvagem do Alasca 
e sardinhas do sul do Oceano Pacífico.

Forma de triglicéridos



Fórmula com elevada concentração de 
DHA (ácido docosahexaenóico), para 
melhorar a função neurológica.
DHA é um nutriente essencial para 
o cérebro sendo importante na regulação 
do humor, na integridade estrutural 
do sistema nervoso central 
e na função cognitiva.

• DHA - 450 mg
• EPA  - 90 mg
• OUTROS ÓMEGAS 3 - 40 mg
• ÁCIDO OLEICO (Ómega 9) - 24 mg
• VITAMINA E (D-alfa tocoferol) 15 U.I.

Total Ómegas 3 - 580 mg

EPA-Xtra é uma fórmula rica em EPA 
- ácido eicosapentanoico 
(ácidos gordos Ómega 3).

Este suplemento melhora a saúde 
cardiovascular, dá maior mobilidade às 
articulações, reforça o sistema imunitário.

• EPA -1060 mg
• DHA -  300 mg
• OUTROS ÓMEGAS - 202 mg
• VITAMINA E (D-alfa tocoferol) 30 U.I.

Total Ómegas 3 - 1562 mg

Com CoQ10 para ajudar a fornecer ao 
coração a energia (ATP) que ele necessita.
A coenzima Q10 é indispensável 
ao bom funcionamento cardíaco 
e equilíbrio energético.
Ultimate Ómega + CoQ10 oferece os 
benefícios cardiovasculares de EPA e 
DHA associados às ações antioxidante 
e de produção de energia da CoQ10.

• EPA - 650 mg
• DHA - 450 mg
• OUTROS ÓMEGAS - 180 mg
• ÁCIDO OLEICO(Ómega 9) - 56 mg
• VITAMINA E (D-alfa tocoferol) 30 U.I.

CoQ10 - 60 mg
Total Ómegas 3 - 1280 mg

Fórmula enriquecida com Luteína e 
Zeaxantina, especialmente elaborada 
para proteger e melhorar a visão.
Ao apoiar a atividade anti-inflamatória 
natural do organismo, os ácidos gordos 
Ómega-3 auxiliam também no alívio de 
muitos sintomas comuns de descon-
forto ocular, tais como, dor, secura e 
vermelhidão.

• LUTEÍNA - 20 mg
• ZEAXANTINA - 4 mg
• EPA - 190 mg
• DHA - 788 mg
• OUTROS ÓMEGAS 3 - 69 mg
• VITAMINA E (D-alfa tocoferol) 30 U.I.

Total Ómegas 3 - 1047 mg

Apoia a saúde cardiovascular, função 
neurológica, regulação do humor 
e gestão do stresse.

Ómega-3 líquido, contém todos os seus 
constituintes em perfeita harmonia,
melhor absorção.

• EPA - 825 mg
• DHA - 550 mg
• OUTROS ÓMEGAS 3 - 350 mg 
• VITAMINA E (D-alfa tocoferol) 30 U.I.

Total Ómegas 3 - 1725 mg

Contribui para o equilíbrio ideal dos 
níveis de colesterol e triglicéridos.
EPA e DHA trabalham em sinergia com 
a poderosa ação do arroz vermelho 
fermentado e da CoQ10, para apoiar a 
função dos vasos sanguíneos 
e combater os radicais livres.

• ARROZ VERMELHO EM PÓ - 1200 mg
• COENZIMA  Q10 - 30 mg
• EPA - 585 mg
• DHA - 405 mg
• OUTROS ÓMEGAS 3 - 162 mg
• VITAMINA E (D-alfa tocoferol) 30 U.I.

Total Ómegas 3 - 1152 mg

Apoia o sistema imunitário, cardiovas-
cular e a flexibilidade das articulações.
Complete Ómega - É uma fórmula que 
combina EPA e DHA de peixes de água 
fria com GLA (ácido gama-linolénico) do 
óleo de Borragem, numa sinergia perfeita.
• ÓMEGA 3 - 565 mg
• ÓMEGA 6 - 245 mg
• ÓMEGA 9 - 244mg
• OUTROS ÓMEGAS 115 mg
• DHA 180 mg
• GLA 70 mg
• ÁCIDO OLEICO 185 mg

EPA (ácido eicosapentanoico), ácido 
gordo ómega-3, previne o apareci-
mento de doenças cardiovasculares 
(colesterol, triglicéridos, hipertensão 
arterial, etc.), reduz a inflamação e 
promove o bom funcionamento do 
cérebro.

• EPA - 850 mg
• DHA - 200 mg
• OUTROS ÓMEGAS 3 -180 mg
• VITAMINA E (D-Alfa tocoferol 30 U.I.)

Total Ómegas 3 - 1230 mg 



NORDIC NATURALS

Empresa líder em suplementação de óleos de peixe possui 
o compromisso de elaborar suplementos inovadores, puros e eficazes 
a fim de atender as necessidades individuais dos seus clientes.

Os ácidos gordos essenciais provenientes de peixes são conhecidos 
por influenciar a saúde humana, e são fundamentais para 
o crescimento e desenvolvimento em todas as fases da vida.

A NORDIC NATURALS utiliza, nos seus suplementos alimentares, 
matérias-primas provenientes da riqueza dos ácidos gordos essenciais 
das anchovas, bacalhau e sardinhas, pescados nas mais limpas 
águas do Mundo no mar da Noruega. 

A NORDIC NATURALS estabelece normas rigorosas relacionadas com 
a pureza, estabilidade e contaminantes, incluindo peróxidos, metais 
pesados, PCB e dioxinas, a fim de garantir produtos de qualidade para 
os seus consumidores.

Os óleos de peixe da NORDIC NATURALS, pela sua reputação de 
eficácia, são regularmente escolhidos por instituições independentes de 
pesquisa e universidades. Possui 20 estudos científicos publicados 
e mais de 40 atualmente em curso.

“A contínua inovação da NORDIC NATURALS é a prova de que 
quando os valores estão alinhados com a ação, grandes coisas podem 
acontecer, é um compromisso que permanece em absoluto”.





0 melhor para as nossas criancas.
Por querermos o melhor para os nossos filhos é normal preocuparmo-nos que as crianças tomem 
um bom pequeno-almoço. 
Vistam um casaco numa manhã fria, da mesma forma que por vezes nos interrogamos com o que 
lhes havemos de dar para favorecer as suas capacidades físicas e intelectuais nomeadamente ao 
nível do desempenho escolar.

Crescimento saudável das crianças.
Memória, concentração e atenção são alguns dos aspetos fundamentais no crescimento e desen-
volvimento das crianças. A importância dos ácidos gordos essenciais tem sido demonstrada 
através de numerosos estudos e ensaios publicados por diversas entidades cientificas, na qual 
referem o valor destas substancias nomeadamente o DHA, ao nível da participação deste nutri-
ente no crescimento e desenvolvimento da criança. 

O que é DHA?
DHA é um ácido gordo polinsaturado de cadeia longa, com Omega 3 obtido de peixes de águas 
profundas, como o bacalhau, a sardinha e a anchova. Uma vez que o organismo humano não 
produz esta substância é importante que as crianças na sua dieta alimentar, recebam 
uma quantidade suficiente deste nutriente para garantir um fornecimento adequado 
ás suas necessidades nutricionais.
Suplementar a alimentação das crianças com óleos de peixe é uma tradição com mais de 100 
anos, nos países do norte da Europa.

O DHA e o desenvolvimento da criança. 
Diversos estudos comparativos efectuados com grupos de crianças que não tomavam DHA e 
outros que incluíam o DHA na sua alimentação referem que, o grupo que incluiu DHA na alimen-
tação registou uma diminuição significativa ao nível da desordem da coordenação motora, reduziu 
problemas comportamentais, ansiedade, transtornos de humor, distúrbios de sono, agressividade, 
hostilidade, stress e hiperactividade. 
Relativamente a fatores como a aprendizagem, memória, concentração, serenidade, desenvolvi-
mento cerebral e propriedades cognitivas em geral, registaram uma evolução e um aumento 
sustentado das capacidades. 

DHA nutriente fundamental.
O cérebro é constituído por 20 a 30% de DHA, portanto não será de estranhar que a inclusão de 
DHA na dieta alimentar seja fundamental para fornecer ingredientes de elevada qualidade e valor 
biológico ao sistema nervoso e estrutura ocular e cerebral. 
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Produto 
Nordic Naturals - Noruega  
 
Apresentação 
237 ml 

 
Ingredientes  
Óleo de fígado de bacalhau do Ártico: Aroma natural de limão; D- alfa tocoferol; Extrato de 
alecrim (conservante natural); Vitamina D3 (colecalciferol em azeite). Contém: Vitamina E 
proveniente de óleo de soja refinado. 
Isento de: glúten, derivados lácteos, ou corantes e aromatizantes artificiais. 

 
Informação nutricional 
 

Valor energético
Lípidos 5 g
   dos quais saturados 1,5 g
Hidratos de carbono 0g
   dos quais açucares 0 g
Proteínas 0 g
Sal 0g 
Vitamina A 230-920 U.I    9 - 37
Vitamina D3 1000 U.I
EPA 350 mg
DHA 485 mg
Outro Ómega 3 215 mg
Total Ómega 3 1050 mg
*VRN - Valor de referência do nutriente

  Por 5 ml % VRN

250

189 Kj / 45 kcal

 
 

 

Conselhos de utilização  
Tomar 1 colher de chá por dia, com uma refeição. 
Aviso: Consultar o seu médico antes de tomar este suplemento se for alérgico ao iodo, usar 
anti-coagulantes ou vai ser submetido a cirurgia. 

 
Recomendação de uso 
Ansiedade. Eczemas. Dermatite. Artrite reumatóide. Poliartrite. Inflamação e dor. Psoríase. 
Osteoporose. Raquitismo Infantil. Gripe e constipações. Alergias. 

 
Tipo de ação  
Anti-Inflamatória. Contribui para o melhor equilíbrio do sistema nervoso. Imunomodulador 
imunitário. Anti-Osteoporótico. Doenças Auto–Imunes. 
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ARCTIC – D COD 
LIVER OIL 

Ómega 3 + Vit. D3 
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Informação complementar   

 

A Nordic Naturals sempre acreditou que os seus óleos ómegas são essenciais à vida. Ao 
corrigir a deficiência mundial de ómegas – 3, damos a cada geração o que ela precisa para 
crescer forte e saudável. Através da ciência e da inovação, a Nordic e a Calêndula 
Internacional estão empenhadas em oferecer o mais eficaz e seguro óleo ómega do mundo.  
 

 

 
O porquê dos Ómegas – 3? 

 

Ácidos gordos essenciais são pilares nutricionais da saúde humana. Duas grandes famílias de 
gorduras são compostas sob esta designação, ómegas – 3 e 6. Eles são considerados 
essenciais porque precisamos deles para uma adequada saúde bem como certas vitaminas 
e minerais, mas não podem ser produzidos por conta própria. Devemos, portanto consumir 
essas gorduras através da dieta ou suplementação.  
A maioria das pessoas associa o ómega – 3 com a saúde cardiovascular, mas os benefícios 
são muito além do coração. Os EPA e DHA os dois principais ómegas – 3, promovem a 
resposta do organismo anti – inflamatório natural.  
Uma função normal que esta por trás do benefício e recuperação de muitas condições 
crónicas, mas que é muitas vezes inibida por má nutrição. Os estudos e muitas pesquisas 
revelam em documentação os benefícios num coração saudável, no cérebro e a função 
cognitiva, a mobilidade articular, a saúde ocular, a gravidez e lactação, a pele e cabelos 
saudáveis, e uma resposta imune funcionando normalmente.  

 

 

Ómegas – 3 para a Imunidade 
 

 A proporção de ómegas – 3, ácidos gordos essenciais, são moduladores nas respostas dos 
processos inflamatórios e imunitários.  
Os percursores das prostaglandinas do tipo 3 modeladoras dos fenómenos inflamatórios e 
alérgicos. Os ómegas – 3 reduzem a síntese das citoquinas da resposta inflamatória (PGE 2, 
Leucotrienos), por um fenómeno de competição enzimática. Assim os regimes que incluam 
suplementos em Ómega 3, Vitamina A e D3, têm um papel vantajoso nos sintomas da 
poliartrite e nas perturbações inflamatórias e alérgicas. 

 

ÓLEO DE FÍGADO DE BACALHAU COM SABOR A LIMÃO 

O óleo fígado de bacalhau do Ártico (Arctic -D Cod Liver Oil), contêm o teor mais elevado de 
DHA (485 mg), Vitamina A e D3, entre outras espécies de bacalhau. Uma colher de chá 
contém aproximadamente 1.050 mg de ácidos gordos ómega-3. Suplemento alimentar 
perfeito para idosos, crianças e para pessoas com dificuldade em deglutir. 

Com elevadíssimo grau de pureza. 

Dá suporte nutricional à saúde cardiovascular e ao cérebro. Essencial para o correto 
funcionamento do sistema nervoso e imunitário. 

Nordic Naturals fabrica o óleo de fígado de bacalhau a 100% de bacalhau do Ártico 
Selvagem. 
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Vitamina D3 

A vitamina D3, contida no Arctic – D Cod Liver Oil, fornece 1.000 U.I (25 mcg) de vitamina 
D3, que excede o valor diário recomendado de vitamina D (250%) v.r.n, para adulto e 
crianças com mais de 4 anos de idade. A vitamina D3 (colecalciferol), é a forma natural da 
vitamina D produzida pelo organismo, e é a melhor absorvida. 

Muito conhecida pelo seu papel fundamental na construção de ossos fortes, (raquitismo 
infantil e osteoporose), também está ligada a muitas outras funções chave na otimização da 
saúde, incluindo a regulamentação dos sistemas imunológicos (auto - imunes - D.A) e 
neuromusculares (esclerose múltipla), e efetua a modulação do humor e ritmo circadiano. 

 

Vitamina D3 – 1.000 U.I. (Colecalciferol) – (25 mcg) 
 
A Vitamina D3 (Colecalciferol), é uma vitamina lipossolúvel vital para o organismo. O 
Colecalciferol é transformado pela ação dos raios solares a partir da pró–vitamina D3  
(7 -Dihidrocolesterol da pele), encontrada na pele humana. 
A forma D3 são hidroxiladas no fígado e rins a 25 – hidroxilase no rim e subsequentemente à 
forma biologicamente ativa, o 1,25–dihidroxivitamina D (Calcitriol), promovendo a sua ação 
biológica. 
 

Dose diária de referência / DDR Vitamina D 
 

 200 -1000 U.I. = 5 – 25 mcg 
 

 1 mcg Vitamina D = 40 unidades internacionais 
 

Prevenção de outras doenças por insuficiência da Vitamina D3 
 
Estudos recentes destacam a importância desta vitamina também ao nível da manutenção de 
um sistema imunitário saudável. Prevenção de gripes e constipações e de certas doenças do 
sistema respiratório. 
 
Por outro lado, a insuficiência de vitamina D3 foi associada ao aumento da incidência de 
neoplasias malignas (cólon, mama e próstata), doença cardiovascular, hipertensão arterial, 
esclerose múltipla, artrite reumatóide e diabetes mellitus do tipo I e psoríase. 
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A Vitamina D tem ainda outras funções ímpares exercidas ao nível das doenças 

auto-imunes. 
 

 

Fatores de Risco Doenças 

Baixa exposição solar Diabetes Tipo I 

Maior latitude Artrite Reumatóide 

Défice de Vitamina D Esclerose Múltipla 

 Lúpus eritematoso sistêmico 

 Síndrome de Sjögren 

 Doença de Crohn 

 Tiróidite de Hashimoto 
 

 

Óleo de fígado de bacalhau 

 
Cod Liver Oil é uma fonte natural de vitamina A e D. A vitamina A é fundamental na 
manutenção da visão, pele saudável e melhora a cicatrização. A vitamina D favorece a 
absorção de cálcio pelo organismo, é importante na manutenção da estrutura óssea e dentes 
saudáveis. 
 
A vitamina A estimula o sistema imunológico. É um ótimo antioxidante, protege o organismo 
dos radicais livres. 

 

3 de 3 

 

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 



 

 

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 

Ficha Técnica 

 

 
 
 
 
 
 
 

Produto 
 

Nordic Naturals - Noruega  
 

Apresentação 
 

60 ml 
 

Ingredientes 
 

Óleo de Fígado de Bacalhau do Ártico Purificado, D-Alfa Tocoferol, Extrato de Alecrim 
(conservante natural); Vitamina D3 (Colecalciferol em azeite). 
Isento de: glúten, leite e derivados, corante e aroma artificiais. 

 
 

Informação nutricional 
 

  Por 5 ml %VRN*

  Valor energético 189 Kj / 45 kcal
Lípidos 5 g
   dos quais saturados 0 g
Hidratos de carbono 0 g
   dos quais açucares 0 g
Proteínas 0 g
Sal 0 g

  5 ml contêm

  Total Ómega-3 1050 mg
  EPA (ácido eicosapentanoico) 350 mg
  DHA (ácido docosahexanoico) 485 mg
  Outros Ómega-3 215 mg
  Vitamina A 230 - 920 UI 15-61
  Vitamina D3 300 UI 75
  Vitamina E 5 UI 17

*VRN -Valor de referência do nutriente  
 

Conselhos de utilização 
 

Pode ser tomado misturado com alimentos ou no leite do biberão. 
Crianças com peso entre 2,270kg e 4,540kg - 1ml 
Crianças com peso entre 4,550kg e 9,070kg - 2ml 
Crianças com peso entre 9,080kg e 11,340kg - 3ml 
Crianças com peso entre 11,350kg e 13,610kg - 4ml 
Crianças com peso entre 13,700kg e 15,880kg - 5ml 
 
 

Recomendação de uso 
 

Atenção. Aprendizagem. Concentração. Ossos e dentes saudáveis. Raquitismo infantil. 
Prevenção hepática na infância. Obesidade infantil. 
 
 

Tipo de açãoDesenvolvimento adequado na criança do cérebro, visão, sistema nervoso e 
imunológico. Prevenção na obesidade infantil e diabetes. 

 

 

 

BABY’S DHA + VITAMINA D3
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Informação complementar 
 
 

Os principais benefícios para os bebés e crianças 
 
 
Acuidade visual 
 
A retina é a membrana do olho responsável pela formação de imagens, influenciando assim a 
resolução com que vemos os objetos (acuidade visual). O DHA é um dos componentes 
estruturais desta membrana, sendo necessário assegurar um nível correto deste ácido gordo 
(ácido docosahexanóico) DHA para garantir o desenvolvimento da retina, especialmente nas 
crianças onde este desenvolvimento é superior. 
 

« Alguns investigadores mediram os níveis sanguíneos de DHA no cordão umbilical 
dos bebés. A concentração de DHA no cordão umbilical é um bom indicador da 
exposição intrauterina ao ómega-3 durante o último trimestre de gestação, um 
período crucial para o desenvolvimento de neurões e fotorrecetores da retina ». 

 
 
Desenvolvimento cognitivo 
 
Há estudos que determinam que uma suplementação rica em ácidos gordos polinsaturados é 
importante para um correto desenvolvimento cognitivo, especialmente para os mais novos. 
Crianças com uma suplementação rica em ómega-3 EPA/DHA, demonstraram maiores níveis 
de desenvolvimento mental em comparação com crianças que não foram suplementadas. 
 
Além disso, o consumo continuado deste suplemento de DHA, aumenta o número de glóbulos 
vermelhos (eritrócitos), no sangue. Com base neste aumento, estudos comprovam que o nível 
de atenção das crianças aumenta consideravelmente quando sujeitos a uma dose diária de 
EPA/DHA, facilitando desta forma o seu desenvolvimento intelectual. 
 
 
Desenvolvimento ósseo 
 
Os ossos são a estrutura que sustenta o corpo, servem de apoio aos músculos, protegem os 
órgãos e permitem ao ser humano movimentar-se. Estando em constante desenvolvimento, 
esta estrutura sofre várias transformações de reabsorção/destruição e criação do tecido 
ósseo. 

 
 

Este suplemento Baby’s DHA + Vitamina D3 e Vitamina A, aumenta a proteção dos ossos 
uma vez que diminuem a quantidade de osso que é reabsorvido/destruido e mantém o nível 
de formação óssea. Graças a este rácio, a estrutura óssea e os dentes ficam cada vez mais 
fortes, diminuindo o risco de doenças ligadas aos ossos (raquitismo infantil e osteomalacia no 
adulto).  
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Diminuição do nível de gordura no sangue na criança 
 
 
A dieta contém 5 vezes mais gorduras do tipo ómega-6 do que do tipo ómega-3. Este 
desiquilíbrio é especialmente notório nas crianças que consomem mais bolos, bolachas e 
outros snacks, produtos que contêm elevados níveis de ómega-6 (gordura proveniente de 
gorduras vegetais). 
Os ómegas-3 EPA/DHA ajudam a equilibrar os efeitos das gorduras ómega-6 que não são 
nocivas à saúde quando se encontram em concentrações elevadas. 
 
O consumo suplementado de ácidos gordos ómega-3, podem proteger contra danos  
hepáticos relacionados com a obesidade infantil e que podem levar ao desenvolvimento de 
diabetes. 
 

«  Os estudos demonstram que os lípidos protectinas e resolvinas, derivados dos 
ómega-3 podem realmente reduzir a probabilidade de complicações hepáticas, como 
esteatose hepática e insulino-resistência, em crianças obesas. » 

 
Saúde cardiovascular e cognitiva, humor e comportamento e riscos de cancro no 
desenvolvimento infantil, são outros efeitos benéficos dos EPA/DHA. 
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Produto 
Nordic Naturals - Noruega  

 
 

Apresentação 
119 ml  

 
 

Ingredientes 
Óleo Fígado Bacalhau do Ártico 97,09%; Aroma: Morango; d-alfa tocoferol Extracto de 
Alecrim conservante. 
 
Isento de: Glúten, leite e derivados, corante e aroma artificiais. 

 

Informação nutricional 

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

2,4 ml d
245 mg d
175 mg d
105 mg d
525 mg d

Vitamina A 9-30 4-15
Vitamina D3 0-10 U.I. 0-2,5 0-2,5

15 U.I. 150 50
6,2 mg

*VRN 1 - Valor de referência do nutriente para crianças de 1 a 4 anos de idade
*VRN 2 - Valor de referência do nutriente para crianças de idade superior a 4 anos

0 g 0 g

73 g2,5 g
0,5 g 14,6 g

dos quais D.H.A.
 E.P.A.

Vitamina E (D-alfa-tocoferol)
Extrato de Alecrim

outros Ómega 3

213 - 750 U.I.
total Ómega 3

96,6 kJ / 23 kcal 3864 kJ / 920 kcal

100 g

1/2 colher de chá contém (2,5ml)

0 g 0 g

  Por 2,5 ml

% VRN 1* % VRN 2*

0 g 0 g
0 g 0 g

do Ártico (com Ómega 3)
Óleo de Fígado de Bacalhau 

 
 

Conselhos de utilização 
Tomar ½ colher de chá por dia. 

 
 

Recomendação de uso  
Memória. Atenção. Concentração. Aprendizagem. Hiperatividade. 

 
 

Tipo de ação 
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Fornece nutrientes essenciais para o desenvolvimento do cérebro, sistema nervoso e visão da 
criança. Ajuda a reduzir a hiperatividade. 

 

 
 

Informação complementar 
 
 
Óleo de Peixe como suplemento alimentar, enriquecido com DHA e óleo de fígado de 
bacalhau, com benefícios para o crescimento e o desenvolvimento cerebral. 
 
 
O DHA é um ácido gordo polinsaturado de cadeia longa que se encontra de forma natural na 
gordura dos denominados peixes azuis e de águas profundas (cavala, atum, sardinha, 
salmão, truta, bacalhau, anchovas). 
 
 
Nos últimos anos, com o surgimento de diversos distúrbios da saúde humana, começou-se a 
observar um crescente interesse pelos suplementos funcionais que, além de nutrir, 
apresentam propriedades fisiológicas específicas, estando presentes naturalmente em certos 
suplementos alimentares. Os peixes são um importante constituinte da dieta humana e 
possuem a maior reserva de ácidos gordos polinsaturados, especialmente o docosahexanóico 
(DHA), Omega 3 / série nº3). As pesquisas científicas têm-se intensificado por estarem eles 
envolvidos no mecanismo de ação de prevenção e no controle de certas patologias. 

 
 

Ácido Gordo: Essencial ao Desenvolvimento Infantil 
 
 
O Ácido Gordo Docosahenóico (DHA), acumula-se nos tecidos durante o estágio fetal, e nas 
primeiras semanas após o nascimento. No último trimestre da gravidez, os teores desses 
ácidos gordos aumentam de três a cinco vezes no cérebro e no cerebelo do feto. Nas 
primeiras etapas do desenvolvimento pré-natal, o feto recebe preferencialmente os ácidos 
gordos (Omega 3), o que é demonstrado pelas taxas mais altas de (DHA). 
 
 
A concentração percentual de DHA cresce progressivamente da mãe para o filho, indo para o 
cérebro da criança num processo verdadeiramente seletivo. 
 
 
O DHA é fundamental para o desenvolvimento do cérebro e da retina. A quantidade de ácidos 
gordos na alimentação durante a gravidez e amamentação influenciam o estado nutricional 
maternal e infantil e podem representar um importante papel no neurodesenvolvimento da 
criança, (cérebro, sistema nervoso e visão). Um aporte equilibrado de DHA é essencial 
durante o período de desenvolvimento da criança, com inúmeras vantagens nutricionais, 
psicológicas e imunológicas. 
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Este ácido promove a comunicação entre as células nervosas e ajudam a construir as 
bainhas de mielina ao redor das fibras nervosas, facilitando a neurotransmissão química. 
Eles também fazem parte das membranas celulares da retina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 1: O DHA, componente estrutural da matéria cinzenta do cérebro e do córtex. 

Figura 2: Benefícios dos Ácidos Gordos (DHA)

São, portanto fundamentais para o bom desenvolvimento neurológico e visual da 
criança. 
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Produto 
 

Nordic Naturals - Noruega 

 
Apresentação 
 

90 cápsulas – 30,8 g 

 
Ingredientes 

 

Óleo Fígado Bacalhau do Ártico: Cápsula mole: (Gelatina, Glicerol, Água purificada, Xilitol, 
Aroma: Morango); Vitamina: D-alfa-tocoferol; Aroma natural de morango; Extrato de Alecrim 
(conservante natural). 

 
Informação nutricional 
 

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

1000 mg
105 mg
75 mg

   outros Omegas 45 mg
225 mg

Vitamina A
Vitamina D 1-4 U.I.

14 U.I.
2,5 mg

   total Ómega 3

Vitamina E (D-alfa-tocoferol)

37,8 kJ / 9 kcal 2763,2 Kj / 657,9 kcal

50 - 200 U.I.

   dos quais D.H.A.
   E.P.A.

  Por 4 Cápsulas 100 g

4 cápsulas contêm

Óleo de Fígado de Bacalhau 

140

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

1 g

0 g

73,1 g

0 g
0 g

Extrato de Alecrim

0 g

 (com Ómega 3)

% VRN

2 - 8
0,25 - 1

0 g
0 g
0 g

0 g
0 g
0 g

 
 

Conselhos de utilização  
 

Tomar 4 cápsulas por dia, durante a refeição. Para crianças de 3 anos ou mais.  
 
Recomendação de uso  
 

Memória. Atenção. Concentração. Aprendizagem. Hiperatividade.  
 
Tipo de ação  

Fornece nutrientes essenciais para o desenvolvimento do cérebro, sistema nervoso e visão da 
criança. Ajuda a reduzir a hiperatividade. 

 

CHILDREN’S DHA 
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Informação complementar 
 
 
Óleo de Peixe como suplemento alimentar, enriquecido com DHA e óleo de fígado de 
bacalhau, com benefícios para o crescimento e o desenvolvimento cerebral. 
 
 
O DHA é um ácido gordo polinsaturado de cadeia longa que se encontra de forma natural na 
gordura dos denominados peixes azuis e de águas profundas (cavala, atum, sardinha, 
salmão, truta, bacalhau, anchovas). 
 
 
Nos últimos anos, com o surgimento de diversos distúrbios da saúde humana, começou-se a 
observar um crescente interesse pelos suplementos funcionais que, além de nutrir, 
apresentam propriedades fisiológicas específicas, estando presentes naturalmente em certos 
suplementos alimentares. Os peixes são um importante constituinte da dieta humana e 
possuem a maior reserva de ácidos gordos polinsaturados, especialmente o docosahexanóico 
(DHA), Omega 3 / série nº3). As pesquisas científicas têm-se intensificado por estarem eles 
envolvidos no mecanismo de ação de prevenção e no controle de certas patologias. 

 
 

Ácido Gordo: Essencial ao Desenvolvimento Infantil 
 
 
O Ácido Gordo Docosahenóico (DHA), acumula-se nos tecidos durante o estágio fetal, e nas 
primeiras semanas após o nascimento. No último trimestre da gravidez, os teores desses 
ácidos gordos aumentam de três a cinco vezes no cérebro e no cerebelo do feto. Nas 
primeiras etapas do desenvolvimento pré-natal, o feto recebe preferencialmente os ácidos 
gordos (Omega 3), o que é demonstrado pelas taxas mais altas de (DHA). 
 
 
A concentração percentual de DHA cresce progressivamente da mãe para o filho, indo para o 
cérebro da criança num processo verdadeiramente seletivo. 
 
 
O DHA é fundamental para o desenvolvimento do cérebro e da retina. A quantidade de ácidos 
gordos na alimentação durante a gravidez e amamentação influenciam o estado nutricional 
maternal e infantil e podem representar um importante papel no neurodesenvolvimento da 
criança, (cérebro, sistema nervoso e visão). Um aporte equilibrado de DHA é essencial 
durante o período de desenvolvimento da criança, com inúmeras vantagens nutricionais, 
psicológicas e imunológicas. 
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Este ácido promove a comunicação entre as células nervosas e ajudam a construir as 
bainhas de mielina ao redor das fibras nervosas, facilitando a neurotransmissão química. 
Eles também fazem parte das membranas celulares da retina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Figura 1: O DHA, componente estrutural da matéria cinzenta do cérebro e do córtex. 

Figura 2: Benefícios dos Ácidos Gordos (DHA) 

São, portanto fundamentais para o bom desenvolvimento neurológico e visual da 

criança. 
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Produto 
 

Nordic Naturals - Noruega  

 
Apresentação 
 

60 cápsulas – 88,2 g  

 
Ingredientes 

 

Óleos de peixe (anchovas e sardinhas); Agentes de revestimento: Gelatina, Glicerol, Água 
purificada, Óleo natural de limão; Óleo de Borragem; Aroma natural de limão; Vitamina: D-alfa 
tocoferol; Extrato de Alecrim (conservante natural). 
Isento: Glúten, derivados lácteos, corantes ou aromatizantes artificiais. 
 

 
Informação nutricional 
 

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

565 mg
270 mg
180 mg
115 mg
240 mg

  GLA
  Ómega 9 225 mg

180 mg

                   70 mg

  Outros Ómegas

0 g 0 g
0 g 0 g

  EPA

  Ómega 6

  Ácido Oleico

  Ómega 3

  DHA

  Por 2 cápsulas 100 g

0 g0 g

0 g 0 g

68 g
13,6 g

2571,4 kJ / 612,2 kcal
2 g

0,4 g

42 kJ / 20 kcal

 
 
 

Conselhos de utilização 
 

Tomar 2 cápsulas por dia, durante a refeição.  

 
Recomendação de uso 

 

Colesterol total elevado. Triglicéridos elevados. Propensão a riscos cardiovasculares. 
Eczema. Psoríase. Poliartrite reumatóide. Tensão pré-menstrual.  

 
Tipo de ação 
 

Diminui o L.D.L. Aumenta o H.D.L. Diminui a agregação plaquetária. Reduz a vasoconstrição. 
Reduz o nível de triglicéridos. Anti-inflamatória. 
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Informação complementar 
 
Resumo:  
 
Uma vez nas membranas celulares e a partir delas os ácidos gordos linolénicos e alfa 
linolénico podem ser transformados em outros ácidos gordos: do lado do Ómega 6 o Gama-
linolénico ou GLA é ponto de partida metabólica para a formação das prostaglandinas da série 
1, série 2 e leucotrienos e do lado dos Ómega 3 o ácido docosaexanóico DHA e ácido 
eicosapentaenoico EPA são os pontos de partida metabólicos para a formação das 
prostaglandinas da série 3. De modo genérico, os ácidos gordos GLA (óleo de borragem), 
EPA e DHA (óleos de peixes gordos) têm o estatuto de nutrientes condicionalmente essências 
e desempenham no organismo humano várias funções: 
 
 

 Fontes de energia 
 São componentes das estruturas das membranas celulares e neurónios 
 São transportadores e distribuidores de vitamina E nos tecidos 
 São precursores de hormonas e outros metabolitos hiperativos: prostaglandinas, 

leucotrienos, aldeídos, etc. 
 O DHA é um componente das estruturas neuronais e um fator de crescimento do 

cérebro e da retina. 
 
 
Complete Ómega 3 6 9, combina uma sinergia perfeita com os Ómega 3 (EPA – DHA) e 
Ómega 6 / 9 (GLA) Óleo de Borragem. 
 
 
Os óleos de peixe, inibem na cascata do ácido araquidónico, a produção de prostaglandinas 
inflamatórias e tromboxano, promovendo assim uma forte ação anti-trombótica, melhora ação 
das células endoteliais reduzindo o risco de depósitos de ateroma de colesterol, reduzindo a 
causa da agregação plaquetária e vasoconstrição. Auxilia na diminuição da tensão arterial e 
diminui os riscos das doenças cardiovasculares. Baixa os níveis de colesterol e triglicéridos no 
sangue; e os LDL. 
 
 
Associado ao Ómega 6 / 9 GLA, é uma fonte natural de ácidos gordos polinsaturados 
essenciais, ácido gama linolénico (ácido oleico) (GLA). 
 
 
Estes ácidos gordos essenciais são importantes porque permitem ao organismo produzir as 
prostaglandinas, que são substâncias que atuam de forma semelhante às hormonas. As 
prostaglandinas regulam vários processos fisiológicos e patológicos tais como: Inflamação, 
dor, proteção cardiovascular, transmissão nervosa e estimulação de esteróides e de 
hormonas. 
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DAILY DHA 

 
Produto 
 

Nordic Naturals - Noruega  
 

Apresentação 
 

30 Cápsulas moles – 33 g  
 

Ingredientes 
 

Óleo purificado de peixes de águas profundas (Anchovas e Sardinhas), Agentes de 
revestimento: Gelatina, Água, Glicerol, aroma de Morango, Aroma natural de Morango, D-alfa 
tocoferol, Extrato de Alecrim (conservante natural). 
Isento de: glúten, derivados lácteos, ou corantes e aromatizantes artifciais.  

 
 
Informação nutricional 
 

Valor energético
Lípidos
   dos quais saturados
Hidratos de carbono
   dos quais açucares
Proteínas
Sal
EPA 205 mg

480 mg
145 mg
830 mg

Outros Ómegas 3
Total Ómega 3

DHA

0 g

  Por 1 cápsula

0 g

0 g
0 g

42 kJ / 10 kcal
1 g
0 g
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Conselhos de utilização 
 

Tomar 1 cápsula por dia, a uma principal refeição. 

 
Recomendação de uso 
 

Cansaço cerebral. Perda de memória e concentração. Falta de atenção. (D.D.A.). Hipertensão 
arterial (H.T.A.). Doença Alzheimer. Acuidade visual no adulto. 
Aviso: Consultar o seu médico antes de tomar este suplemento se for alérgico ao iodo, usar 
anti-coagulantes ou vai ser submetido a cirurgia. 

 
Tipo de ação 
 

Equilibra o sistema cerebral e nervoso. Anti - envelhecimento. Proteção do tecido ocular. 
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Informação complementar 
 
O DHA (Ácido Docosahexaenóico) é reconhecido como um nutriente fisiologicamente 
essencial no cérebro e na retina (olho), onde ele é necessário em concentrações elevadas 
para proporcionar um desempenho ótimo mental (funcionamento neuronal) e da acuidade 
visual, respetivamente. O DHA é importante no funcionamento ao nível das membranas 
celulares, onde é incorporado nos componentes de fosfolípidos das membranas.  
 
 
 
Performance cognitiva, aprendizagem e concentração 
 
Considerando que cerca de 50 a 60% do peso seco do cérebro de um adulto é composto por 
lípidos e que os ácidos gordos incluindo ácidos gordos ómega 3 – DHA 
Constituem cerca de 35% do conteúdo lípidico do cérebro, facilmente se compreende a 
importância deste ácido gordo – DHA na manutenção estrutural das membranas celulares 
neuronais nas conexões entre as células neuronais, que facilitam a comunicação inter-
neuronal e participam no correto funcionamento e otimização das funções cerebrais. 
Os ácidos gordos ómega 3 – DHA , tem funções muito importantes na manutenção da 
integridade e fluidez das membranas celulares neuronais, da bainha de mielina (essencial 
para a rápida condução dos impulsos nervosos) e das terminações nervosas, garantindo a 
neuroplasticidade do sistema nervoso central (SNC). 
Os ácidos gordos – DHA influenciam a velocidade de aquisição e processamento da 
informação. Por essa razão o DHA cria localmente no cérebro um ambiente ideal para a troca 
rápida de informação entre os neurónios. 
 
Por outro lado, os microvasos cerebrais, que controlam a irrigação de sangue ao cérebro e 
asseguram em grande parte a eficácia da barreira hemato-encefálica, possuem igualmente 
membranas ricas em ácidos gordos ómega 3 – DHA, suscetíveis de modular certas 
atividades. Enzimáticas ou de transporte, como a da glicose, garantindo o fornecimento de 
energia aos neurónios. 
Os ácidos gordos ómega 3 – DHA contribuem ainda para a neurotransmissão, modulando a 
síntese, libertação, recaptação e o metabolismo de neurotransmissores  
(serotonina, dopamina e acetilcolina), podem funcionar ainda como percursor de 
protaglandinas e tromboxanos com propriedades anti-inflamatórias. 
 

 
 

Importância do ómega-3 – DHA nas crianças em período pré- escolar e escolar: 
 
A suplementação com DHA tem um impacto profundo no comportamento, concentração e 
performance intelectual das crianças. Dificuldades de leitura e menor capacidade cognitiva 
constatam-se em crianças com baixos níveis de DHA, relativamente a crianças que 
apresentem níveis plasmáticos mais elevados. 
Outros estudos em crianças com dislexia demonstraram que estas apresentavam muitas 
vezes uma diminuição da capacidade de adaptação ao escuro. A suplementação com óleo de 
peixe DHA, melhorou igualmente a visão corpuscular (visão com baixa luminosidade). 
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Importância do ómega 3 – DHA nos adultos e idosos 
 
Diversos estudos têm demonstrado que ácidos gordos ómega 3, nomeadamente o DHA, são 
essenciais para o desenvolvimento e manutenção da estrutura e funcionamento normal do 
cérebro sendo importantes na regulação do humor, na prevenção do stresse e do declínio 
cognitivo associado ao envelhecimento, ao nível da aprendizagem, memorização e 
habituação, associados a alterações do metabolismo de alguns neurotransmissores, 
(Depressão, comportamento agressivo, doença bipolar e esquizofrenia). 
 
A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa e debilitante que causa perda de 
memória, demência e alteração de personalidade. Esta doença tem origem na formação de 
placas de uma proteína designada por beta-amilóide que se crê serem neurotóxinas para os 
neurónios. 
Vários estudos demonstraram uma redução de 60% na incidência da doença Alzheimer nos 
indivíduos que tomam suplementos de ómega 3 DHA. 
Outros estudos referem que o consumo de DHA aumenta a produção da proteína LR que se 
encontra deficitária nos indivíduos com Alzheimer e que é conhecida por destruir as placas de 
Beta-Amilóide. O DHA não somente melhora a memória recente como também o declínio 
cognitivo associado à idade. 
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EFICÁCIA COMPROVADA

 

• PUREZA COMPROVADA:  
Todos os nossos óleos superam os rigorosos padrões internacionais para a pureza e a frescura  

• FRESCURA EXCEPCIONAL:  
Livre de oxigénio, processamento patenteado para atingir a frescura excepcional desde o barco ao 
engarrafamento  

• ÓPTIMO GOSTO:  
Tendo a frescura como prioridade e com 100% de aroma natural de forma a garantir que não tem 
nenhum cheiro, sabor ou gosto final a peixe na boca. 

• FORMA DOS TRIGLICÉRIDOS  
Forma superior dos triglicéridos para garantir uma absorção até 70% melhor que os ómegas étil ésteres.  

• APOIADO PELA INVESTIGAÇÃO  
Líderança demonstrada da pesquisa na eficiência do produto 

• DOSAGEM RESPONSÁVEL  
Dose eficaz recomendada por especialistas de até pelo menos 500 mg de EPA + DHA  

• PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS  
100% do nosso peixe é de captura selvagem, de acordo com o sistema de gestão da pesca da Noruega, e 
processado com o mínimo impacto ambiental.  



 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 

 
 
 
 
 
 
 

Produto  
 

Nordic Naturals - Noruega  
 

Apresentação 
 

30 Cápsulas moles – 33 g  
 

Ingredientes 
 

Óleo purificado de peixes de águas profundas (Anchovas e Sardinhas); Agentes de 
revestimento: Gelatina, Água, Glicerol, Aroma natural de Limão; Aroma natural de limão; D-
alfa tocoferol; Vitamina D3 (Colecalciferol azeite); Extrato de Alecrim (conservante natural). 
Isento de: glúten, derivados lácteos, ou corantes e aromatizantes artificiais. 
 
 
Informação nutricional 
 

Valor energético
Lípidos
   dos quais saturados
Hidratos de carbono 
   dos quais açucares
Proteínas
Sal
Vitamina D3 (Colecalciferol) 500 U.I.

640 mg
325 mg
225 mg
90 mg

*VRN - Valor de referência do nutriente

EPA
DHA
Outros ómegas 3

125
Total Ómega 3

42 kJ / 10 kcal
  Por 1 cápsula % VRN

0 g
0 g

0 g
0 g

1 g
0g

 
 

Conselhos de utilização 
 

Tomar 1 cápsula por dia, a uma refeição principal. 
Aviso: Consultar o seu médico antes de tomar este suplemento se for alérgico ao iodo, usar 
anti-coagulantes ou vai ser submetido a cirurgia. 
 
Recomendação de uso 
 

Acne. Ansiedade e pânico. Colesterol total elevado. Artrite reumatóide. Doença de Crohn. 
Colite ulcerosa. Enxaqueca e dores de cabeça. Psoríase. Eczemas. Triglicéridos elevados. 
Hipertensão arterial. Inflamação e dor. 
 
Tipo de ação 

 

Anti-inflamatória. Anti-trombótica. Redução da viscosidade sanguínea e plasmática. Anti-
agregante plaquetario. Contribui para o equilíbrio dos sistemas nervoso e cerebral. 
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Informação complementar 
 
EPA (ácido eicosapentaenóico) é um ácido gordo essencial que beneficia a saúde, num 
elevado número de aspetos, nomeadamente um reconhecido cardioprotector. 
 
Peixes tais como a sardinha e a anchova provenientes de águas norueguesas são 
extremamente ricas nesta substância. São a principal fonte de matéria-prima para o fabrico de 
suplementos à base de ómega 3 de elevada qualidade e pureza garantindo uma extrema 
eficácia, por utilizar apenas ingredientes concentrados de elevada qualidade. 
 
 
EPA 
 
Ácidos gordos ómega 3 
 
As gorduras, os hidratos de carbono e as proteínas são o principal grupo de alimentos. Sendo 
a maior parte da energia proveniente das gorduras, estas são consideradas a base dos 
nossos recursos energéticos. 
 
Normalmente, o excesso de peso relaciona-se com a ingestão de gordura, mas não devemos 
esquecer que o consumo de gorduras boas é essencial à nossa saúde. Para além de fonte de 
energia, as gorduras têm um papel fundamental na composição e no funcionamento das 
membranas celulares. 
 
Os ácidos gordos da série 3 os polinsaturados (EPA) encontram-se quase exclusivamente em 
animais de vida aquática, provenientes de águas frias, conhecidos por peixe azul (anchovas e 
sardinhas). 
 
 
Benefícios do Ómega 3 – EPA (Ácido Eicosapentaenóico) 
 
Nos processos inflamatórios 
 
Têm uma ação benéfica (anti-inflamatória) melhorando a bronquite crónica do fumador e o 
quadro clínico da asma brônquica. Há evidência de melhoria de outras situações 
caracterizadas por inflamação, nomeadamente a doença de Crohn, colite ulcerosa, a artrite 
reumatóide, as doenças eczematosas e infecciosas. A ação “anti-inflamatória” do EPA atribui-
se ao fato de limitar a produção de substâncias pró-inflamatórias. 
 
Os ácidos gordos são os principais constituintes dos triglicéridos. 
 
 
Efeitos anti-cancerígenos dos Ómega 3 – EPA 
 
Calcula-se que 80% dos tumores malignos são provocados por factores ambientais e hábitos 
de vida. É pois de supor que poderão ser evitadas muitas das situações por alterações na 
dieta alimentar. Há dados experimentais que suportam a hipótese dos ácidos gordos Ómega 
3 – EPA poderem reduzir o crescimento e a mobilidade das células cancerígenas. 
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Redução do risco cardiovascular 
 
O consumo regular e adequado de Ómega 3 – EPA, reduz o risco de acidentes vasculares de 
várias origens: 
 

 Prevenção do aparecimento de arritmias já que os ómegas têm a capacidade de 
“estabilizar” as cargas eléctricas das membranas (e com isso a excitabilidade das 
fibras cardíacas) 

 
 Aumento da esperança de vida dos doentes pós-enfarte pelo seu efeito anti-

trombótico, anti-inflamatório e vasodilatador. 
 

 Redução da pressão arterial e da trigliceridémia. 
 
 
Outros benefícios 
 
Uma ingestão equilibrada de ácidos gordos ómega 3 – EPA, contribui para uma vida saudável 
com um funcionamento adequado dos sistemas nervoso, imunológico e das funções 
digestivas além de contribuir para a “sáude”, das faneras (pele, cabelo e unhas). 
 
 
Vitamina D3 – 500 U.I. (Colecalciferol) 
 
A Vitamina D3 (Colecalciferol), é uma vitamina lipossolúvel vital para o organismo. O 
Colecalciferol é transformado pela ação dos raios solares a partir da pró–vitamina D3  
(7 -Dihidrocolesterol da pele), encontrada na pele humana. 
A forma D3 são hidroxiladas no fígado e rins a 25 – hidroxilase no rim e subsequentemente à 
forma biologicamente ativa, o 1,25–dihidroxivitamina D (Calcitriol), promovendo a sua ação 
biológica. 
 

Teores de Vitamina D por 100 gr de alimento: 
 
 

 Sardinha gorda: 23 mcg  
 

 Salmão: 9,2 mcg 
 

 Truta: 22 mcg 
 
 

Dose diária de referência / DDR Vitamina D 
 

 200 -1000 U.I. = 5 – 25 mcg 
 

 1 mcg Vitamina D = 40 unidades internacionais 
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Prevenção de outras doenças por insuficiência da Vitamina D3 
 
Estudos recentes destacam a importância desta vitamina também ao nível da manutenção de 
um sistema imunitário saudável. Prevenção de gripes e constipações e de certas doenças do 
sistema respiratório. 
 
Por outro lado, a insuficiência de vitamina D3 foi associada ao aumento da incidência de 
neoplasias malignas (cólon, mama e próstata), doença cardiovascular, hipertensão arterial, 
esclerose múltipla, artrite reumatóide e diabetes mellitus do tipo I e psoríase. 

 
 
 
 
 
 
A Vitamina D tem ainda outras funções ímpares exercidas ao nível das doenças 

auto-imunes. 
 
 

Fatores de Risco Doenças 

Baixa exposição solar Diabetes Tipo I 

Maior latitude Artrite Reumatóide 

Défice de Vitamina D Esclerose Múltipla 

 Lúpus eritematoso sistêmico 

 Síndrome de Sjögren 

 Doença de Crohn 

 Tiróidite de Hashimoto 
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EFICÁCIA COMPROVADA

 

• PUREZA COMPROVADA:  
Todos os nossos óleos superam os rigorosos padrões internacionais para a pureza e a frescura  

• 
cessamento patenteado para atingir a frescura excepcional desde o barco ao 

• 
a natural de forma a garantir que não tem 

té 70% melhor que os ómegas étil ésteres.  

é pelo menos 500 mg de EPA + DHA  

 

FRESCURA EXCEPCIONAL:  
Livre de oxigénio, pro
engarrafamento  

ÓPTIMO GOSTO:  
Tendo a frescura como prioridade e com 100% de arom
nenhum cheiro, sabor ou gosto final a peixe na boca. 

• FORMA DOS TRIGLICÉRIDOS  
Forma superior dos triglicéridos para garantir uma absorção a

• APOIADO PELA INVESTIGAÇÃO  
Líderança demonstrada da pesquisa na eficiência do produto 

• DOSAGEM RESPONSÁVEL  
Dose eficaz recomendada por especialistas de at

• PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 
100% do nosso peixe é de captura selvagem, de acordo com o sistema de gestão da pesca da Noruega, e 
processado com o mínimo impacto ambiental.  
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Produto 
 

Nordic Naturals - Noruega 

 
Apresentação 
 

30 Cápsulas – 33 g 

 
Ingredientes 

 

Óleo purificado de peixes de águas profundas (Anchovas e Sardinhas); Agentes de 
revestimento: Gelatina, Água, Glicerol, Aroma natural de morango; Aroma natural de 
morango; D-alfa tocoferol, Extrato de alecrim (conservante natural) 
Isento de: Glúten, derivados lácteos, ou corantes e aromatizantes artificiais. 
 
 

Informação nutricional 
 

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

320 mg
163 mg
112 mg

45 mg

0,5 g

0 g
0 g

EPA
Total Ómega 3

DHA

0 g
0 g
0 g

18,9 kJ / 4,5 kcal

Outros Ómegas 3
*V.R.N - Valor de referência do nutriente

  Por 1 Cápsula

 
 

Conselhos de utilização  
 

Tomar 1 cápsula mastigável por dia, a uma refeição principal. 
 
Recomendação de uso  
 

Desenvolvimento cognitivo (memória e concentração, capacidade de leitura (aprendizagem), 
Dislexia, transtornos por défice de atenção com hiperatividade (ADHA), (Hiperatividade). 
Agressivas e inquietas. Acuidade visual da criança. 
 
Tipo de ação  

Fornece nutrientes essenciais para o desenvolvimento do cérebro, sistema nervoso e visão da 
criança. Ajuda a reduzir as perturbações de humor. 
 
 
 

 

DAILY OMEGA 3 KIDS

1030 
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Informação complementar 
 
Óleo de Peixe como suplemento alimentar, enriquecido com DHA e EPA, com um agradável 
sabor a morango, contribui de forma natural para um excelente desenvolvimento neuronal, 
melhorando a atenção e o comportamento das crianças. 
 
O Ómega Kids é um ácido gordo polinsaturado de cadeia longa que se encontra de forma 
natural na gordura dos denominados peixes azuis e de águas profundas (sardinha, salmão, 
bacalhau, anchovas). 
 
 
Nos últimos anos, com o surgimento de diversos distúrbios da saúde humana, começou-se a 
observar um crescente interesse pelos suplementos funcionais que, além de nutrir, 
apresentam propriedades fisiológicas específicas, estando presentes naturalmente em certos 
suplementos alimentares. Os peixes são um importante constituinte da dieta humana e 
possuem a maior reserva de ácidos gordos polinsaturados, especialmente o 
docosahexaenóico (DHA), Omega 3 / série nº3). As pesquisas científicas têm-se intensificado 
por estarem eles envolvidos no mecanismo de ação de prevenção e no controle de certas 
patologias. 

 
 

Ácido Gordo: Essencial ao Desenvolvimento Infantil 
 
 
O Ácido Gordo Docosahexaenóico (DHA), acumula-se nos tecidos durante o estágio fetal, e 
nas primeiras semanas após o nascimento. No último trimestre da gravidez, os teores desses 
ácidos gordos aumentam de três a cinco vezes no cérebro e no cerebelo do feto. Nas 
primeiras etapas do desenvolvimento pré-natal, o feto recebe preferencialmente os ácidos 
gordos (Ómega 3), o que é demonstrado pelas taxas mais altas de (DHA). 
 
 
A concentração percentual de DHA cresce progressivamente da mãe para o filho, indo para o 
cérebro da criança num processo verdadeiramente seletivo. 
 
 
O DHA é fundamental para o desenvolvimento do cérebro e da retina. A quantidade de ácidos 
gordos na alimentação durante a gravidez e amamentação influenciam o estado nutricional 
maternal e infantil e podem representar um importante papel no neurodesenvolvimento da 
criança, (cérebro, sistema nervoso e visão). Um aporte equilibrado de DHA é essencial 
durante o período de desenvolvimento da criança, com inúmeras vantagens nutricionais, 
psicológicas e imunológicas. 
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Este ácido promove a comunicação entre as células nervosas e ajudam a construir as 
bainhas de mielina ao redor das fibras nervosas, facilitando a neurotransmissão química. 
Eles também fazem parte das membranas celulares da retina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHA – Ácido Docosahexaenóico, o que é? 

Os Ácidos gordos polinsaturados como o DHA, são parte integrante do cérebro e são 
essenciais para a sua formação e correto funcionamento. 15% do peso seco do 
cérebro é constituído por DHA. 

 

 

 

Figura 1: O DHA, componente estrutural da matéria cinzenta do cérebro e do córtex. 

Figura 2: Benefícios dos Ácidos Gordos (DHA)

São, portanto fundamentais para o bom desenvolvimento neurológico e visual da 
criança. 
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EFICÁCIA COMPROVADA

 

• PUREZA COMPROVADA:  
Todos os nossos óleos superam os rigorosos padrões internacionais para a pureza e a frescura  

• FRESCURA EXCEPCIONAL:  
Livre de oxigénio, processamento patenteado para atingir a frescura excepcional desde o barco ao 
engarrafamento  

• ÓPTIMO GOSTO:  
Tendo a frescura como prioridade e com 100% de aroma natural de forma a garantir que não tem nenhum 
cheiro, sabor ou gosto final a peixe na boca. 

• FORMA DOS TRIGLICÉRIDOS  
Forma superior dos triglicéridos para garantir uma absorção até 70% melhor que os ómegas étil ésteres.  

• APOIADO PELA INVESTIGAÇÃO  
Líderança demonstrada da pesquisa na eficiência do produto 

• DOSAGEM RESPONSÁVEL  
Dose eficaz recomendada por especialistas de até pelo menos 500 mg de EPA + DHA  

• PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS  
100% do nosso peixe é de captura selvagem, de acordo com o sistema de gestão da pesca da Noruega, e 
processado com o mínimo impacto ambiental.  



 Ficha Técnica 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

ANDERSON, G.J. et al. Docosahexaenoic acid is the preferred dietary ω-3 fatty acid for 
the development of the brain and   retina. Pediatrics, Elk Grove Village, 27:89-97, 1990. 

 
 

BADOLATO, E.S.G. et al. Composição centesimal de ácidos graxos e valor calórico de 
cinco espécies de peixes marinhos nas diferentes estações do ano. Revista Instituto 
Adolfo Lutz, São Paulo, 54: 27-35,1994. 

 
 

BIRCH, E.E. et al. Visual acuity and the essentiality of docosahexaenoic acid and 
arachidonic acid in the diet of term infants. Pediatric Research, Basel, 44: 201-209, 1998. 

 
 

FAO/WHO EXPERT COMMITTEE. The role of essential fatty acids development: 
implications for perinatal nutrition. The American Journal of Clinical Nutrition, Bethesda, 7: 
703-710, 1994. 

 
 

HEPBURN, F.N.; EXLER, J. & WEIBRANCH, J.L. Provisional tables of the content of 
omega-3 fatty acids and other fat components of selected food. The Journal American 
Dietetic Association, Baltimore, 86: 788-793, 1986. 

 
 

KUHN, D.C. & CRAWFORD, M. Placental essential fatty acid transport and prostaglandin 
synthesis. Progress Lipid Research, Oxford, 25: 345-353, 1968. 

 
 

 
4 de 4 

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 



 Ficha Técnica 

 

 

 
 
 
 
 

 

DHA  
 

Produto 
 

Nordic Naturals - Noruega  
 

Apresentação 
 

90 cápsulas moles – 45 g  
 

Ingredientes 
 

Óleo purificado de peixes de águas profundas (anchovas e sardinhas), Agentes de 
revestimento (Gelatina, Água, Glicerina, aroma de Morango), Aroma de Morango, D-alfa 
tocoferol, Extracto de Alecrim (conservante natural). 
Isento de: glúten, leite e derivados, aroma e corantes artificiais.  
Contém: vitamina E proveniente de óleo de soja refinado. 
 
Informação nutricional 
 

Valor energético
Lípidos
   dos quais saturados
Hidratos de carbono
   dos quais açucares
Proteínas
Sal
Vitamina E (D-alfa-tocoferol)

205 mg
480 mg
145 mg
830 mg

*VRN - Valor de referência do nutriente

  Por 2 cápsulas

0 g

% VRN

0 g
0 g

37,8 kJ / 9 kcal

EPA

Outro Ómega 3
Total ómega 3

DHA

0 g

1 g
0 g

Ómega 3

5015 U.I.
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Conselhos de utilização 
 

Tomar 2 cápsulas por dia, com uma refeição. 
 
Recomendação de uso 
 

Cansaço cerebral. Perda de memória e concentração. Falta de atenção. (D.D.A.). Hipertensão 
arterial (H.T.A.). Doença Alzheimer. Depressão e edemas. 
Aviso: Consultar o seu médico antes de tomar este suplemento se for alérgico ao iodo, usar 
anti-coagulantes ou vai ser submetido a cirurgia. 
 
Tipo de ação 
 

Equilibra o sistema cerebral e nervoso. Anti-envelhecimento. Anti-inflamatório.  
Anti-trombótico. Reduz a viscosidade sanguínea. Anti-agregante plaquetário. 
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Informação complementar 
 
O DHA é um ácido gordo polinsaturado de cadeia longa (ácido docosahexaenóico) que se 
encontra de forma natural na gordura dos denominados peixes azuis e de águas profundas 
(anchovas e sardinhas). Muitos estudos clínicos têm sido publicados nas últimas décadas 
sugerindo que os ácidos gordos, especialmente, DHA, ómega 3/série n.º 3, podem ser úteis 
no tratamento e prevenção de várias patologias. 
 
 
Ácidos gordos ómega 3 
 
Benefícios gerais dos ómega 3 
 
Muitos destes estudos clínicos publicados reportam que a evidência clínica é superior para as 
patologias de foro cardiovascular embora algumas pesquisas realizadas tem-se diversificado 
noutras áreas terapêuticas também importantes para a saúde. 
 
 
Performance cognitiva, aprendizagem e concentração 
 
Considerando que cerca de 50 a 60% do peso seco do cérebro de um adulto é composto por 
lípidos e que os ácidos gordos incluindo ácidos gordos ómega 3 – DHA 
Constituem cerca de 35% do conteúdo lípidico do cérebro, facilmente se compreende a 
importância deste ácido gordo – DHA na manutenção estrutural das membranas celulares 
neuronais nas conexões entre as células neuronais, que facilitam a comunicação inter-
neuronal e participam no correto funcionamento e otimização das funções cerebrais. 
Os ácidos gordos ómega 3 – DHA , tem funções muito importantes na manutenção da 
integridade e fluidez das membranas celulares neuronais, da bainha de mielina (essencial 
para a rápida condução dos impulsos nervosos) e das terminações nervosas, garantindo a 
neuroplasticidade do sistema nervoso central (SNC). 
Os ácidos gordos – DHA influenciam a velocidade de aquisição e processamento da 
informação. Por essa razão o DHA cria localmente no cérebro um ambiente ideal para a troca 
rápida de informação entre os neurónios. 
 
Por outro lado, os microvasos cerebrais, que controlam a irrigação de sangue ao cérebro e 
asseguram em grande parte a eficácia da barreira hemato-encefálica, possuem igualmente 
membranas ricas em ácidos gordos ómega 3 – DHA, suscetíveis de modular certas 
atividades. Enzimáticas ou de transporte, como a da glicose, garantindo o fornecimento de 
energia aos neurónios. 
Os ácidos gordos ómega 3 – DHA contribuem ainda para a neurotransmissão, modulando a 
síntese, libertação, recaptação e o metabolismo de neurotransmissores  
(serotonina, dopamina e acetilcolina), podem funcionar ainda como percursor de 
protaglandinas e tromboxanos com propriedades anti-inflamatórias. 
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Importância do ómega-3 – DHA nas crianças em período pré- escolar e escolar: 
 
A suplementação com DHA tem um impacto profundo no comportamento, concentração e 
performance intelectual das crianças. Dificuldades de leitura e menor capacidade cognitiva 
constatam-se em crianças com baixos níveis de DHA, relativamente a crianças que 
apresentem níveis plasmáticos mais elevados. 
Outros estudos em crianças com dislexia demonstraram que estas apresentavam muitas 
vezes uma diminuição da capacidade de adaptação ao escuro. A suplementação com óleo de 
peixe DHA, melhorou igualmente a visão corpuscular (visão com baixa luminosidade). 
 
 
Importância do ómega 3 – DHA nos adultos e idosos 
 
Diversos estudos têm demonstrado que ácidos gordos ómega 3, nomeadamente o DHA, são 
essenciais para o desenvolvimento e manutenção da estrutura e funcionamento normal do 
cérebro sendo importantes na regulação do humor, na prevenção do stresse e do declínio 
cognitivo associado ao envelhecimento, ao nível da aprendizagem, memorização e 
habituação, associados a alterações do metabolismo de alguns neurotransmissores, 
(Depressão, comportamento agressivo, doença bipolar e esquizofrenia). 
 
A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa e debilitante que causa perda de 
memória, demência e alteração de personalidade. Esta doença tem origem na formação de 
placas de uma proteína designada por beta-amilóide que se crê serem neurotóxinas para os 
neurónios. 
Vários estudos demonstraram uma redução de 60% na incidência da doença Alzheimer nos 
indivíduos que tomam suplementos de ómega 3 –DHA 
Outros estudos referem que o consumo de DHA aumenta a produção da proteína LR que se 
encontra deficitária nos indivíduos com Alzheimer e que é conhecida por destruir as placas de 
Beta-Amilóide. O DHA não somente melhora a memória recente como também o declínio 
cognitivo associado à idade. 
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Produto 

 

Nordic Naturals - Noruega  

 
Apresentação 
 

60 cápsulas moles  – 91 g  
 
Ingredientes 

 

Óleo purificado de peixes de águas profundas (anchovas e sardinhas), Agentes de 
revestimento: gelatina, água, glicerina, aroma natural de limão, aroma natural de limão, d-alfa 
tocoferol, extrato de alecrim (conservante natural). 
Isento de: glúten, derivados lácteos, corantes ou aromatizantes artificiais.  

 
Informação nutricional 
 

Valor energético
Lípidos
   dos quais saturados 0,2 g
Hidratos de carbono
   dos quais açucares 0 g
Proteínas 0 g
Sal

30 U.I. 166

1060 mg
260 mg
320 mg

1640 mg

  Por

  2 g
84 kJ / 20 kcal

*VRN - Valor de referência do nutriente

Ómega-3
  EPA
  DHA
  Outro Ómega-3

Vitamina E

  Total Ómega-3

2 cápsulas

 2 cápsulas contêm %VRN*

  0 g

  0 g

 
 

Conselhos de utilização 
 

Tomar 2 cápsulas por dia, com uma refeição.  
Aviso: Consultar o seu médico antes de tomar este suplemento se for alérgico ao iodo, usar 
anti-coagulantes ou vai ser submetido a cirurgia. 
 
Recomendação de uso 
 

Triglicéridos e colesterol elevados. Hipertensão arterial. Diminui a formação de placas 
ateromatosas. Artrite Reumatóide. Inflamação e dor. Enxaqueca. 
 

Tipo de ação 
Reduz os riscos coronários. Aumenta a atividade cerebral. Diminui LDL. Vasoconstritora. Anti-
trombótica. Normaliza a tensão arterial. Diminuição da agregação plaquetária. Anti-
inflamatória. 
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Informação complementar 
 

O Ómega-3 influencia beneficamente o perfil lipídico, diminui a agregação plaquetária e o 
risco de formação de trombos, reduz a hipertensão arterial, tem um marcado feito anti-
inflamatório. 
 
 
Já pensou que ao consumir sardinha, anchovas, atum e cavala de origem marinha está a 
obter benefícios excelentes para a sua saúde? 
 
 
O grande benefício do Ómega-3, na prevenção das doenças cardiovasculares, é a redução 
dos níveis de gordura no sangue, reduz o perfil lipídico (reduz os triglicéridos). São lípidos 
complexos constituídos por glicerol e ácidos gordos. São os principais componentes das 
gorduras e óleos alimentares, sobretudo das de origem animal. O seu aumento no sangue 
circulante, hipertrigliceridémia, é um fator de risco da doença aterosclerótica. Reduz a 
viscosidade sanguínea e plasmática, bem como melhoria na disfunção endotelial (parede 
interna das artérias). Inibem a atividade do tromboxano. Este é um potente vasoconstritor 
envolvido no mecanismo de agregação plaquetária e impedindo o desenvolvimento de 
coágulos sanguíneos e outras desordens vasculares. 
 
 
Outros estudos revelam que os ácidos gordos polinsaturados Ómega-3, reduz a morte súbita 
em doentes coronários. 
 
 
Os Ómegas-3 conseguem produzir uma estabilização da placa aterosclerótica, um dos fatores 
de risco para a ocorrência de um evento de natureza cardíaca. Isto surge porque “uma placa 
com caráter instável pode romper a qualquer momento e, ao extravasar o conteúdo de 
gordura para o sangue que está próximo, vai promover um fenómeno trombótico”. Também 
há estudos que demonstram a redução do enfarte agudo do miocárdio. 
 
 
Os ácidos gordos Ómega-3 reduzem a tensão arterial. Pensa-se que o DHA seja o Ómega-3 
responsável por esta ação. Este ácido gordo polinsaturado de cadeia longa demonstrou 
possuir um efeito redutor da aldosterona (hormona responsável pelo aumento da pressão 
sanguínea). Vários estudos sobre DHA reportaram reduções na pressão sanguínea (cerca de 
6 mmhg na sistólica e cerca de 5 mmhg na diastólica) em indivíduos hipertensos. 
 
 
Os Ómegas-3 têm um efeito estabilizador e modulador no processo de inflamação crónica e, 
assim diminui as ocorrências agudas. 

 
 

Por isso os Ómega-3 são favoráveis em condições inflamatórias, uma vez que suprimem a 
produção de compostos inflamatórios. Os óleos de peixe são particularmente benéficos na 
artrite reumatóide. Reduz a rigidez matinal e maior flexibilidade articular. Em estudos mais 
recentes, a suplementação diária anual com 2,6 g de ácidos gordos Ómega-3 (Nordic), 
resultou numa significativa melhoria dos sintomas em pacientes com Artrite Reumatóide, 
reduzindo a necessidade de terapêutica química. 
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A formulação mais concentrada em óleos de peixe (EPA / DHA) na ação protetora do coração 
e do sistema circulatório. 
 
A OMS e a American Hearth Association aconselha a população a consumir peixes gordos, 
pelo menos 2 a 3 vezes por semana. 
 
 
EPA Xtra 
 
Nordic Naturals 
 
Os Ácidos Gordos Polinsaturados Ómega-3, incluindo o EPA e o DHA, são ácidos gordos 
essenciais que beneficiam a nossa saúde num elevado número de aspetos. 
 
Peixes como as sardinhas e as anchovas, derivados de águas norueguesas 100% puras, são 
uma fonte muito rica para o fabrico de suplementos à base de óleos de peixe, mas com uma 
potência duplamente elevada. 
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Produto 
 

Nordic Naturals - Noruega  
 

Apresentação 
 

60 cápsulas moles – 60 g  
 

Ingredientes 
 

Óleo purificado de peixes de águas profundas (anchovas e sardinhas), Agentes de 
revestimento: Gelatina, Água, Glicerina, Aroma natural de Limão, Aroma natural de limão, D-
alfa tocoferol, Extracto de Alecrim (conservante natural). 
Isento de: glúten, derivados lácteos, aroma e corantes artificiais.  
Contém: vitamina E proveniente de óleo de soja refinado. 
 
Informação nutricional 
 

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

850 mg
200 mg
180 mg

1230 mg
30 U.I.

*VRN - Valor de referência do nutriente

84 kJ / 20 kcal

166Vitamina E (D-alfa-tocoferol)

EPA
DHA
Outro Ómega 3
Total Ómega 3

  Por 2 cápsulas % VRN

Ómega 3

0 g
0 g

0 g
0 g

2,0 g
0,2 g

 
 

Conselhos de utilização 
 

Tomar 2 cápsulas por dia, com uma refeição. 
Aviso: Consultar o seu médico antes de tomar este suplemento se for alérgico ao iodo, usar 
anti-coagulantes ou vai ser submetido a cirurgia. 
 
Recomendação de uso 
 

Acne. Ansiedade e pânico. Colesterol total elevado. Artrite reumatóide. Doença de Crohn. 
Colite ulcerosa. Enxaqueca e dores de cabeça. SPM. Psoríase. Eczemas. Triglicéridos 
elevados. Hipertensão arterial. Inflamação e dor. 
 
Tipo de ação 

 

Anti-inflamatória. Anti-trombótica. Redução da viscosidade sanguínea e plasmática. 
Vasoconstritor. Anti-agregante plaquetario. Diminui os coágulos sanguíneos. Contribui para o 
equilíbrio dos sistemas nervoso e cerebral. 
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Informação complementar 
 
EPA (ácido eicosapentaenóico) é um ácido gordo essencial que beneficia a saúde, num 
elevado número de aspetos, nomeadamente um reconhecido cardioprotector. 
 
Peixes tais como a sardinha e a anchova provenientes de águas norueguesas são 
extremamente ricas nesta substância. São a principal fonte de matéria-prima para o fabrico de 
suplementos à base de ómega 3 de elevada qualidade e pureza garantindo uma extrema 
eficácia, por utilizar apenas ingredientes concentrados de elevada qualidade. 
 
 
EPA 
 
Ácidos gordos ómega 3 
 
As gorduras, os hidratos de carbono e as proteínas são o principal grupo de alimentos. Sendo 
a maior parte da energia proveniente das gorduras, estas são consideradas a base dos 
nossos recursos energéticos. 
 
Normalmente, o excesso de peso relaciona-se com a ingestão de gordura, mas não devemos 
esquecer que o consumo de gorduras boas é essencial à nossa saúde. Para além de fonte de 
energia, as gorduras têm um papel fundamental na composição e no funcionamento das 
membranas celulares. 
 
Os ácidos gordos da série 3 os polinsaturados (EPA) encontram-se quase exclusivamente em 
animais de vida aquática, provenientes de águas frias, conhecidos por peixe azul (anchovas e 
sardinhas). 
 
 
Benefícios do Ómega 3 – EPA (Ácido Eicosapentaenóico) 
 
Nos processos inflamatórios 
 
Têm uma ação benéfica (anti-inflamatória) melhorando a bronquite crónica do fumador e o 
quadro clínico da asma brônquica. Há evidência de melhoria de outras situações 
caracterizadas por inflamação, nomeadamente a doença de Crohn, colite ulcerosa, a artrite 
reumatóide, as doenças eczematosas e infecciosas. A ação “anti-inflamatória” do EPA atribui-
se ao fato de limitar a produção de substâncias pró-inflamatórias. 
 
Os ácidos gordos são os principais constituintes dos triglicéridos. 
 
 
Efeitos anti-cancerígenos dos Ómega 3 – EPA 
 
Calcula-se que 80% dos tumores malignos são provocados por factores ambientais e hábitos 
de vida. É pois de supor que poderão ser evitadas muitas das situações por alterações na 
dieta alimentar. Há dados experimentais que suportam a hipótese dos ácidos gordos Ómega 
3 – EPA poderem reduzir o crescimento e a mobilidade das células cancerígenas. 
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Redução do risco cardiovascular 
 
O consumo regular e adequado de Ómega 3 – EPA, reduz o risco de acidentes vasculares de 
várias origens: 
 

 Prevenção do aparecimento de arritmias já que os ómegas têm a capacidade de 
“estabilizar” as cargas eléctricas das membranas (e com isso a excitabilidade das 
fibras cardíacas) 

 
 Aumento da esperança de vida dos doentes pós-enfarte pelo seu efeito anti-

trombótico, anti-inflamatório e vasodilatador. 
 

 Redução da pressão arterial e da trigliceridémia. 
 
 
Outros benefícios 
 
Uma ingestão equilibrada de ácidos gordos ómega 3 – EPA, contribui para uma vida saudável 
com um funcionamento adequado dos sistemas nervoso, imunológico e das funções 
digestivas além de contribuir para a “sáude”, das faneras (pele, cabelo e unhas). 

 

 
2 de 2 

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 



 

 

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 

Ficha Técnica 

 
 
 
 
 
 
 

Produto 
Nordic Naturals - Noruega  

 
Apresentação 
60 Cápsulas – 27g 

 
Ingredientes 
76 mg de probióticos Nordic (Lactobacillus acidophilus DDS-1®; Bifidobacterium lactis; 
Bifidobacterium longum, bifidobacterium bifidum) Total 12 biliões; 20 mg Frutooligosacáridos; 
Agentes de volume: Celulose microcristalina; Celulose vegetal; Antiaglomerante: Sílicia. 

Isento: Glúten, derivados lácteos, corantes ou aromatizantes artificiais.  

 
 
Informação nutricional 
 

 Mistura Probioticos Nordic
  Lactobacillus acidophilus DDS-1®
  Bifidobacterium lactis
  Bifidobacterium longum
  Bifidobacterium bifidum
                  Total:
FOS (Frutooligosacáridos)

76 mg

12 biliões
20 mg

  2 Cápsulas  contém

 
 
 
 

Conselhos de utilização 
Adultos: Tomar 2 cápsula por dia, antes de uma refeição, preferencialmente de manhã. 

 
Recomendação de uso 
Diarreia. Obstipação e / ou abuso prolongado de laxantes. Após terapêutica de antibióticos. 
Flatulência e cólicas. Sensação de distensão abdominal. Infecção por cândida. Síndrome do 
cólon irritável. Intolerância à lactose. 

 
Tipo de ação 
Imunomodulação da doença inflamatória crónica intestinal. Reparação da flora bacteriana 
intestinal, (microbiota). Ativam a resposta da imunidade inata. Alimentação pobre em fibras. 
Atua na síntese das vitaminas. 
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Introdução 
 

“Alimentos Funcionais ou Nutracêuticos”. Entre os alimentos funcionais, estão os 
probióticos, vistos como promotores de saúde e que podem estar associados à redução do 
risco de diversas doenças. 
 
 
O termo Probiótico deriva do Grego e significa “para-vida” e a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), define Probióticos como “Organismos vivos que, quando administrados em 
quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro”. 
 
 
Os Probióticos trabalham como as plantas recicladoras que transformas desperdícios do 
meio ambiente em materiais úteis. 
 
 
Estas pequenas fábricas “Probióticas” estão preparadas para produzir moléculas de bactérias 
benéficas. 
 
 
Suplementos alimentares de Probióticos de alta qualidade libertam milhões de organismos 
vivos preparados para viverem no nosso sistema digestivo. Quando chegam ao seu destino, 
elas fortalecem o ambiente interno do organismo contribuindo para a nossa vitalidade e saúde 
global. 
 
 
Informação Complementar 
 
COMO TUDO COMEÇA…. 
 
O conceito de Probiótico não é novo. No início do séc. XX, a ideia de probióticos era tão 
importante que o microbiologista Eli Metchnikoff, ganhou um prémio Nobel por defender que 
algumas bactérias produziam toxinas nos intestinos que desenvolviam doenças e encurtavam 
a vida. Defendia ainda que os probióticos eram o elixir da vida. 
 
Eli Metchnikoff acreditava que bactérias boas como Bifidobacterium e os Lactobacillus se 
podiam opor às más bactérias se se tornassem dominantes no intestino.  
 
Diversos géneros integram este grupo destacamos os bífidobacterium e os 
Lactobacillus. 
 
Bifidobacterium: As bifidobactérias foram isoladas pela primeira vez no final do séc. XIX por 
Tissier, sendo em geral, caracterizadas por serem microrganismos gram-positivos, não 
formadores de esporos, desprovidos de flagelos, catálase – negativos e anaeróbicos. 
Atualmente o género bifidobacterium inclui 30 espécies, 10 das quais são de origem humana 
(cáries dentárias, fezes e vagina), 17 de origem animal, 2 de águas residuais e 1 de leite 
fermentado, esta última tem a particularidade de apresentar uma boa tolerância ao oxigénio, 
ao contrário da maioria das outras do mesmo género. 
Dentre as bactérias pertencentes ao género bifidobacterium, destacam-se B.Bifidum, B.Lactis, 
B.Longum, B.Infantis, B.Thermophilum. 
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Lactobacillus: Este género que integra o mundo dos agentes probióticos é o Lactobacillus, 
isolado pela primeira vez por Moro (1900), a partir das fezes de lactentes amamentados ao 
peito materno. Estes microrganismos são geralmente caracterizados como Gram-positivos, 
incapazes de formar esporos, desprovidos de flagelos, possuindo forma bacilar ou cocobacilar 
aerotolerantes ou anaeróbios: o género compreende, neste momento, 56 espécies 
oficialmente reconhecidas, a mais utilizada para fins de suplementos alimentares ou 
nutracêuticos são os L. Acidophilus, L.Rhamnosus e L. Casei. 

 
PROTEGER A SAÚDE COM BACTÉRIAS BENÉFICAS 

 
Lactobacillus Acidophilus 
 
Os Lactobacillus Acidophilus são bactérias probióticas encontradas em mamíferos, 
principalmente no intestino delgado. Produzem ácido láctico, diminuindo o pH do meio 
intestinal, criando um ambiente favorável aos organismos benéficos e inibindo o 
desenvolvimento e atividade de patogénicas. 
 
 

Eles têm ação direta na melhoria da digestão da lactose, através da estimulação da atividade 
da lactase da mucosa intestinal é devido à ação da beta-galactosidade, que aumenta a 
digestão da lactose e, assim reduz os sintomas da intolerância à lactose (por exemplo: gases, 
halitose (hálito ativo) e cólicas intestinais). 
 

 
Os L. Acidophilus reduzem as mudanças na microbiota intestinal causada pela administração 
de alguns fármacos, no Sindroma do Intestino Irritável, o uso de L. Acidophilus mostrou-se 
eficiente para diminuir o tempo da diarreia. 
 
Bifidobacterium Longum 
 
O Bifidobacterium Longum é uma bactéria probiótica com uma longa lista de benefícios 
para a saúde, especialmente para o cólon. É em comum encontrada em adultos e crianças no 
trato gastrointestinal e na flora vaginal feminina. Está presente no leite materno e é um dos 
primeiros microorganismos a colonizar o intestino infantil. Como outras espécies de 
bifidobacterium, bifidobacterium longum é uma bactéria do ácido láctico, que também produz 
ácido acético, etanol e ácido fórmico. Bifidobacterium longum é capaz de produzir ácido 
succínico está envolvido na produção de energia no corpo. 
 
Bifidobacterium Longum é um anaeróbio para a fermentação mas é aerotolerante por isso é 
muito versátil do que algumas outras espécies de bífido.É capaz de fermentar uma ampla 
variedade de hidratos de carbono, incluindo a lactose e os açucares em vegetais, crucíferos 
como o feijão e alguns grãos de cereais que o ser humano não pode digerir. 

 
Bifidobacterium Bifidum 
 
Bifidobacterium Bifidum é uma bactéria probiótica que foi originalmente isolada no trato 
intestinal de seres humanos. É um habitante específico do intestino grosso (especialmente no 
cólon), onde pode ser encontrado em altas concentrações. O Bifidobacterium Bifidum é um 
dos probióticos presentes na flora intestinal de crianças, ao lado de outras bifidobactérias 
como B.Longum, B. Adolescentis, B.Lactis, B.Angulatum etc., colonizam simultaneamente o 
trato instestinal de adultos saudáveis.  
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Bifidobacterium Bifidum faz parte da microflora benéfica que produz ácido (láctico e acético) 
Para baixar o pH no intestino grosso e retardar a colonização de bactérias putrefativas  
indesejáveis tais como E. Coli, Clostridium e Salmonella, além das leveduras. 
B. Bifidum inibe a proliferação de bactérias que podem alterar os nitratos, transformando-os 
nos potencialmente perigosos nitritos. 
 
Cepas dessa espécie têm sido usadas na produção de alimentos contendo bifidobactérias, 
tais como leites fermentados, iogurtes e em preparações terapêuticas para o tratamento de 
vários distúrbios digestivos em crianças. 
 
 
 
Bifidobacterium Lactis 
 
Bifidobacterium Lactis é uma bactéria próbiotica que é isolada no trato intestinal de seres 
humanos. A Bifidobacterium Lactis é anaeróbica, isso significa que ela se desenvolve melhor 
em ambientes sem oxigénio, o que explica por que sobrevivem tão bem no corpo humano, em 
especial na flora intestinal de bebé ainda em fase de amamentação. Esta variedade foi 
selecionada por sua notável habilidade de sobrevivência em produtos lácteos. 
 
Bifidobacterium Lactis sobrevive à passagem pelo trato gastrointestinal e contribui para uma 
colonização saudável no adulto. 
 
Faz parte da microflora benéfica que produz ácido (acético e láctico), para baixar o pH do 
intestino grosso e combater as bactérias putrefativas indesejáveis. 
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EFEITOS BENÉFICOS ATRIBUÍDOS AOS PROBIÓTICOS 
 

 
EFEITOS BENÉFICOS 

 

 
CAUSAS E MECANISMOS 

1 – Melhor Digestibilidade 
Melhora a motilidade e alívio da obstipação. 
Degradação parcial de proteínas, lípidos e 
hidratos de carbono. 

2 – Valor Nutritivo 
Níveis elevados das vitaminas do Complexo B 
e de alguns aminoácidos, como por exemplo: 
metionina, lisina e triptofano. 

3 – Melhora a Digestão da Lactose 

Estimula a produção de lactase da mucosa 
intestinal, aumentando a digestão da lactose 
(B-galactosidade), sendo benéfico em 
pessoas com intolerância à lactose. 

4 – Ação Antagónica contra Agentes 
Patogénicos Entéricos 

Distúrbios tais como diarreia, colite mucosa, 
colite ulcerosa, diverticulose e colite 
antibiótica controlada pela acidez, inibidores 
microbianos e inibição da adesão dos 
patogénicos (por exemplo, o consumo de 
ferro). 
Uso excessivo de antibióticos recupera as 
suas bactérias. 

5 – Colonização Intestinal 

Sobrevivência no ácido gástrico, resistência à 
lisozima e à tensão superficial baixa do 
intestino, adesão ao epitélio intestinal, 
multiplicação do tracto gastrointestinal, 
modulação imunitária. 

6 – Ação Anti-carcinogénica 

Conversão de potenciais pré-carcinogénicos 
em compostos menos perniciosos. 
Ação inibitória perante alguns tipos de cancro, 
como o gastrointestinal por degradação dos 
pré-carcinogénicos. 
Redução das enzimas promotoras de 
carcinogénios e estimula e fortalece o sistema 
imunitário. 

7 – Ação Hipocolesterolémia 

Utilização do colesterol sanguíneo no 
intestino e redução da sua absorção. 
Aumenta a excreção de sais biliares e 
produção de ácidos gordos voláteis no cólon. 
Produção de inibidores da síntese de 
colesterol. 

 
 
8 – Modulação Imunitária 

Melhor produção de macrófagos estimula a 
produção de células supressoras e Y-
interferon. 
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FOS (Frutooligassacarídeos) – Prebióticos 
 
Os Prébióticos são substâncias alimentares (consistem fundamentalmente em 
polissacarídeos não-amido e oligossacarídeos mal digeridos pelas enzimas humanas), que 
nutrem um grupo seleto de microorganismos que povoam o intestino. 
 
Favorecem a proliferação ou atividade de população de bactérias no intestino, (Ex-
Lactobaccilus e Bifidobactérias) os únicos prebióticos que possuem estudos para serem 
classificados como componentes ativos de alimentos funcionais são: 
 
Frutooligossacarídeos (Fos) 
outros conhecidos: 
 

 Oligofrutose 
 Inulina 
 Galactooligossacarídeos 
 Lactulose 
 Oligossacarídeos do leite de peito 

 
 
Oligofrutose – Prebióticos (OF)– Utilizado artificialmente como adoçante. 
 
Estão presentes naturalmente em muitos alimentos como: 
Trigo, Cebola, Banana, Mel, Alho e Alho-Porró. 
 
 
Inulina- Nutriente funcional naturalmente em vários vegetais tais como:  
Raízes da chicória, Trigo, Cebola e alho francês. 
 
Lactulose- É um dissacarídeo sintético utilizado como medicamento para o tratamento da 
obstipação e encefalopatia de causa hepática. 
 
Pectinas- Encontra-se em frutas cítricas, também nas maçãs, cenoura, farelo de aveia, soja e 
lentilhas. 
 
A fermentação de FOS no cólon dá lugar a um grande número de efeitos fisiológicos, 
incluindo: 
 

 Aumento do número das bifidobactérias no cólon 
 Aumento da absorção do cálcio  
 Aumento do peso fecal 
 Encurtamento da duração do trânsito gastrointestinal 
 Possivelmente, reduzindo os níveis de lipídos no sangue 

 
Sabe-se que o aumento de bifidobácterias colônias é benéfico para a saúde humana graças à 
produção de compostos que inibem os patogênicos potenciais, reduzindo os níveis 
sanguíneos de Anônio e produzindo vitaminas e enzimas digestivas. 
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Simbióticos 
 
São combinações apropriadas de Prebióticos e Probióticos, que em sinergia reconstitui e 
reequilibra a flora intestinal e as suas importantes funções vitais de forma integrada. 
 
Um produto simbiótico exerce um efeito tanto prebiótico como probiótico. 
 
 
Manipulação de Lactobacilos 
 
A potência de probióticos é expressa em UFC (Unidades Formadoras de colónias). Os 
cálculos são simples e devem ser realizados pela regra de três simples. 
 

Exemplo – 109 UFC = 1 bilião 
 
 
Para manutenção da flora intestinal normal a dose diária é de 1 a 10 bilhões de UFC por dia. 
 
 

AS DÚVIDAS QUE SEMPRE TEMOS E AS RESPOSTAS MAIS FREQUENTES 
 

1) O que são os Probióticos? 
 
Probióticos são organismos que ajudam a melhorar o ambiente do tracto intestinal. 
 
Ajudam a restaurar as quantidades equilibradas de bactérias benéficas para criar um 
ambiente interno mais saudável. 
 

 

 
2) Por que devemos tomar Probióticos? 
 
Sabemos que vários fatores podem provocar o desequilíbrio bacteriano intestinal, entre os 
quais: 

 
 

 O uso frequente de antibióticos 
 As viagens (frequentes) nacionais e internacionais 
 O stresse físico e psicológico 
 Os elementos patogénicos (bactérias e fungos que provocam doenças) 
 As alterações na dieta 
 O envelhecimento 

 
 
 
3) Qual é a estirpe mais comum de probióticos e onde se encontram? 

 
As bactérias L. Acidophilus encontram-se no intestino delgado superior e inferior, e as 
bifidobacterium bifidum encontram-se no intestino delgado inferior e no intestino grosso. 
Estas duas estirpes podem proteger todo o tracto intestinal. 
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4) Qual é o efeito geral dos probióticos? 

 
A suplementação com probióticos favorece importantes metabolismos internos, como: 
 
 

 A produção de substâncias como os ácidos naturais (ácido láctico, acético) 
 Ativa as células com capacidades imunitárias como os macrófagos 
 A produção de Vitamina B e enzimas (o exemplo lactase para digerir a 

lactose) 
 A reciclagem das toxinas e a diminuição da absorção, como as 

nitrosaminas e outras substâncias cancerígenas. 
 Possível redução da absorção do colesterol 

 
 

5) Que estirpes de probióticos em suplemento alimentar é melhor e porquê? 
 
 
O uso de bactérias de estirpe humanas, estáveis à temperatura ambiente, por algumas 
razões: 
 

 Para crescimento no trato intestinal humana 
 Conseguem suportar a acidez do estômago na presença dos alimentos 
 Aguenta os sais biliares e outros compostos no trato intestinal 
 Aderem às células da parede interna do trato intestinal e aí se 

desenvolverem 
 As bactérias mantêm-se vivas à temperatura ambiente e não necessitam de 

refrigeração. 
 
6) Devemos tomar os probióticos com o estômago vazio ou com alimentos? 
 

 Deve-se ingerir os probióticos com os alimentos 
 Poucas estirpes de bactérias conseguem suportar a agressividade da 

acidezgástrica, com o estômago vazio 
 Os alimentos diluem os ácidos gástricos e os níveis de bactérias mantêm-

se 
 A alimentação ajuda à sobrevivência e crescimento das bactérias 
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Produto 
 

Nordic Naturals - Noruega  
 

Apresentação 
 

237 ml 
 

Ingredientes 
 

Óleo purificado de peixes de águas profundas (anchovas e sardinhas), Aroma Natural de 
Limão. D-alfa-tocoferol, Extrato de Alecrim (conservante natural). 
Isento de: glúten, derivados lácteos, aroma ou corante artificiais.  
Contém: vitamina E proveniente de óleo de soja refinado. 
 
Informação nutricional 
 

Valor energético
Lípidos
   dos quais saturados
Hidratos de carbono
   dos quais açucares
Proteínas
Sal
Vitamina E (D-alfa-tocoferol)

750 mg
550 mg
300 mg

1600 mg
*VRN - Valor de referência do nutriente

100
EPA
DHA
Outro Ómega 3

0 g

Total Ómega 3

30 U.I.

0 g

  Por 5 ml (1 colher de chá)

                  1,5 g

189 kJ / 45 kcal

0 g

% VRN

0 g

5 g

 
 

Conselhos de utilização 
 

Adultos: Tomar 1 colher de chá por dia, com uma refeição. 
Aviso: Consultar o seu médico antes de tomar este suplemento se for alérgico ao iodo, usar 
anti-coagulantes ou vai ser submetido a cirurgia. 

 
Recomendação de uso 
 

Triglicéridos e colesterol elevados. Hipertensão arterial. Diminui a formação de placas 
ateromatosas. Artrite Reumatóide. Inflamação e dor. Enxaqueca. 

 

Tipo de ação 
 

Reduz os riscos coronários. Aumenta a atividade cerebral. Diminui LDL. Vasoconstritora. Anti-
trombótica. Normaliza a tensão arterial. Diminuição da agregação plaquetária. Anti-
inflamatória. 

 
Informação anexa  
 

Indicado para vegetarianos. 
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ÓMEGA 3  
 
(Fornece EPA – DHA e Ómega 9) 
Já pensou que ao consumir sardinha, anchovas, atum, cavala, arenque, truta e carpa “Peixe 
azul” está a obter benefícios excelentes para a sua saúde? 
 
 
Ómega 3 influência beneficamente na ação protetora do coração e do sistema circulatório, 

estão também diretamente envolvidos em diversos processos biológicos do nosso 
organismo, desde o normal desenvolvimento do cérebro e da visão, até à regulação da 
pressão arterial e dos mecanismos de defesa do sistema imunitário e na resposta a 
estímulos inflamatórios. 

 
 
Os ómegas 3 são popularmente conhecidos pela sua importante contribuição para a 

prevenção das doenças cardiovasculares, nomeadamente para manter baixos os níveis 
de colesterol total e LDL (o mau colesterol) e de triglicéridos, ajudam a estabilizar os 
batimentos cardíacos (arritmias) a reduzir a hipertensão. 

 
 
Os ómegas 3 reduzem a viscosidade sanguínea e plasmática (fluidificação do sangue), bem 

como na melhoria na disfunção endotelial (Parede interna das artérias). Inibem a atividade 
do tromboxano. Este é um potente vasoconstritor envolvido no mecanismo de agregação 
plaquetária e impedido o desenvolvimento de coágulos sanguíneos e outras desordens 
vasculares. 

 
 
Os ómegas 3 têm um efeito estabilizador e modulador no processo de inflamação crónica e, 

assim diminui as ocorrências agudas, particularmente benéficas na artrite reumatóide, 
reduz a rigidez matinal e maior flexibilidade articular, lúpus, psoríase, doença de Raynaud, 
doença de Crohn e tensão pré-menstrual. Depressões e outros sintomas relacionados 
com problemas mentais, também podem ser atenuados com os ómegas 3. 

 
 

De facto os ómega-3 estão envolvidos na manutenção da saúde e do equilíbrio geral do 
organismo, incluindo:  
 
 

• Coração e sistema cardiovascular 
 
• Articulações flexíveis e sem dor 

 
• Saúde visual 

 
• Saúde cerebral 
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ÁCIDO OLEICO (Ómega 9) 
 
A principal fonte alimentar de ácidos gordos monoinsaturados (também denominados por 
ómega 9, dos quais se salienta o ácido oleico) é sem dúvida, o azeite. Esta é uma das 
melhores gorduras, tanto para cozinhar como para temperar, não oxida facilmente e 
mantém as suas propriedades mesmo a temperaturas entre os 160º e os 190º. Não 
esqueçamos que o azeite é um dos elementos principais da dieta mediterrânica. 
 
 
A ingestão de ómega 9 ajuda a diminuir os níveis de colesterol LDL (mau colesterol) e é 
importante na manutenção da integridade celular. 
 
 
Os ácidos gordos polinsaturados ómega 3, incluindo o EPA e o DHA, são ácidos 
gordos essenciais que beneficiam a nossa saúde num elevado número de aspetos. 
 
 
Peixes como anchovas e as sardinhas, derivados de águas norueguesas 100% puras, 
são uma fonte muito rica para o fabrico de suplementos à base de óleos de peixe, 
mas com uma potência duplamente elevada. 
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Produto 
Nordic Naturals - Noruega  

 
Apresentação 
90 cápsulas – 154 g 

 
Ingredientes 
Óleos de peixe (Anchovas e sardinhas); Agentes de revestimento (Gelatina, água purificada, 
glicerol, corante: Alfarroba, aroma natural de limão); Sulfato de glucosamina (De milho de 
agricultura biológica); Cera de abelhas; Colagénio tipo (UC-II) Padronizada; d-alfa tocoferol; 
Conservante: Extrato de alecrim; Estabilizador: Cloreto de potássio. 

Isento de: glúten, derivados lácteos, corantes ou aromatizantes artifciais.  

 
Informação nutricional 
 

Valor energético
Lípidos 2,0 g
   dos quais saturados 0,0 g
Hidratos de carbono 1,75 g
   dos quais açucares 0,0 g
Proteínas 0,0 g
Sal 0,0 g
Sulfato de glucosamina                1500 mg

40 mg
Colagénio total                 10 mg
Total ómega 3 1065 mg
EPA                 540 mg
DHA 360 mg
Outros Ómega 3 165 mg
Vitamina E (D-alfa tocoferol) 10 mg
*VRN - Valor de referênc ia do nutriente

Colagénio (UC-II) padronizada

83.3

  Por 3 cásulas % VRN
105kJ / 25 kcal

 
 

Conselhos de utilização 
Tomar 3 cápsulas por dia, às principais refeições. 

Recomendação de uso 
Artrose. Osteoartrose. Dor. Inflamação articular. Artrite. Osteoartrite. Artrite reumatóide. 
Poliartrite reumatóide juvenil. Preventivo da saúde das articulações. 

 
Tipo de ação 
Anti-Inflamatório. Melhora a mobilidade e flexibilidade articular. Reconstrói a cartilagem e a 
degradação articular. 
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Ómega Joint Xtra 
 
Ómega Joint Xtra é um suplemento alimentar que apresenta uma alternativa nutricional 
específica. 
Contém Glucosamina, Ómega 3 e Colagénio Tipo II (UCII ®) não desnaturado. 
 
Auxilia a renovação da cartilagem diminuindo assim o agravamento das patologias 
osteoarticulares, quando se trata de articulações, sempre demanda uma nutrição 
especializada, e essa é a característica deste produto. 
 
 
 
A cartilagem e a Osteoartrite 
A partir dos 30 anos o organismo começa naturalmente a diminuir a produção de colagénio. 
O colagénio é uma proteína fibrosa presente na pele, tendões, ossos, dentes, vasos 
sanguíneos e cartilagens, correspondendo a 30% da proteína total e a 6% em peso do corpo 
humano. 
 
 
A Cartilagem 
A cartilagem é um dos tecidos conjuntivos primários do corpo, proporcionando flexibilidade e 
suporte para as articulações ósseas. 
O colagénio é a principal proteína estrutural na cartilagem que é responsável pela sua 
resistência, rigidez e firmeza. 
 
 
Colagénio e Cartilagem Articular 
 
Constituição: 

 
 
Células (Condrócitos) 
 

• Especializadas, encarregues de sintetizar os componentes da matriz 
 

• Matriz: Sólida, Firme e Flexível 
 
 
 
Matriz Extracelular 
 

• Fibras de colagénio 
 

• Gel de Proteoglicanos                      Proteína Central 
                                                                                                      

                                                                                                      + 
                                                                                       Glicosaminoglicanos 

• Água  
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A cartilagem articular, encontrada em todas as articulações móveis, como os ombros, 
joelhos e cotovelos é composta por um tipo de tecido conjuntivo. 
 
 
As suas propriedades biológicas e mecânicas especiais dependem da composição da 
matriz extracelular, que é um composto encontrado em redor das células.  
 

 
Essa matriz é altamente especializada e é composta de 2 principais substâncias, as 
proteoglicanos e o colagénio. 
 
 

O colagénio do Tipo II é o tipo predominante de colagénio na cartilagem. 
 

 
O colagénio Tipo II forma uma rede fibrilar tridimensional que é essencial para as 
características da cartilagem, rigidez e a resistência. 
 
 
A Cartilagem  
 
Uma das principais doenças relacionadas à cartilagem é a Osteoartrite, que afeta as 
articulações do corpo humano (principalmente a coluna, joelhos, dedos e anca), provocando 
inflamação. Na maioria das vezes surge em pessoas com mais de 50 anos e do sexo 
feminino, mas também atinge homens e pessoas de outras faixas etárias. 
Um dos fatores que podem contribuir para o aparecimento da Osteoartrite é a obesidade, 
traumas, quedas, excesso das articulações em movimentos repetitivos durante o trabalho e 
a prática desportiva (competição), levam à doença. 
A estas causas chama-se Degenerativas. 
 
 
Artrite Reumatóide – Inflamatória 
 
A Artrite Reumatóide (AR) é uma doença reumática inflamatória, de causa desconhecida e 
de evolução crónica, que envolve primariamente as articulações. Nos casos clínicos típicos 
manifesta-se sobre a forma de poliartrite (definida pelo envolvimento de três ou mais 
articulações), bilateral (afeta articulações nos dois lados do corpo), simétrica (afeta as 
mesmas articulações dos dois lados do corpo), progressiva, destrutiva e deformante. 
Trata-se de uma doença auto - imune, o que significa que as defesas do organismo atacam 
os seus próprios tecidos. 
 
AR – Pode ocorrer em qualquer idade mas é mais comum na meia–idade. O sexo do 
indivíduo afeta a susceptibilidade para a doença, de tal forma que esta é cerca de 2 a 3 
vezes mais frequente na mulher. 
 
AR – É uma doença crónica e inflamatória que conduz à destruição do tecido articular e 
periarticular. Também existe várias alterações extra–articulares, (fadiga, anorexia, perda de 
peso e febre baixa) 
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Osteoartrose 
A Osteoartrose ou simplesmente artrose, pode ser definida como uma doença articular 
resultante da falência de vários processos de reparação face a múltiplas agressões e lesões 
sofridas pela articulação. 
Clinicamente há dor articular, rigidez e limitação da função. 
O risco aumentado é constituído, sobretudo, pelas pessoas idosas, em particular do sexo 
feminino, os obesos, os que têm as suas articulações sujeitas a sobrecarga devido à 
profissão, ou por motivos desportivos e os que sofrem de doenças articulares e ósseas, 
incluíndo os traumatismos. (Degenerativa). 
 
 

Doenças Reumáticas  
 
 

Artrite 
 
 Designação geral utilizada para descrever mais de 100 doenças das articulações, 

ossos e músculos.  
 
 

As mais conhecidas são: 
 
 
 Degenerativa: Artrose = Osteoartrose = Osteoartrite 
 

• Osteoartrite: desgaste da cartilagem das articulações e inflamação 
da membrana sinovial. 

 
 
 Inflamatória:  
 

• Artrite Reumatóide: doença auto-imune que provoca dor e 
inflamação das articulações periféricas.  
 

 
 

3 de 9 



 

 

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 

Ficha Técnica 

 
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 Ómega JointXtra 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. 

 
UC–II® Colagénio não desnaturado 

 
 

Introdução: 
®UC–II  consiste em colagénio do tipo II não desnaturado que age juntamente com o sistema 

imunológico para manter as articulações saudáveis e promover a mobilidade e flexibilidade 
das articulações. 
 
UC–II® tem a sua composição patenteada e demonstrou a sua eficácia em estudos clínicos 
em humanos. É fabricado através de um processo de produção, não–enzimático, à baixas 
temperaturas o que garante a obtenção de um colagénio puro, sem alteração molecular e 
com atividade biológica inalterada. 
 
O colagénio é uma proteína fibrosa presente na pele, tendões, ossos e cartilagens, 
correspondendo a 30% da proteína total e a 6% em peso do corpo humano. 
 
 
Mecanismo de ação  
No caso da osteoartrite, por se tratar de uma doença autoimune, o próprio organismo 
acaba por não reconhecer o colagénio tipo II, levando a produção de enzimas colagenase 
provocando a quebra da cartilagem, que tem por consequência a inflamação e dor. Neste 
caso, uma das formas de ajudar o organismo a repor a proteína perdida é por meio de 
suplementação da mesma. 
 
O UC–II® é capaz de suprir essa reposição, já que consiste em colagénio tipo II não 
desnaturado (bioidêntico). 
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intomas Comuns: 

, todas têm quatro sintomas em comum: 

 

Os estudos realizados pelo Dr. David Trentham, da Universidade de Harvard e outros 

 

S
 

dependentemente do tipo de artriteIn
 

1. Dor e inflamação 
 

2. Erosão da cartilagem e do osso  
 

3. Diminuição da flexibilidade e mobilidade 
 

4. Degradação articular 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

docentes, demostraram que o colagénio nativo tipo II não-desnaturado interage com o 
sistema imunitário dando lugar à redução da inflamação, específicamente no interior das 
articulações. 
 

 
udos em pacientes com artrite reumatóide, novos estudos Enquanto se realizavam estes est

demonstram que o mesmo mecanismo trabalha para parar e reverter a progressão da 
osteoartrite. 

 
 
 
O sistema imunitário identifica o colagénio Tipo II como uma substância estranha 

Envia anticorpos para ataca-lo e destrui-lo 

Produz-se do  e mobilidade 

 

 

 
 
 

 
 
 

r, inflamação e uma diminuição da flexibilidade
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Início de cascatas Imunológicas 

colagénio tipo II. 
ecer” o colagénio (proteína) 

 
. presente nas cartilagens. 

cido pelo 

 
. a 

Cascatas Imunológias 

 

 
UC-II®, ajuda o organismo a: 

gem. 

 
cartilagem. 

 

 

Rubor 

dema 

alor 

Como começa, os seus passos: 
 

. Desativa a resposta imune contra o 1
Na osteoartrite o organismo passa a não “reconh
presente nas articulações. 
O sistema imune ataca o colagénio e o destrói. 

2 Torna o organismo tolerante ao colagénio tipo II 
O UC-II® ingerido oralmente, ao passar pelo sistema digestivo é reconhe
organismo e isso dessensibiliza o sistema imune causa uma tolerância oral. 

A tolerância por administração oral do colagénio tipo II suprime fortemente 3
inflamação articular. 
 

 
 

 

 
• Reduzir a dor e a inflamação. 

 
 
• Parar a erosão da cartila

 

• Reparar e reconstruir a 
 

 
 

 

 

E

 

C
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eneficios do UC-II® 

•

s articulações. 

Colagénio não desnaturado e estudo clínico 

 

 do desta maneira a 

 
 ortemen manos 

 A atividade biológica do UC-II  foi validada pelo método de análise 

 
 rabalha c

ÓMEGA 3 
 

ção Anti-Inflamatória dos Ácidos ga 3 

lvez 

erminando a batalha os soldados têm que recolher, a quantidade de Eicosanóides pró-

ntidades adequadas deste tipo de ácidos gordos nas membranas das 
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B
 

 Reduz a dor e a inflamação das articulações. 
 

A• umenta a flexibilidade e mobilidade. 
 

I• nterrompe a erosão da cartilagem e do osso. 
 

R• epara e reconstrói a cartilagem. 
 

P• romove a saúde a longo prazo da
 

 

 
• olagénio Tipo II não-desnaturado é um produto patenteado:C

 
Mantém o seu estado natural asseguran
atividade biológica.  

te apoiado por Estudos Clínicos em hu• F
 

®

de anticorpos muito específico e sensível (teste “ELISA”). 

om o sistema imunitário para promover a saúde das articulações.  • T
 

 

A Gordos Óme
 

s Eicosanóides (EPA) são produzidos a partir dos ácidos gordos ómega 6 e ómega 3. O
As gorduras ómega 6 dão principalmente origem a eicosanóides Pró-Inflamatórios, e ta
por isso as membranas das células imunitárias tenham uma maior proporção deste tipo de 
gorduras, em especial de ácido araquidónico (AA). 
Ao primeiro sinal de alerta, as membranas das células imunes libertam o AA e produzem 
diferentes Eicosanóides pró-inflamatórios, organizando o ataque, tal como um comandante 
começa a enviar mensagens e a organizar todos os seus soldados. 
 
T
inflamatórios tem de baixas, e os Eicosanóides Anti-Inflamatórios, aumentam as suas 
funções.  
Essa função cabe principalmente aos Eicosanóides produzidos a partir dos ómega 3, em 
especial o EPA e DHA. 
 

e não tivermos as quaS
nossas células imunitárias, estas vão ter dificuldade em parar “ de induzir inflamação”, como 
forma de travar a inflamação. 
Por isso é que uma alimentação pobre em ómega 3 e rica em ómega 6 agrava os processos 
inflamatórios. 
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AA e EPA: Como funciona na inflamação?

s Ómega 3 (EPA) também estão localizados na membrana celular, e também necessita da 

a ação da LOX, a outra enzima responsável 

gora que já sabemos alguns dos efeitos anti-inflamatórios dos Ómega 3, e de que forma 

Ómega 3, com 2,6 gr resulta numa 

lares e para a 
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O
enzima COX para ser transformada nos diferentes eicosanóides anti-inflamatórios, 
competindo assim com o AA.  
Quanto mais concentração de EPA houver nas membranas celulares, menos eicosanóides 
pró-inflamatórios oriundo AA são produzidos. 
 

lém disso, o EPA é ainda capaz de diminuir A
pela produção de eicosanóides pró-inflamatórios a partir AA. Desta forma, o EPA tem aqui 
duas formas de travar a ação do AA, através do LOX e da COX, algo que quase a totalidade 
dos fármacos AINs não é capaz de fazer, pois estão direcionados para inibir apenas a COX. 
 
 
A
este efeito esta dependente da ingestão de gorduras Ómega 6. 
 

eduz a rigidez matinal e maior flexibilidade articular. R
Em estudos recentes, a suplementação diária de 
significativa melhoria dos sintomas em pacientes com Artrite Reumatóide. 
 

s óleos de peixe são particularmente benéficos em todos os processos articuO
saúde das articulações. 
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Produto 
 

Nordic Naturals - Noruega  
 

Apresentação 
 

60 cápsulas moles – 61,3g 
 

Ingredientes 
 

Óleo Purificado de Peixes de Águas Profundas (Anchovas e sardinhas), Cápsula mole 
(Gelatina, glicerina, água purificada, corante: caramelo, aroma natural de limão); Arroz 
Vermelho Fermentado em Pó, D-Alfa Tocoferol, Extrato de Alecrim (conservante natural), 
Cera Amarela de Abelhas, Coenzima Q10. 
Isento de: glúten, derivados lácteos, corantes ou aromatizantes artificais. 
Contém: soja.  
 
Informação nutricional 
 

Valor energético
Lípidos 
   dos quais saturados
Hidratos de carbono
   dos quais açucares
Proteínas
Sal
Vitamina E(D-alfa tocoferol)  

Arroz vermelho fermentado em pó
Coenzima Q10   
EPA (ácido eicosapentanoico)  
DHA (ácido docosahexanoico)  
Outros Ómega-3    
Total Ómega-3      
*VRN - Valor de referência do nutriente

1152mg

405mg

0 g

30mg
585mg

1200mg

1,8 g

162mg

  Por  3 Cápsulas % VRN

30 UI 100
0 g

0 g

 0 g 

0 g

63 kJ / 15 kcal

 
 

Conselhos de utilização 
 

Tomar 3 cápsulas por dia, de preferência ás refeições. 
Aviso: Consultar o seu médico antes de tomar este suplemento se estiver grávida ou a 
amamentar, for alérgico ao iodo, usar anti-coagulantes ou vai ser submetido a cirurgia. 
 
Recomendação de uso 
 

Colesterol e triglicéridos elevados. LDL elevado (mau colesterol). Diminui a formação de 
placas ateromatosas. Distúrbios cardiovasculares. 
 
Tipo de ação 

 

Reduz os riscos coronários. Anti-trombótica. Anti-agregante plaquetário. Diminui os depósitos 
de colesterol nas artérias. Reduz o LDL. Aumenta o HDL. Promotor da saúde cardiovascular. 

10
 

20 
dias 

 

 

OMEGA LDL 

+ RED YEAST RICE + CoQ10 
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Redução do colesterol e proteção cardiovascular 
 
 

É um suplemento alimentar com Red Yeast Rice (arroz vermelho fermentado), Co-Q10 e 
Ómega-3 EPA/DHA. 
 
Estes compostos ajudam a baixar o colesterol e, mostram redução dos níveis do mau 
colesterol (LDL) entre 20 a 30%, ou seja o colesterol que se deposita nas paredes arteriais. A 
Co-Q10 é um dos principais nutrientes produtores de energia no nosso organismo. 
Deficiências em Co-Q10 são muito comuns em pacientes cardíacos. 
 
 
Informação complementar 
 
EPA/DHA 
 
 
O Ómega-3 influencia beneficamente o perfil lipídico, diminui a agregação plaquetária e o 
risco de formação de trombos, reduz a hipertensão arterial, tem um marcado feito anti-
inflamatório. 
 
Já pensou que ao consumir sardinha, anchovas, atum e cavala de origem marinha está a 
obter benefícios excelentes para a sua saúde? 
 
O grande benefício do Ómega-3, na prevenção das doenças cardiovasculares, é a redução 
dos níveis de gordura no sangue, reduz o perfil lipídico (reduz os triglicéridos). São lípidos 
complexos constituídos por glicerol e ácidos gordos. São os principais componentes das 
gorduras e óleos alimentares, sobretudo das de origem animal. O seu aumento no sangue 
circulante, hipertrigliceridémia, é um factor de risco da doença aterosclerótica. Reduz a 
viscosidade sanguínea e plasmática, bem como melhoria na disfunção endotelial (parede 
interna das artérias). Inibem a actividade do tromboxano. Este é um potente vasoconstritor 
envolvido no mecanismo de agregação plaquetária e impedindo o desenvolvimento de 
coágulos sanguíneos e outras desordens vasculares. 
 
Outros estudos revelam que os ácidos gordos polinsaturados Ómega-3, reduz a morte súbita 
em doentes coronários. 
 
Os Ómegas-3 conseguem produzir uma estabilização da placa aterosclerótica, um dos 
fatores de risco para a ocorrência de um evento de natureza cardíaca. Isto surge porque 
“uma placa com caráter instável pode romper a qualquer momento e, ao extravasar o 
conteúdo de gordura para o sangue que está próximo, vai promover um fenómeno 
trombótico”. Também há estudos que demonstram a redução do enfarte agudo do miocárdio. 
 
Os ácidos gordos Ómega-3, reduzem a tensão arterial. Pensa-se que o DHA seja o Ómega-3 
responsável por esta ação. Este ácido gordo polinsaturado de cadeia longa demonstrou 
possuir um efeito redutor da aldosterona (hormona responsável pelo aumento da pressão 
sanguínea). Vários estudos sobre DHA reportaram reduções na pressão sanguínea (cerca de 
6 mmhg na sistólica e cerca de 5 mmhg na diastólica) em indivíduos hipertensos. 
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Levedura de arroz vermelho  
 
 
Este ingrediente natural combate os níveis elevados de colesterol total, LDL e os triglicéridos. 
 
Contém inibidores naturais da redutase da HMG-CoA, que minimiza a reação enzimática que 
é necessária para a produção de colesterol, especialmente no fígado. O fígado é o órgão 
principal da produção de colesterol, sendo responsável por mais de 75% do total de 
colesterol. 
 
O arroz fermentado pela levedura vermelha, é uma formulação idêntica à da molécula das 
conhecidas estatinas. 
 
A eficácia desta substância deve-se à monacolina K. O Arroz vermelho, possui, para além 
desta monacolina, outras monacolinas diferentes com a capacidade de reduzir os níveis de 
colesterol total e LDL (mau colesterol). 
 
 
Co-Q10 

 
 

A Co-Q10 tem uma grande importância para a produção de energia nas células (em especial 
do coração), permite uma melhor oxigenação e performance cardíaca. Este suplemento é 
utilizado principalmente a nível cardíaco na prevenção e melhoria da sintomatologia das 
doenças cardiovasculares, assim como na redução dos níveis de colesterol e triglicéridos. 
 
A Co-Q10 atua por inibição da enzima HMG-CoA redutase, bloqueando a síntese de 
colesterol. 
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OMEGA VISION 

+ LUTEÍNA e ZEAXANTINA

 

Produto 
 

Nordic Naturals – Noruega 
 

Apresentação 
 

60 cápsulas moles – 60 g 
 

Ingredientes 
 

Óleo Purificado de Peixes de Águas Profundas (Anchovas e Sardinhas), Agentes de 
revestimento (gelatina, glicerina, água purificada, corante: caramelo, aroma de limão natural), 
D-Alfa Tocoferol, Luteína (em óleo de girassol), Zeaxantina (em óleo de milho), Extrato de 
Alecrim (conservante natural), Cera Amarela de Abelhas. 
Isento de: glúten, derivados lácteos, corantes ou aromas artificiais.  

 
Informação nutricional 
 

  Por 2 cápsulas
Valor energético 84 Kj  / 20 kcal
Lípidos 2 g
   dos quais saturados              0,09 g
Hidratos de carbono 0 g
   dos quais açucares 0 g
Proteínas 0 g
Sal 0 g
Vitamina E (d-alfa tocoferol)  30 UI
Luteina (Flora Glo®)              20 mg
Zeaxantina                  4 mg
EPA(ácido eicosapentanoico)             190 mg
DHA (ácido docosahexanóico)            788 mg
Outros Ómega-3                69 mg
Total Ómega-3            1047 mg
* VRN - Valor de referência do nutriente

112,5

% VRN

 

 

2030 
dias 

 

Conselhos de utilização 
 

Adultos: Tomar 2 cápsulas por dia, de preferência às refeições. 
Aviso: Consultar o seu médico antes de tomar este suplemento se for alérgico ao iodo, usar 
anti-coagulantes ou vai ser submetido a cirurgia. 

 

Recomendação de uso 
 

Cataratas. Glaucoma. Degenerescência macular da idade (DMI). Olho seco. Retinopatia 
diabética. Fadiga ocular. Utilizadores intensivos de computadores. 
 
Tipo de ação 
 

Integridade celular do cristalino e retina. Antioxidante. Anti-envelhecimento ocular. Beneficia 
as pessoas com mais de 40 anos de idade com visão enfraquecida. Adultos submetidos a 
stresse oxidativo e exposição aos raios U.V. 

 

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 



 Ficha Técnica 

 
 

 
É um suplemento alimentar com ácidos gordos essenciais DHA/EPA (da família dos ómega-
3), Vitamina E, luteína e zeaxantina que garantem uma proteção adicional aos tecidos 
oculares, potenciando as defesas do organismo e minimizando os processos oxidativos 
relacionados com a idade e com o ambiente (tabaco, poluição, raios solares, alimentação 
deficiente, etc.). 
 
 

Antioxidantes Papel 
  

Luteína e Zeaxantina 
Absorve as radiações da luz, protegendo as 

células da retina contra a lesão foto-oxidativa. 

Vitamina E 
Protege as células da retina da oxidação dos 

seus lípidos. 

  

Ómega 3 (DHA) Protege a retina contra as lesões oxidativas. 

 
 
Informação complementar 
 
 
O olho humano é uma das mais espantosas e mais complicadas realizações da natureza. O 
olho está muito exposto ao stresse oxidativo provocado pelos processos visuais e tem, 
portanto, necessidade de aumentar as substâncias com efeito antioxidante. 
 
 
Não é, de admirar que muitas pessoas, rapidamente, por volta dos 40 anos de idade, reparem 
em alguns sinais da sua visão, que ficam desfocados, tentam afastar o jornal para verem 
melhor. Estes danos são causados por um excesso dos chamados radicais livres (stresse 
oxidativo), produtos metabólicos altamente reativos que atacam as células dos nossos olhos e 
que colocam considerável esforço em ambos os cristalinos e retinas. 
 
 
No entanto, o organismo necessita também de destruir os radicais livres continuamente. O 
sistema de protecção consiste em ómega 3 EPA – DHA e substâncias antioxidantes (luteína e 
zeaxantina). Por isso torna-se vital fornecer ao organismo um fornecimento constante destes 
micronutrientes à medida que envelhecemos.  

 
 

Ao tomarmos Ómega Vision + Luteína e Zeaxantina podemos reduzir os riscos de doenças 
crónicas do olho, conhecidos pelos processos oxidativos envolvidos, como as cataratas, 
glaucoma, olho seco, retinopatia diabética e na degenerescência macular ligada à idade 
(DMLI). 
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Os Ómega-3 na Visão, para reforçar a acuidade visual 
 
 
Ómega-3 (EPA – Eicosapentanóico e Docosahexaenóico – DHA), desempenham um papel 
fundamental na visão. Com efeito a retina contém cerca de 35% de DHA sob forma de 
fosfolípidos e as células fotorrecetoras do olho contêm mais de 50%. 
O DHA é um componente essencial para a estrutura, desenvolvimento da saúde ocular, 
particularmente importante durante a idade infantil e adulta. 
Os Ómega-3, asseguram uma regeneração das células da retina e contribuem assim para 
uma melhoria da acuidade visual. 
 
 
Luteína 
 
 
Este antioxidante é um dos compostos protetores mais abundantes no tecido ocular. Várias 
investigações demonstraram que a luteína beneficia a integridade da mácula e pode 
representar um dos mais importantes agentes preventivos contra problemas degenerativos do 
olho como degenerescência macular. A luteína mostrou filtrar as radiações solares 
particularmente perigosas e considerados responsáveis pelos danos provocados nos 
fotoreceptores ao nível da mácula.  
 
 
Zeaxantina 
 
 
Faz parte da família dos carotenóides, foi adicionada a este suplemento com o objectivo de 
aumentar a capacidade antioxidante do produto. Inúmeros estudos científicos demonstraram 
que este carotenóide é os que predomina na retina (zona de maior acuidade de visão), o que 
o associa a um efeito preventivo, nomeadamente no aparecimento da degenerescência 
macular da idade e das cataratas. Ambas patologias, conduzem a uma perda gradual da 
visão, sendo frequente a partir dos 55 anos de idade. 
 
 
Antioxidantes (Vitamina E) 
 
 
Os antioxidantes nutricionais reduzem a atividade dos radicais livres e, consequentemente, os 
efeitos nocivos por eles causados. Os radicais livres são um factor primário no 
desenvolvimento de condições degenerativas oculares. 
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Produto 
 

Nordic Naturals - Noruega 
 

Apresentação 
 

90 cápsulas moles – 45 g 
 

Ingredientes 
 

Óleo Purificado de Peixes de Águas Profundas, Agentes de revestimento: gelatina, água, 
glicerina, D-alfa tocoferol, Vitamina D3, Extrato de Alecrim. 
Isento de: Glúten, derivados lácteos, corantes ou aromatizantes artificiais. 
 

 
Informação nutricional 
 

  Por 2 cápsulas %VRN*
Valor energético 37,8 Kj /9 kcal
Lípidos 1,0 g
   dos quais saturados 0 g
Hidratos de carbono 0 g 
   dos quais açucares 0 g
Proteínas 0 g
Sal 0 g
Vit. E (d-alfa tocoferol) 15 UI 50
Vit. D3 (colecalciferol) (em azeite) 400 UI 100

  Ómega-3

  EPA 90 mg
  DHA 450 mg
  Outro ómega-3 40 mg
  Total Ómega-3 580 mg
*VRN – Valor de referência do nutriente  

 
Conselhos de utilização 
 
 

Tomar 2 cápsulas por dia, com uma refeição. 
Aviso: Consultar o seu médico antes de tomar este suplemento se for alérgico ao iodo, usar 
anticoagulantes ou vais ser submetido a cirurgia. 
 
Recomendação de uso 

 

Suplemento nutritivo durante a gravidez. Mulheres em período de amamentação. Aumenta o 
funcionamento cognitivo de um bebé em desenvolvimento. Essencial no desenvolvimento do 
cérebro e do olho do bebé. Reduzir o risco de parto prematuro. Depressão pós-parto. 
 
Tipo de ação 
 

Aumenta a imunidade infantil (alergias). Favorece a melhor gestação. Reduz os riscos de 
depressão pós-parto. Antioxidante. 

 

2090 
dias 

 

PRÉ-NATAL DHA 

 



 Ficha Técnica 

 
 

Informação complementar 
 
É do conhecimento geral que a mulher, quer durante a gravidez quer durante a 
amamentação, não consegue suprir todas as necessidades em nutrientes apenas através da 
alimentação. 
 
 
Este suplemento Pré-Natal DHA, permite colmatar com sucesso as necessidades da grávida 
em ácidos gordos polinsaturados, Vitamina D3 e Vitamina E. 
 
 
Gravidez 
 
O motivo principal para o fornecimento de ingestão suficiente de ácidos gordos ómega-3 de 
cadeia longa para as mães é apoiar o ótima saúde do bebé durante a gravidez (período pré-
natal), após o nascimento (durante a infância), e durante o período da infância posterior, bem 
como prover as necessidades de saúde e fisiológicas da mãe. 
 
 
O DHA, com a sua estrutura única, propriedades fisíco-químicas e prevalência nas 
membranas celulares neuronal, desempenha um papel fundamental como um nutriente 
essencial para o funcionamento ideal do cérebro da criança (desempenho cognitivo) e o 
desempenho ideal da retina (acuidade visual). Uma fonte significativa de DHA para a criança 
em desenvolvimento é geralmente considerada aconselhável durante a gravidez e 
particularmente durante o último trimestre. 
 
 
Suplementação durante a gravidez pode aumentar a imunidade infantil (melhor proteção 
contra as patologias alérgicas), e reduzir o risco de doença alérgica. Além disso um maior 
consumo de DHA/EPA durante a gravidez (níveis baixos como 150 mg/dia), têm sido 
implicados com o peso ao nascer, aumento, gestação moderadamente prolongada e redução 
do risco de parto prematuro. 
 
 
Finalmente, uma maior ingestão de DHA durante a gravidez para apoiar o desenvolvimento 
do cérebro do bebé no útero tem sido associada com grande disponibilidade para a própria 
mãe e um menor risco de depressão pós-parto. 
 
 
A Vitamina D3 e a Vitamina E em sinergia, é de elevada importância na mulher grávida ou a 
amamentar, sendo fundamental para o crescimento de ossos e dentes fortes e com proteção 
imunitária e antioxidante. 
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Produto 
 

Nordic Naturals - Noruega  
 

Apresentação 
 

60 cápsulas moles – 62,9 
 

Ingredientes 
 

Óleo Purificado de Peixes de Águas Profundas; Agentes de revestimento: (gelatina, glicerina, 
água purificada, corante: caramelo, aroma de limão natural), D-alfa Tocoferol, Coenzima Q10, 
Conservante: Extrato de Alecrim. 
Isento de: glúten, leite e derivados, corante e aroma artificiais. 
Pode conter vestígios de soja. 
 
Informação nutricional 
 

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

Sal

  Coenzima Q10
  EPA (ácido eicosapentanoico)
  DHA (ácido docosahexanoico)
  Outros Ómega-3
  Total Ómega-3
*VRN - Valor de referência do nutriente

  Vitamina E (d-alfa tocoferol)

2 g

Proteínas 0 g

30 UI

  Por 2 cápsulas
84 kJ / 20 kcal

% VRN

650 mg
450 mg
180 mg

100 mg

0 g

0 g

0,1 g
0 g

100

1280 mg
 

 
 
 

 
 
 
 

Conselhos de utilização 
 

Tomar 2 cápsulas por dia, de preferência às refeições. 
Aviso: Consultar o seu médico antes de tomar este suplemento se estiver grávida ou a 
amamentar, for alérgico ao iodo, usar anticoagulantes ou vai ser submetido a cirurgia. 
 
Recomendação de uso 
 

Triglicéridos e colesterol elevados. Hipertensão arterial. Diminui a formação de placas 
ateromatosas. Angina de peito. Insuficiência cardíaca. Falta de energia. Aumenta a tolerância 
ao esforço. 
 
Tipo de ação 

Reduz os riscos coronários. Normaliza a tensão arterial. Redutora de lípidos no sangue. 
Melhora a performance cardíaca e física. Antioxidante. 
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Informação complementar 
 
EPA/DHA 
 
 
O Ómega-3 influencia beneficamente o perfil lipídico, diminui a agregação plaquetária e o 
risco de formação de trombos, reduz a hipertensão arterial, tem um marcado feito anti-
inflamatório. 
 
Já pensou que ao consumir sardinha, anchovas, atum e cavala de origem marinha está a 
obter benefícios excelentes para a sua saúde? 
 
O grande benefício do Ómega-3, na prevenção das doenças cardiovasculares, é a redução 
dos níveis de gordura no sangue, reduz o perfil lipídico (reduz os triglicéridos). São lípidos 
complexos constituídos por glicerol e ácidos gordos. São os principais componentes das 
gorduras e óleos alimentares, sobretudo das de origem animal. O seu aumento no sangue 
circulante, hipertrigliceridémia, é um fator de risco da doença aterosclerótica. Reduz a 
viscosidade sanguínea e plasmática, bem como melhoria na disfunção endotelial (parede 
interna das artérias). Inibem a atividade do tromboxano. Este é um potente vasoconstritor 
envolvido no mecanismo de agregação plaquetária e impedindo o desenvolvimento de 
coágulos sanguíneos e outras desordens vasculares. 
 
Outros estudos revelam que os ácidos gordos polinsaturados Ómega-3, reduz a morte súbita 
em doentes coronários. 
 
Os Ómegas-3 conseguem produzir uma estabilização da placa aterosclerótica, um dos 
fatores de risco para a ocorrência de um evento de natureza cardíaca. Isto surge porque 
“uma placa com caráter instável pode romper a qualquer momento e, ao extravasar o 
conteúdo de gordura para o sangue que está próximo, vai promover um fenómeno 
trombótico”. Também há estudos que demonstram a redução do enfarte agudo do miocárdio. 
 
Os ácidos gordos Ómega-3, reduzem a tensão arterial. Pensa-se que o DHA seja o Ómega-3 
responsável por esta ação. Este ácido gordo polinsaturado de cadeia longa demonstrou 
possuir um efeito redutor da aldosterona (hormona responsável pelo aumento da pressão 
sanguínea). Vários estudos sobre DHA reportaram reduções na pressão sanguínea (cerca de 
6 mmhg na sistólica e cerca de 5 mmhg na diastólica) em indivíduos hipertensos. 
 

 
Co-Q10 

 
 

A Coenzima Q10 ou ubiquinona é produzida pelo fígado, encontra-se de forma natural no 
nosso organismo e é um catalizador vital da produção de energia celular (ATP) na 
mitocondria. 
 
A Coenzima Q10 ou ubiquinona: Trata-se de uma substância semelhante ás vitaminas. É 
vital para o processo que se desenrola no interior das células, um processo mais conhecido 
por metabolismo energético (ATP). 
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A Co-Q10 que obtemos naturalmente da alimentação, o fígado só é capaz de sintetizar 
pequenas quantidades desta substância. É um importante antioxidante neutralizando os 
radicais livres e protegendo as membranas celulares. A Q10 está presente nas mitocôndrias 
que existem em grandes quantidades nas células do coração dos músculos e do fígado. 
 
A Co-Q10 da Ultimate Ómega + CoQ10 melhora a função cardíaca, reforça o músculo 
cardíaco dando-lhe tónus e vitalidade, Previne a angina de peito e a insuficiência cardíaca, 
corrige a cardiotoxicidade em doentes a efetuar quimioterapia, beneficia a perfomance física 
e atlética, aumenta a produção de energia e a perda de peso. 
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Produto 
 

Nordic Naturals - Noruega 

 
Apresentação 
 

90 Cápsulas – 71 g 

 
Ingredientes 

 

Óleos peixes de anchovas e sardinhas; Agentes de revestimento: Gelatina, Água, Glicerol, 
Aroma natural de morango; Aroma natural de morango; D-alfa tocoferol, Conservante: Extrato 
de Alecrim. 
Isento de: Glúten, leite e derivados, corantes e aromatizantes artificiais. 
 
 

Informação nutricional 
 

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

640 mg
325 mg
225 mg

90 mg

  Por  2 Cápsulas
37,8 kJ / 9 kcal

Outros Ómegas 3

0 g
0 g

1 g

0 g
0 g

EPA
Total Ómega 3

0 g

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

DHA

 
 

Conselhos de utilização  
 

Crianças com 5 anos ou mais, tomar 1 ou 2 cápsulas por dia às refeições. 
 
Recomendação de uso  
 

Desenvolvimento cognitivo (memória e concentração, capacidade de leitura (aprendizagem), 
Dipraxia, Dislexia, Transtornos por défice de atenção com hiperatividade (ADHA), 
(Hiperatividade). Agressivas e inquietas. Acuidade visual da criança. 
 
Tipo de ação  
 

Fornece nutrientes essenciais para o desenvolvimento do cérebro, sistema nervoso e visão da 
criança. Ajuda a reduzir as perturbações de humor. 
 
 
 

 

ULTIMATE OMEGA JUNIOR

1090 a 45
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Informação complementar 
 
Óleo de Peixe como suplemento alimentar, enriquecido com EPA e DHA, com um agradável 
sabor a morango, contribui de forma natural para um excelente desenvolvimento neuronal, 
melhorando a atenção e o comportamento das crianças. 
 
 
ULTIMATE OMEGA JUNIOR é constituído por um ácido gordo polinsaturado de cadeia longa 
que se encontra de forma natural na gordura dos denominados peixes azuis e de águas 
profundas (sardinha e anchovas). 
 
 
Nos últimos anos, com o surgimento de diversos distúrbios da saúde humana, começou-se a 
observar um crescente interesse pelos suplementos funcionais que, além de nutrir, 
apresentam propriedades fisiológicas específicas, estando presentes naturalmente em certos 
suplementos alimentares. Os peixes são um importante constituinte da dieta humana e 
possuem a maior reserva de ácidos gordos polinsaturados, especialmente o 
docosahexaenóico (DHA), Omega 3 / série nº3). As pesquisas científicas têm-se intensificado 
por estarem eles envolvidos no mecanismo de ação de prevenção e no controle de certas 
patologias. 

 
 

Ácido Gordo: Essencial ao Desenvolvimento Infantil 
 
 
O Ácido Gordo Docosahexaenóico (DHA), acumula-se nos tecidos durante o estágio fetal, e 
nas primeiras semanas após o nascimento. No último trimestre da gravidez, os teores desses 
ácidos gordos aumentam de três a cinco vezes no cérebro e no cerebelo do feto. Nas 
primeiras etapas do desenvolvimento pré-natal, o feto recebe preferencialmente os ácidos 
gordos (Ómega 3), o que é demonstrado pelas taxas mais altas de (DHA). 
 
 
A concentração percentual de DHA cresce progressivamente da mãe para o filho, indo para o 
cérebro da criança num processo verdadeiramente seletivo. 
 
 
O DHA é fundamental para o desenvolvimento do cérebro e da retina. A quantidade de ácidos 
gordos na alimentação durante a gravidez e amamentação influenciam o estado nutricional 
maternal e infantil e podem representar um importante papel no neurodesenvolvimento da 
criança, (cérebro, sistema nervoso e visão). Um aporte equilibrado de DHA é essencial 
durante o período de desenvolvimento da criança, com inúmeras vantagens nutricionais, 
psicológicas e imunológicas. 
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EPA/DHA, O ÓMEGA 3 QUE AS CRIANÇAS PRECISAM SEMPRE…. 
 
 
O transtorno do deficit de atenção e hiperactividade (TDAH). 
 
 
TDAH é um distúrbio neurofisiológico que apresenta sinais de falta de atenção e 
impulsividade não adequadas ao nível desenvolvimento  prejudiciais a aprendizagem em 
crianças na idade escolar. 
   
 
O TDAH é um dos distúrbios mais comuns na infância. As crianças com TDAH caracterizam-
se por:  

 Baixa intolerância á espera, 

 Alta necessidade de recompensa imediata, 

 Falha  na previsão das consequências, 

 Deficit de auto-regulação 

 Presença de respostas rápidas, porém imprecisas. 
             
      

A  falta de atenção pode manifestar-se em situações escolares, profissionais ou sociais. 
   
  

As crianças com TDAH , frequentemente apresentam dificuldades em manter a atenção em 
tarefas ou atividades lúdicas. 
 
 
Elas não conseguem manter atenção numa só tarefa, especialmente quando elas consideram 
a atividade desinteressante. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 1: O DHA, componente estrutural da matéria cinzenta do cérebro e do córtex. 
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Áreas do cérebro que são funcional e estruturalmente afetadas pela TDAH 

 

Dispraxia e dislexia 
 
 

Os dispráxicos : Parecem crianças com um grau de desajeitado e descoordenados. Têm 
dificuldade em planear e executarem movimentos motores coordenados em atos como 
apanhar uma bola. 

 
 

Os disléxicos: Têm dificuldades em ler e escrever apesar de terem capacidade intelectual. 
Eles por vezes vêm e escrevem as palavras e as letras por ordem inversa e  têm dificuldades 
em distinguir semelhanças e diferenças palavras.  
 

 
Os estudos demonstram que crianças com estes vários transtornos (deficit de atenção, 
hiperatividade, dipraxia e dislexia), tendem a ter baixos níveis de dois ácidos gordos chave: 
o EPA e o DHA. 

 
 

Evidências sugerem que esta deficiência é provocada pela incapacidade de converter os 
ácidos gordos essenciais da dieta em ácidos gordos essenciais polinsaturados de cadeia 
longa.  

 
 

Uma dieta completa do ponto de vista nutricional  rica  e que inclui EPA e DHA, pode ter um 
papel importante no desenvolvimento da capacidade  de aprendizagem e coordenação.  
 
 
ÚLTIMATE ÓMEGA JÚNIOR 

 
 

A capacidade de aprendizagem no HOMEM inicia-se desde a infância. Alguns pais  
descobrem que, apesar das suas crianças serem inteligentes e criativas, consideram algumas 
tarefas diárias desanimadoras e podem apresentar até um comportamento disruptivo. 

 
 
 
 ÚTIMATE OMEGA JUNIOR pode ser tomado por crianças e adolescentes. 
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Benefícios: 
 

 Uma combinação de nutrientes EPA/DHA, que representam um papel muito 
importante no funcionamento cerebral.  

 
 A toma adequada destas “gorduras essenciais” beneficiam a capacidade de 

aprendizagem, concentração e coordenação.  
 

 O DHA é necessário para as células nervosas e para a manutenção e modulação da 
plasticidade sináptica, transmissão de mensagens para o desenvolvimento da 
memória.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 2: Benefícios dos Ácidos Gordos (DHA)

 

ÚTIMATE ÓMEGA JUNIOR é formulado especialmente para: 
 

 Apoiar as funções cerebrais  
 

 Cérebro saudável, incluindo capacidades de aprendizagem, concentração e 
coordenação. 

 
 Importante para a construção do cérebro e sistema nervoso. 

 
 Necessário para a transmissão de mensagens ás células nervosas. 

 

 

DHA – Ácido Docosahexaenóico, o que é? 

Os Ácidos gordos polinsaturados como o DHA, são parte integrante do cérebro e são 
essenciais para a sua formação e correto funcionamento. 15% do peso seco do cérebro é 
constituído por DHA. 
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Produto 
Nordic Naturals - Noruega  

 
Apresentação 
119 ml 

 
Ingredientes 
Óleo purificado de peixes de águas profundas (anchovas e sardinhas), Aroma Natural de 
Limão, D-alfa tocoferol,Conservantes: Extrato de Alecrim. 
Isento de: glúten, leite e derivados, aroma e corantes artificiais.  
 
 
Informação nutricional 
 

Valor energético
Lípidos 
   dos quais saturados
Hidratos de carbono
   dos quais açucares
Proteínas
Sal
Vitamina E (D-alfa tocoferol)

EPA
DHA
Outro Ómega 3
Total Ómega 3
*VRN - Valor de referência do nutriente

5 ml

0 g
0 g

2960 mg

  Por 5 ml (1 colher de chá) % VRN

0 g

  450 mg

Ómega 3
1450 mg
1060 mg

0,2 g

20 mg 166,7

5,0 g
189 kJ / 45 kcal

0 g

 
 

Conselhos de utilização 
Tomar ½ a 1 colher de chá por dia, com uma refeição, diluído com líquidos ou alimentos. 
Aviso: Consultar o seu médico antes de tomar este suplemento se for alérgico ao iodo, usar 
anti-coagulantes ou vai ser submetido a cirurgia. 

 
Recomendação de uso 
Triglicéridos e colesterol elevados. Hipertensão arterial. Diminui a formação de placas 
ateromatosas. Artrite Reumatóide. Inflamação e dor. Enxaqueca. 

 
Tipo de ação 
Reduz os riscos das doenças coronários. Aumenta atividade cerebral. Diminui LDL. 
Vasoconstritora. Anti-trombótica, Normaliza a tensão arterial. Diminuição da agregação 
plaquetária. Anti-inflamatório. 

 
Informação anexa  
Indicado para vegetarianos. Usar dentro de 3 meses após abertura. 
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Informação complementar 
 

Ultimate Ómega influencia beneficamente o perfil lipídico, diminui a agregação plaquetária 
e o risco de formação de trombos, reduz a hipertensão arterial, tem um marcado feito anti-
inflamatório. 
 
Já pensou que ao consumir sardinha, anchovas, atum e cavala de origem marinha está a 
obter benefícios excelentes para a sua saúde? 
 
O grande benefício do Ómega-3, na prevenção das doenças cardiovasculares, é a redução 
dos níveis de gordura no sangue, reduz o perfil lipídico (reduz os triglicéridos). São lípidos 
complexos constituídos por glicerol e ácidos gordos. São os principais componentes das 
gorduras e óleos alimentares, sobretudo das de origem animal. O seu aumento no sangue 
circulante, hipertrigliceridémia, é um fator de risco da doença aterosclerótica. Reduz a 
viscosidade sanguínea e plasmática, bem como melhoria na disfunção endotelial (parede 
interna das artérias). Inibem a atividade do tromboxano. Este é um potente vasoconstritor 
envolvido no mecanismo de agregação plaquetária e impedindo o desenvolvimento de 
coágulos sanguíneos e outras desordens vasculares. 
 
 

Outros estudos revelam que os ácidos gordos polinsaturados Ómega-3, reduz a morte súbita 
em doentes coronários. 
 
Os Ómegas-3 conseguem produzir uma estabilização da placa aterosclerótica, um dos fatores 
de risco para a ocorrência de um evento de natureza cardíaca. Isto surge porque “uma placa 
com caráter instável pode romper a qualquer momento e, ao extravasar o conteúdo de 
gordura para o sangue que está próximo, vai promover um fenómeno trombótico”. Também 
há estudos que demonstram a redução do enfarte agudo do miocárdio. 
 
Os ácidos gordos Ómega-3, reduzem a tensão arterial. Pensa-se que o DHA seja o Ómega-3 
responsável por esta ação. Este ácido gordo polinsaturado de cadeia longa demonstrou 
possuir um efeito redutor da aldosterona (hormona responsável pelo aumento da pressão 
sanguínea). Vários estudos sobre DHA reportaram reduções na pressão sanguínea (cerca de 
6 mmhg na sistólica e cerca de 5 mmhg na diastólica) em indivíduos hipertensos. 
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A formulação mais concentrada em óleos de peixe (EPA / DHA) na ação protetora do coração 
e do sistema circulatório. 
 
A OMS e a American Hearth Association aconselha a população a consumir peixes gordos 
pelo, menos 2 a 3 vezes por semana. 
 
EPA Ácido Eicosanóides: As moléculas estabilizadoras e moduladoras no 
processo de inflamação. 
 
Os Eicosanóides são moléculas produzidas pelas células a partir dos ácidos gordos, e que 
têm como função regular a inflamação e o funcionamento do nosso sistema imunitário. Cabe 
aos diferentes Eicosanóides um papel fundamental na modulação da intensidade e duração 
da resposta inflamatória. 
 
Há diferentes tipos de Eicosanóides (Prostaglandinas, Tromboxanos, Leucotrienos entre 
outros), e todos com determinadas funções. 
 
Os Eicosanóides têm ainda um papel importante na determinação do fim da resposta 
imunitária quando esta já não é necessária, e na coordenação da recuperação dos tecidos e 
células afetadas, num verdadeiro controlo dos danos colaterais da batalha que acabou de 
ocorrer. 
 
 
  
Ação Anti-Inflamatória dos Ácidos Gordos Ómega 3 
 
Os Eicosanóides (EPA) são produzidos a partir do ácidos gordos ómega 6 e ómega 3. 
As gorduras ómega 6 dão principalmente origem a eicosanóides  Pró-Inflamatórios, e talvez 
por isso as membranas das células imunitárias tenham uma maior proporção deste tipo de 
gorduras , em especial de ácido araquidónico (AA). 
Ao primeiro sinal de alerta, as membranas das células imunes libertam o AA e produzem 
diferentes Eicosanóides pró-inflamatórios, organizando o ataque, tal como um comandante 
começa a enviar mensagens e a organizar todos os seus soldados. 
 
Terminando a batalha os soldados têm que recolher, a quantidade de Eicosanóides pró-
inflamatórios tem de baixas, e os Eicosanóides  Anti-Inflamatórios, aumentam as suas 
funções.  
Essa função cabe principalmente aos Eicosanóides produzidos a partir dos ómega 3, em 
especial o EPA e DHA. 
 
Se não tivermos as quantidades adequadas deste tipo de ácidos gordos nas membranas das 
nossas células imunitárias, estas vão ter dificuldade em parar “ de induzir inflamação”, como 
forma de travar a inflamação. 
Por isso é que uma alimentação pobre em ómega 3 e rica em ómega 6, agrava os processos 
inflamatórios. 
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AA e EPA: Como funciona na inflamação? 
 
O Ultimate Ómega (EPA) também está localizado na membrana celular, e também necessita 
da enzima COX para ser transformada nos diferentes eicosanóides anti-inflamatórios, 
competindo assim com o AA.  
Quanto mais concentração de EPA houver nas membranas celulares, menos eicosanóides 
pró-inflamatórios oriundo AA são produzidos. 
 
Além disso, o EPA é ainda capaz de diminuir a ação da LOX, a outra enzima responsável 
pela produção de eicosanóides pró-inflamatórios a partir AA. Desta forma, o EPA tem aqui 
duas formas de travar a ação do AA, através do LOX e da COX, algo que quase a totalidade 
dos fármacos AINs não é capaz de fazer, pois estão direcionados para inibir apenas a COX. 
 
 
Agora que já sabemos alguns dos efeitos anti-inflamatórios dos Ómega 3, e de que forma 
este efeito esta dependente da ingestão de gorduras Ómega 6. 
O Ultimate Ómega é o suplemento alimentar ou nutracêutico eficaz para controlar a sua 
inflamação, a escolha alimentar mais acertada em ómega 3, que tem a maior quantidade de 
EPA. 
 
Reduz a rigidez matinal e maior flexibilidade articular. 
Em estudos recentes, a suplementação diária de Ómega 3, com 2,6 gr. resulta numa 
significativa melhoria dos sintomas em pacientes com Artrite Reumatóide. 
 
Os óleos de peixe são particularmente benéficos em todos os processos articulares e para a 
saúde das articulações. 
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Produto 
Nordic Naturals - Noruega  

 
Apresentação 
60 Cápsulas – 62,9 g 

 
Ingredientes  
Óleo purificado de peixes de águas profundas (Anchovas e sardinhas); Agentes de 
revestimento: gelatina, Glicerol; Água purificada; Óleo de limão natural; D-Alfa tocoferol;  
Conservante: Extrato de alecrim; Pode conter: vestígios de Soja. 
Isento de: glúten, derivados lácteos, ou corantes e aromatizantes artificiais. 

 
Informação nutricional 
 

Valor energético
Lípidos 
   dos quais saturados
Hidratos de carbono
   dos quais açucares
Proteínas
Sal
EPA
DHA
Outro Ómega 3
Total Ómega 3

0 g
0 g
0 g

84 Kj / 20 kcal
2 g

0,1 g

  Por 2 Cápsulas

0 g

450 mg
650 mg

180 mg
1280 mg  

 
 

Conselhos de utilização 
Tomar 2 cápsulas por dia, de preferência ás refeições. 
Aviso: Consultar o seu médico antes de tomar este suplemento se for alérgico ao iodo, usar 
anti-coagulantes ou vai ser submetido a cirurgia. 
 
Recomendação de uso 
Triglicéridos e colesterol elevados. Hipertensão arterial. Diminui a formação de placas 
ateromatosas. Artrite Reumatóide. Inflamação e dor. Enxaqueca. Perda de memória e 
atenção.  

 
Tipo de ação 
Reduz os riscos coronários. Aumenta a atividade cerebral. Anti-trombótica, Normaliza a 
tensão arterial. Diminuição da agregação plaquetária. Anti-inflamatória. 
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30 
dias 

 

ULTIMATE OMEGA  
1280 mg Ómega 3 
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Informação complementar 

 

O Ultimate Ómega, incluindo o EPA e o DHA, são ácidos gordos essenciais que beneficiam a 
nossa saúde num elevado número de aspetos. 
Peixes como as sardinhas e as anchovas, derivados de águas do sul do Oceano Pacífico, ao 
largo da costa do Perú, são uma fonte muito rica para o fabrico de suplementos à base de 
óleos de peixe, mas com uma potência duplamente elevada, para obter benefícios excelentes 
para a sua saúde. 
 
 
Ómega – 3 Para o coração: 
 

Há mais evidências científicas por trás dos benefícios cardiovasculares do óleo de 
peixe do que qualquer outro suplemento nutricional. 
Milhares de estudos clínicos têm demonstrado que a ingestão aumentada de EPA e DHA, 
ómega – 3 os ácidos gordos essenciais do óleo de peixe, melhoram a função cardiovascular 
global “A American Heart Association” lançou recentemente uma declaração atualizada 
recomendando que os adultos saudáveis devem comer peixe pelo menos duas vezes por 
semana, os pacientes com doença de coração, para tomar 1 grama de EPA e DHA por dia, e 
os indivíduos com níveis elevados de triglicéridos, 2 – 4 gramas, por dia. 
 
 
Ómega - 3 Para o cérebro e o humor: 
 

Um grande e crescente corpo de evidências científicas indicam que o óleo de peixe traz 
benefícios para a saúde mental e função cerebral e em todas as fases da vida.  
EPA e DHA, o ómega – 3 ácidos gordos essenciais do óleo de peixe, são particularmente 
concentrado no cérebro de um órgão constituído por cerca de 60% de gordura e o sistema 
nervoso, onde eles proporcionam blocos de construção necessários para as células 
saudáveis e tecidos “DHA”, por exemplo, constitui 20% do total de ácidos gordos no córtex 
cerebral, a camada mais externa do cérebro responsável pelo processamento sofisticado de 
informação como a memória e atenção. 
 
O Ultimate Ómega influencia beneficamente o perfil lipídico, diminui a agregação plaquetária  
e o risco de formação de trombos, reduz a hipertensão arterial, tem um marcado efeito anti-
inflamatório.  
 
O grande benefício do Ómega-3, na prevenção das doenças cardiovasculares, é a redução 
dos níveis de gordura no sangue, reduz o perfil lipídico (reduz os triglicéridos). São lípidos 
complexos constituídos por glicerol e ácidos gordos. São os principais componentes das 
gorduras e óleos alimentares, sobretudo das de origem animal. O seu aumento no sangue 
circulante, hipertrigliceridémia, é um fator de risco da doença aterosclerótica. Reduz a 
viscosidade sanguínea e plasmática, bem como melhoria na disfunção endotelial (parede 
interna das artérias). Inibem a atividade do tromboxano. Este é um potente vasoconstritor 
envolvido no mecanismo de agregação plaquetária e impedindo o desenvolvimento de 
coágulos sanguíneos e outras desordens vasculares. 
 
Outros estudos revelam que os ácidos gordos polinsaturados Ómega - 3, reduz a morte súbita 
em doentes coronários. 
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Os Ómegas-3 conseguem produzir uma estabilização da placa aterosclerótica, um dos fatores 
de risco para a ocorrência de um evento de natureza cardíaca. Isto surge porque “uma placa 
com caráter instável pode romper a qualquer momento e, ao extravasar o conteúdo de 
gordura para o sangue que está próximo, vai promover um fenómeno trombótico”. Também 
há estudos que demonstram a redução do enfarte agudo do miocárdio. 

 
Os ácidos gordos contidos no Ultimate Ómega, reduzem a tensão arterial. Pensa-se que o 
DHA seja responsável por esta ação. Este ácido gordo polinsaturado de cadeia longa 
demonstrou possuir um efeito redutor da aldosterona (hormona responsável pelo aumento da 
pressão sanguínea). Vários estudos sobre DHA reportaram reduções na pressão sanguínea 
(cerca de 6 mmhg na sistólica e cerca de 5 mmhg na diastólica) em indivíduos hipertensos. 
 
 
Ómega – 3 para as costas (região dolorosa e articulações): 
 

Dores nas costas e articulações, muitas vezes têm origem em causas diferentes, mas 
normalmente tem um fator subjacente:  
A inflamação. Um mecanismo de proteção, a inflamação pode produzir muitos efeitos 
secundários e negativos para a saúde, quando se toma uma condição de longo prazo ou 
crónica, dor crónica que acarreta a degradação da cartilagem e tecido. As evidências 
científicas indicam que o Ultimate Ómega suporta a resposta do organismo anti – inflamatório 
natural e também os sistemas de reparação interno que atuam em resposta à inflamação. 
Estudos mostram que o Ultimate Ómega, são essenciais no controlo dos mecanismos pós-
inflamatórios, ajudando o organismo a diminuir os efeitos da dor e da inflamação ao nível das 
costas nas (regiões dolorosas) e articulações, promovendo a mobilidade articular e a 
flexibilidade. 
 
 
O Ultimate Ómega tem efeito estabilizador e modulador no processo de inflamação crónica e 
assim diminui as ocorrências agudas. 
 
Por isso os Ómega-3 são favoráveis em condições inflamatórias, uma vez que suprimem a 
produção de compostos inflamatórios. Os óleos de peixe são particularmente benéficos na 
artrite reumatóide. Reduz a rigidez matinal e maior flexibilidade articular. Em estudos mais 
recentes, a suplementação diária anual com 2,6 g de ácidos gordos Ultimate Ómega (Nordic) 
resultou numa significativa melhoria dos sintomas em pacientes com artrite reumatoide, 
reduzindo a necessidade de terapêutica química. 
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Estudos e Nova Pesquisa 
 
Um estudo recente publicado na revista “Lipids na Saúde e na Doença”, o estudo revela 
mais uma vez o poder e o valor dos Ómegas 3 da Nordic Naturals (triglicéridos forma) vs 
outros ómegas. 
 
 
O Ultimate Ómega demonstrou ser mais eficaz do que os principais produtos concorrentes, 
proporcionando aumento significativo nos níveis sanguíneos de EPA e DHA. 
 
 
Ultimate Ómega – Resultados de estudo randomizado da Nordic Naturals 
 

 47%  Mais eficaz do que os óleos de peixe éster etílico. 
 

 227%  Mais eficaz do que o óleo salmão. 
 

 382%  Mais eficaz do que o óleo de krill. 
 
 

  Journal Lipidis in Health and Disease 
 
 
 

Prémios e Reconhecimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A confiança de profissionais médicos, profissionais de saúde e dos consumidores, a Nordic 
Naturals e os seus óleos de peixe, consistentemente recebem os maiores prémios no 
reconhecimento da indústria. 
 
A Nordic sente-se honrada por ter recebido mais um prémio de prestígio com o Ultimate 
Ómega. 
 
Revista “Vitamina Retailer” reconhecem a Nordic Naturals, o Ultimate Ómega, o nº1 
ómega 3 nos EUA em 2015, Vity Award 2015, escolhido em pesquisa anual dos leitores. 
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Produto 
 

Nordic Naturals - Noruega  
 
 

Apresentação 
 

120 cápsulas – 42g 
 
 

Ingredientes 
 

Azeite Extra Virgem; Agentes de revestimento: Gelatina, Água purificada, Glicerol, Aroma 
natural de laranja; D-alfa-tocoferol, Vitamina D3 (Colecalciferol em azeite); Aroma natural de 
laranja, Conservante: Extrato de Alecrim. 
Isento de: glúten, derivados lácteos, corantes ou aromatizantes artificiais. 
 
 
 
Informação nutricional 
 

Vitamina D3 (Colecalciferol)
*VRN - Valor de referência do nutriente

% VRN  Por 1 Cápsula

5000 UI 2500

 
 
 
 

Conselhos de utilização 
 

Adultos: Tomar 1 cápsula por dia, a uma refeição principal. 
 
 

Recomendação de uso 
 

Osteoporose. Risco de fraturas. Função muscular nas patologias extra-ósseas. Equilíbrio. 
Raquitismo infantil. Osteomalacia no adulto. Dentes saudáveis. Gripe. Constipações. Modela 
a proliferação e a diferenciação celular no cólon, mama e próstata. Diabetes tipo I. Esclerose 
múltipla. Psoríase. 

 
 

Tipo de ação 
 

Anti-osteoporótico. Melhora a saúde óssea. Mulheres pós-menopáusicas e idosas. 
Potenciador da absorção de cálcio e fósforo. Sistema imunitário saudável. Reguladora da 
tiróide e paratiróide. Doenças auto-imunes. 
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Vitamin D3 - 5000  
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VITAMIN D3-5.000 U.I. 

 
A VITAMINA D é produzida pela pele quando está exposta ao sol. 
 
Atualmente mais de 90% da população dos Países industrializados e modernos tem 
deficiência em VITAMINA D. A vitamina D, nome pelo o qual é conhecido o colecalciferol, tem 
um comportamento biológico não de uma vitamina mas de hormona. 
 
Interfere em mais de duas centenas de funções em cada célula. 

 
O Colecalciferol é uma hormona absorvida através da pele, pela ação dos raios solares. 

 
Depois de décadas convencidos de que a VITAMINA D se ocuparia apenas do metabolismo 
do cálcio e do processo de ossificação,  alguns estudos científicos têm vindo a revelar-nos a 
magnitude ainda não completamente conhecida, da ação desta hormona no nosso 
organismo.   

 
O colecalciferol regula as funções de quase duas centenas e meia de genes em cada célula 
do nosso organismo e estima-se que interfere em cerca de 10% de todas as funções 
orgânicas! 

 
 

Vitamina D3 – 5000 U.I. (Colecalciferol) 
 
A Vitamina D3 (Colecalciferol), é uma vitamina lipossolúvel vital para o organismo. O 
Colecalciferol é transformado pela ação dos raios solares a partir da pró–vitamina D3 (7 -
Dihidrocolesterol da pele), encontrada na pele humana. 
 
A forma D3 são hidroxiladas no fígado e rins a 25 – hidroxilase no rim e subsequentemente à 
forma biologicamente ativa, o 1,25–dihidroxivitamina D (Calcitriol), promovendo a sua ação 
biológica. 
 
 
 

Teores de Vitamina D por 100 gr de alimento: 
 
 

 Sardinha gorda: 23 mcg  
 

 Salmão: 9,2 mcg 
 

 Truta: 22 mcg 
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O DÉFICE EM VITAMINA D É UMA PANDEMIA MUNDIAL E ESTÁ ASSOCIADO A 
VÁRIAS PATOLOGIAS. 

 

É importante entender que o calciferol é particularmente inexistente nos alimentos.  

 

A AÇÃO DA VITAMINA D 

 

Já é sabido desde os anos 30 do Séc. XX que a vitamina D participa na absorção e no 
metabolismo do cálcio e na calcificação dos ossos.  
 
 
No sistema músculo-esquelético a deficiência em vitamina D tem como consequência uma 
falta de correto aporte de cálcio aos ossos, o que está na origem de duas doenças: 
 
 

 Raquitismo na infância  

 Osteomalácia na idade adulta 

 
 
 
No entanto vários estudos concluem que nos últimos anos a vitamina D tem um papel de 
importância fundamental na manutenção do funcionamento equilibrado do sistema imunitário. 
 
 
 

PREVENÇÃO DE OUTRAS DOENÇAS POR INSUFICIÊNCIA DA VITAMINA D 
 
 
 
A deficiência em Vitamina D está associada  ao aumento da incidência de doenças auto 
imunes, cardiovasculares (hipertensão), neurológicas, psíquicas e cognitivas, vários 
tipos neoplasias malignas, (cólon, mama e próstata), dores músculo-esqueléticas, fadiga 
crónica, fibromialgia, esclerose múltipla, artrite  reumatóide  e diabetes mellitus tipo I 
(DM) e psoríase. 
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A Vitamina D tem ainda outras funções ímpares exercidas ao nível das doenças 

auto-imunes. 
 
 

Fatores de Risco Doenças 

Baixa exposição solar Diabetes Tipo I 

Défice de Vitamina D Artrite Reumatóide 

Latitude <> 35º hemisfério Norte ou Sul Esclerose Múltipla 

Toma de cortisona Lúpus eritematoso sistémico 

Ingestão insuficiente de peixes gordos 
(salmão, sardinha, cavala, atum, anchovas) Síndrome de Sjögren 

 Doença de Crohn/Colite Ulcerosa 

 Tiróidite de Hashimoto 

 Esclerodermia 

 Vitiligo  

 Dermatomiosite 

 
 

Descobriu-se que há pessoas com determinados perfis genéticos que condicionam o 
metabolismo da vitamina D, desde a sua absorção até aos processos de ativação e absorção 
celular. Estas podem ter níveis muito baixos de vitamina D e necessitarem de intervenção de 
algum técnico de saúde para reajustar e corrigir a dose do suplemento alimentar. 

 
A dose diária recomendada (DDR) é de 400 UI (unidades internacionais) para adultos. 
 
No entanto, alguns estudos entram em desacordo e consideram este valor totalmente 
desatualizado, sob o ponto de vista científico. 
 
A dose recomendada será de 2.000 UI a 10.000 UI dependendo de vários fatores, desde a 
zona geográfica onde se reside, a época do ano e a cor da pele. 
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	CATALOGO
	ARCTIC D COD LIVER OIL_6455
	Ingredientes 
	Óleo de fígado de bacalhau do Ártico: Aroma natural de limão; D- alfa tocoferol; Extrato de alecrim (conservante natural); Vitamina D3 (colecalciferol em azeite). Contém: Vitamina E proveniente de óleo de soja refinado.
	Conselhos de utilização 
	Tomar 1 colher de chá por dia, com uma refeição.
	Tipo de ação 
	Anti-Inflamatória. Contribui para o melhor equilíbrio do sistema nervoso. Imunomodulador imunitário. Anti-Osteoporótico. Doenças Auto–Imunes.
	Informação complementar  
	A Nordic Naturals sempre acreditou que os seus óleos ómegas são essenciais à vida. Ao corrigir a deficiência mundial de ómegas – 3, damos a cada geração o que ela precisa para crescer forte e saudável. Através da ciência e da inovação, a Nordic e a Calêndula Internacional estão empenhadas em oferecer o mais eficaz e seguro óleo ómega do mundo. 
	O porquê dos Ómegas – 3?
	Ácidos gordos essenciais são pilares nutricionais da saúde humana. Duas grandes famílias de gorduras são compostas sob esta designação, ómegas – 3 e 6. Eles são considerados essenciais porque precisamos deles para uma adequada saúde bem como certas vitaminas e minerais, mas não podem ser produzidos por conta própria. Devemos, portanto consumir essas gorduras através da dieta ou suplementação. 
	A maioria das pessoas associa o ómega – 3 com a saúde cardiovascular, mas os benefícios são muito além do coração. Os EPA e DHA os dois principais ómegas – 3, promovem a resposta do organismo anti – inflamatório natural. 
	Uma função normal que esta por trás do benefício e recuperação de muitas condições crónicas, mas que é muitas vezes inibida por má nutrição. Os estudos e muitas pesquisas revelam em documentação os benefícios num coração saudável, no cérebro e a função cognitiva, a mobilidade articular, a saúde ocular, a gravidez e lactação, a pele e cabelos saudáveis, e uma resposta imune funcionando normalmente. 
	Ómegas – 3 para a Imunidade
	 A proporção de ómegas – 3, ácidos gordos essenciais, são moduladores nas respostas dos processos inflamatórios e imunitários. 
	Os percursores das prostaglandinas do tipo 3 modeladoras dos fenómenos inflamatórios e alérgicos. Os ómegas – 3 reduzem a síntese das citoquinas da resposta inflamatória (PGE 2, Leucotrienos), por um fenómeno de competição enzimática. Assim os regimes que incluam suplementos em Ómega 3, Vitamina A e D3, têm um papel vantajoso nos sintomas da poliartrite e nas perturbações inflamatórias e alérgicas.
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