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INMUNOCOMPLEX ®
Dietary Supplement - Drops
Astragalus membranaceus + Selênio +
Zinco + Magnésio
É um suplemento dietético contendo extracto de membranoso do
astrágalo, combinada com selênio, zinco e magnésio. Esta parceria
é um complexo imunomodulador, que é um dos suplementos
alimentares mais eficazes para a imunidade.

Propriedades imunoestimuladoras de INMUNOCOMPLEX ®
• Aumentar a resposta imune
• Estimula as células NK

• Ativo telomerase, retardando o encurtamento dos telômeros ou
cromossomos
• Aumenta a atividade dos linfócitos T
• Ela estimula a produção natural de interferon, aumentando a sua
actividade
• Restaura a formação de glóbulos vermelhos na medula óssea.

modulação nutricional em distúrbios hematológicos em pacientes de oncologia.
(XXV Congresso Internacional de prática ortomolecular e livre Radicais 7- 9 de junho de 2012
São Paulo - Brasil)

Qualidade de vida, melhorar a função da tireóide em pacientes com câncer
com tireoidite de Hashimoto tratados com imunomoduladores. (10º Congresso
Mundial de Psico Onclogy, 9-13 junho de 2008 em Madrid, Espanha)

Usos: Seu uso como um suplemento dietético é indicada em todos
os pacientes que necessitam de equilibrar o seu sistema imunitário
Apresentação :

frasco conta-gotas contendo 60 ml

Dosagem: Vinte gotas sublinguais não diluídas, de uma a três
vezes ao dia

MELATONINA - ZINCO – SELENIO
BIOPHARMACIE ®
suplemento dietético
É um suplemento dietético contendo melatonina de elevada pureza,
combinado com zinco e de selénio, esta combinação sinérgica que
compreende a fórmula melatonina Zn-Se, estas três moléculas
fundamentais utilizar uma ferramenta fundamental para regular o
biorritmo de organismo humano e um papel predominante
endócrino e imunitário para reactivação, com o resultado de
normalização e reparação de células, mais o tempo de ciclos
fisiológicos do organismo.

composição
melatonina 1 mg
Zinco 15 mg
Selênio 15 mcg

Comprimidos x 60
Dosagem: Um comprimido por dia à noite, meia hora antes de
deitar.
Recipiente 60 comprimidos
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -

COLESTRIX BIOPHARMACIE®
suplemento dietético
O suplemento dietético chamado COLESTRIX é a combinação de
arroz vermelho fermentado e Monacolina K, (manter níveis normais
de colesterol no sangue), combinado com Gymnema sylvestre e
Garcinia Camboia (útil no metabolismo dos lípidos) e coenzima Q10
e Thistle de leite (para funções digestivas e hepáticas)

composição
E. S. arroz vermelho 100 mg
Monakolina K 3 mg
Coenzima Q10 20 mg
Garcinia Camboia E. S. 100 mg

Gymnema Silvestre E. S. 50 mg
Cardo Mariano E. S. 30 mg

30 cápsulas
Dosagem: uma a três cápsulas por dia

Container: Contendo 30 - 60 cápsulas

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----

AMPK CICLO BIOPHARMACIE®
suplemento dietético
Activao de AMPK e modulação da acção da
insulina
Esta formulação é a combinação resultado de compostos bioactivos, tais como
Gynostemma Penthaphyllum, resveratrol, picolinato de crómio e de canela,
AMPK ativadores de acção e de modulação da sensibilidade à insulina.

Activao de AMPK e modulação da acção da insulina
•

síntese redução ou lípido

•

ácidos de oxidação ou de colesterol e ácidos gordos

•

Aumento da sensibilidade à insulina

•

Quando os níveis de energia são baixos, a AMPK é activado e
desencadeia uma série de processos cujo resultado final é um aumento
na produção de energia

•

Restrição calórica ativa AMPK exerce muitos benefícios antienvelhecimento, diabetes e câncer. Suplementação complementa
obesidade, bem como ajudar na prevenção de resíduos processos
degenerativa crônica

•

AMPK ou cinase de proteína activada por AMP (monofosfato de
adenina), é um detector de energia complexo enzima. AMPK é
encontrado em diferentes tecidos e órgãos, tais como as células do
fígado, cérebro, músculo e gordura, estimular a perda de peso melhora
a sensibilidade à insulina, reduz a inflamação e melhora o desempenho
muscular, pode ajudar a perder peso porque estimula queima de
gordura.
AMPK inibe a produção e estimula a decomposição de ácidos gordos,
colesterol, triglicéridos.

•

•

AMPK modula SIRTUINAS e mTOR que imitam a acção intracelular de
restrição calórica em vários estudos mostram que a restrição calórica é
o único mecanismo associado a um melhor esperança de vida

Dosagem: Recomendado 1 a 3 cápsulas por dia.
Apresentação: Recipiente com 60 Cápsulas

CONDROITIX BIOPHARMACIE®
suplemento dietético
CONDROITIX é um suplemento dietético é indicada para qualquer
tipo de dor osteoartrítica osteoarticular tipo, a combinação de
compostos bioactivos, tais como de condroitina, glucosamina,
colagénio tipo II, e Harpagophytum Curcuma são indicados para
utilização, o diagnóstico médico anterior, o tratamento
complementar degenerativa função articular origem osteoartrite,
sendo um muito bom coadjuvante no tratamento de leve a
moderada osteoartrite. Permitir o controle dos sintomas e ter um
modificador de efeito da doença, porque eles limitar a progressão
das lesões articulares, com um perfil de segurança muito favorável.

fórmula
Glucosamina 250 mg
O sulfato de condroitina 200 mg
garra 100 mg de ES Harpagophytum diabo
O colagénio tipo II de 100 mg
Curcuma ES 100 mg

30 cápsulas
Apresentação: Embalagem contendo 30 cápsulas
Dosagem: Um Comprimido de duas por dia, tomado de preferência
após as refeições

CRANBERRY BIOPHARMACIE®
suplemento dietético
É um suplemento alimentar com base na combinação de compostos
bioactivos, tais como Cranberry Mirtillo Vermelha Americana e
extrair Olivello Spiny fonte natural de vitamina C, que é adequado
para a protecção de células contra o estresse oxidativo, drenagem
de fluidos corporais, funcionalidade obstrução do tracto urinário de
bactérias patogénicas aderir ao tracto urinário, impedindo assim a
infecções e reduzindo o cansaço e fadiga.

fórmula
Cranberry Mirtillo vermelho (Vaccinium macrocarpon) 380 mg
Olivello espinhoso (Hippophae rhamnoides G)
Magnesio

120 mg
80 mg

60 cápsulas

Dosagem: Recomendamos tomar 1 cápsula por dia.
Apresentação: Embalagem de 60 cápsulas
Armazenar em local fresco e seco

Fermenti BIOPHARMACIE ®
lactobacilos
suplemento dietético
microbioma humano é constituído por uma grande diversidade de
microrganismos, dos quais 70% estão presentes no intestino, especialmente no
cólon, formando a microbiota intestinal. Esta flora natural age em nome de seu
hospedeiro quando é simbioticamente condição de que os organismos
benéficos e potencialmente patogénicas coexistem em equilíbrio.

Este suplemento é composto de um conjunto de bactérias benéficas que
contribuem para um bom equilíbrio da flora intestinal, amplamente estudados e
utilizados por muitos anos. Todos eles têm uma alta capacidade de aderência
às células intestinais, impedindo a aderência de agentes patogénicos e têm
boa compatibilidade gastrointestinal: tolerância a sais de ácidos biliares e
gástricas, capaz de sobreviver ácida de pH 2-3.

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus
rhamnosus, Lactobacillus bulgaricus y Glutamina

Lactobacilos e bifidobactérias são os tipos de bactérias conhecidas por seu
efeito benéfico sobre a saúde humana. Mas quando existem bactérias
patogênicas passes em mais que as bactérias benéficas, uma imagem de
desequilíbrio da microbiota intestinal chamado disbiose, impactando
negativamente sobre a fisiologia do hospedeiro e está associada a uma série
de alterações na ordem funcional como distúrbios nutricionais instalado , o
trânsito intestinal, metabolismo e do sistema imunológico (infecções
recorrentes, intolerância à glicose, obesidade, cancro colo-rectal, etc.). É
necessário pelo menos 15 dias de tratamento para a recuperação da microflora
benéfico, em comparação com uma diminuição da mesma, tal como antes de
um episódio de diarreia aguda

Dosagem: Uma cápsula por dia com ou sem alimentos.
Embalagem: 30 cápsulas
Não há necessidade de ser mantido frio, facilitando o uso em casa e
viagens

