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Características

Açafrão da Terra (Curcuma longa)
Também conhecida como Curcuma doméstica, uma 
Zingiberácea originária da India e da China, um dos 
muitos ingredientes do caril, tempero conhecido pelas 
suas propriedades digestivas e estimulantes. O principal 
princípio ativo da curcuma é a curcumina, pigmento vegetal 
de reconhecido efeito mucosoprotetor e benéfico sobre o 
fígado e a vesícula biliar.1,2

TrienzyComplex®

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

Pimenta Negra (Piper nigrum)
É o fruto da Piperácea Piper nigrum, colhido em verde e 
em seguida sujeito a um processo de secagem, mantendo 
a integralidade dos princípios, estimulantes da mucosa 
intestinal por benefício circulatório e depurativo.
Por ser o fruto íntegro, distingue-se da pimenta branca, 
que é apenas a semente destituída da polpa do fruto, e da 
pimenta vermelha que é constituída pelos frutos maduros 
destituídos da polpa e secos.3-5

Ingredientes
Extrato Seco de Cúrcuma, TrienzyComplex®, Extrato 
Seco de Pimenta Preta, Papaína, Rutina; Celulose 
microcristalina (antiaglomerante); Cápsula: Hipromelose, 
Carbonato de Cálcio, Carragenina e Acetato de potássio 
(corantes).

Indicações 
Proteção e estimulação fisiológica da mucosa intestinal.
Imunidade, bom desempenho digestivo, bloqueando o 
agravamento de desconfortos ou eliminando-os, são 
aspectos essenciais da saúde entérica. Recomendado para 
pessoas cujas tensões psicológicas afetam 
negativamente os intestinos (estresse, ansiedade).
Estados de maior ou menor inflamação dessas mucosas 
(doença de Crohn, colite ulcerativa, síndrome do intestino 
irritável, agressão medicamentosa).

Toma diária recomendada (TDR)
2 cápsulas, 3 vezes ao dia, 30 minutos antes das 
refeições.
Engula a cápsula sem abrir ou mastigar, com um copo 
grande de água.

Rutina (Extraído de Sophora japonica L.)

INGREDIENTES
TDR

 (6 cápsulas)

TrienzyComplex®  
      (Bromelaína - 33,3%, β-Galactosidase - 33,3%,
       α-Galactosidase - 33,3%)

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

Extrato Seco de Cúrcuma (Curcuma longa L.
  padronizado para 5% de curcuminóides)

Extrato Seco de Pimenta Preta (Piper nigrum L. – Frutas,
   padronizado para 95% de piperina)

Papaína (Capa Proteolítica: 0,06 m U BAPA/mg)

900 mg 

420 mg 

300 mg 

300 mg 

180 mg 

%VRN*

**

**

**

**

**



FICHA TÉCNICA

Extrato patenteado obtido dos frutos da pimenta preta 
(Piper nigrum) padronizado a 95% de piperina, o principal 
alcalóide presente nesta espécie. Este extrato padroniza-
do tem sido usado como um potencializador de biodisponi-
bilidade, aumentando assim a absorção de nutrientes em 
pelo menos 30%.15

papaína
A papaína é uma fitoenzima, da família das proteases, 
extraída do látex de Carica papaya L., pertencente à 
família Caricaceae. Várias espécies de Caricaceae têm sido 
utilizadas no tratamento de diversas doenças. Estudos 
realizados com folhas de mamão mostraram que elas 
contêm vários componentes ativos como a papaína com 
ação antioxidante que reduz os níveis de peroxidação 
lipídica.1
Foi analisado o potencial papel de Carica papaya L. como 
agente terapêutico oncológico, através de sua atividade 
antitumoral, onde foi demonstrado que a papaína e outros 
compostos presentes no mamão aumentam a produção de 
citocinas antitumorais, como IL-12p40, IL-12p70, IFN-Y e 
TNF-α. Os dados sugerem que pode haver uma relação 
específica entre a produção de citocinas e o aumento da 
citotoxicidade, uma vez que IL-12, TNF-α e IFN-Y são 
fatores eficazes na indução de citotoxicidade mediada por 
células, o que resulta em aumento da atividade antitumor-
al.1 2

rutina
Os flavonóides são uma grande classe de compostos 
polifenólicos distribuídos no reino vegetal.
Esses medicamentos naturais são de crescente interesse 
em agentes terapêuticos, pois exibem atividades lógicas 
com efeitos benéficos na inflamação, câncer e doenças 
cardiovasculares.
O flavonóide Rui (subclasse) é o resultado de sua chave 
fosforaminase no processo inflamatório e algumas vias de 
ativação do efeito celular, lipoxigenase, proteína 
fosfoinositidase e lipoxigenase, proteína quinase C. 
3-quinase (PI 3-quinase). A resposta inflamatória não 
consiste em aumento da permeabilidade dos vasos 
sanguíneos levando à migração e consideração de 
neutrófilos polinucleares. A função antimicrobiana dos 
PMNs é baseada em sua capacidade de liberar enzimas 
proteolíticas e espécies de oxigênio (ROS) como tecidos 
que desempenham um papel importante no dano durante 
a inflamação.

Interações
Com medicamentos anticoagulantes, nomeadamente 
varfarina e dicumarol, podem ocorrer interacções ligeiras, não 
devendo ser administrado concomitantemente, devido ao 
extracto de cúrcuma.

Contra-indicações
Hipersensibilidade a qualquer um dos constituintes da 
formulação.
As enzimas proteolíticas podem afetar a coagulação do 
sangue e doenças hepáticas ou renais graves.

Efeitos indesejáveis
Muito raros, especialmente nas doses recomendadas e 
geralmente limitados a:
Rutina: Raro, mas pode incluir dor de cabeça, rubor, erupção 
cutânea e problemas estomacais.
Papaína: manifestações alérgicas (erupção cutânea, urticária, 
prurido), desconforto gastrointestinal.

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

Recomendações
A ingestão diária recomendada não deve ser excedida.
Os suplementos alimentares não substituem um regime 
alimentar variado e equilibrado ou um estilo de vida saudável.
Conservar na embalagem original, ao abrigo da luz, em local 
seco e com temperatura inferior a 25°C.
Manter fora da vista e do alcance das crianças.
O uso seguro durante a gravidez e amamentação não foi 
estabelecido. Na ausência de dados suficientes, o uso durante 
esses períodos não é recomendado.
O produto não deve ser utilizado em caso de hipersensibili-
dade ou alergia a qualquer um dos ingredientes da formu-
lação.
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