
OROASTHMA

Apresentação
Embalagemde60cápsulas
Ingredientes

Por
1 Cápsula % VRN*

TDR
(3 Cápsulas) % VRN*

Bromelaína 200 mg 600 mg -

Pidolato de Cálcio (Ca elemento 13,5%) 193 mg 3,26% 579 mg 9,77%

Papaína 100 mg - -300 mg

Pidolato de Magnésio (Mg elemento 8,5%) 39 mg 0,88%

-

117 mg 2,64%

Pidolato de Manganês (Mn elemento: 17,6%) 1,13 mg 9,94 % 3,39 mg 29,82 %

Gluconato de Cobre (Cu elemento 14%) 1,1 mg 15,40 % 3,3 mg 46,20 %

Selénio Orgânico

Cápsula:Gelatina, Dióxido de titânio (corante)

50 μg 90,91% 150 μg 272,73%

Antiaglomerantes:Celulose microcristalina, Estearato de magnésio (E 470b).

SUP L EMENTO AL IMENTAR

Indicações
Asmabrônquica.
Bronquites crónicas.
Perturbações das vias respiratórias de origem infecciosa
(coadjuvantes).
Hipersensibilidadeoualergiadasvias respiratória.

Tomadiária recomendada (TDR)
1Cápsula,3vezes pordia,antes dasprincipaisrefeições.

Características
Cálcio
Mineralessencial querepresenta 1a2% dopesocorporale que
exerceumpapel importanteemdiversos processosfisiológicos.
Ocálciomelhoraotónus domúsculolisoe afunção mucociliar.
Possuiumaimportanteacçãoanti-inflamatóriaeanalgésicaeé
extremamente útil no caso das perturbações das vias
respiratórias e da pele. O Cálcio, conjuntamente com o
Magnésio,actua aoníveldacontractilidademuscular,induzindo
umefeito espasmolítico1.

Magnésio
Éoquartocatião maisabundantenoorganismo,umimportante
cofator enzimáticoemmaisde300 enzimas.
Intervém nometabolismoenergético e proteico, naglicólise e
nasíntesedeadenosinatrifosfato (ATP).Apresentaumaacção
reguladoradosistema imunitárioatravés daestabilização dos
linfócitos T e da inibição da desgranulação dos mastócitos
reduzindo a quantidade de mediadores inflamatórios
produzidos23.Omagnésiomodelaacontractilidade domúsculo
liso brônquico e estimula a produção de óxido nítrico e
prostaciclina (PGI2), promovendo uma vasodilatação e
protecçãodasvias respiratórias3.

Cobre e Manganês
Estes oligoelementosactivama enzimaSuperóxidoDismutase
(SOD)que inibeosradicais livresproduzidosduranteoprocesso
inflamatório4. Revelam-se benéficos em todos os estados
alérgicos.

Bromelaína e Papaína
Fitoenzimasproteolíticas, compropriedadesanti-edematosase
anti-inflamatórias que dissolvem omucoemexcesso das vias
respiratórias,facilitando aexpectoração5.

Selénio
É umoligoelemento essencial para a produçãodoaminoácido
L-selenocisteína e das selenoproteínas. É um importante
co-factor enzimático, sendo necessário para a formação e
função daglutationa peroxidase,da tioredoxina redutase e da
selenoproteína P.Intervém emprocessosde oxidação-redução,
protegendo as células e as membranascelulares do stress
oxidativo. Oselénio contribui para umbomfuncionamento do
sistema imunitário através da activação, proliferação e
diferenciação dascélulas T6.

Interacções
Cálcio: Bisfosfonatos, Antiácidos que contenham sais de
alumínio,Bloqueadora Beta e da entrada de cálcio, Resinas
sequestradoras e Inibidores da absorção de colesterol,
Corticosteróides,Digoxina,Diuréticos,Estrógenos, Antibióticos
(Tetraciclinas e Quinolonas) Antiepilépticos e
anticonvulsivantes (Fenitoína, carbamazepina,Fenobarbital).
Bromelaína: Antibióticos (Amoxicilina e Tetraciclinas) e
Anticoagulantesorais;Soja e Batata.
Papaínase:Anticoagulantesorais
Magnésio: Antibióticos (Quinolonas, Tetraciclinas),
BloqueadoresBeta edaentradadecálcio,Digoxina,Diuréticos,
hormonas sexuais e da tiróide, Penicilamina, Bisfosfonato,
Inibidoresdabombadeprotões.
Manganês: Haloperidol e outros antipsicóticos, Antiácidos,
Laxantes que contêm sais de magnésio, Antibióticos
(Quinolonas,Tetraciclinas).
Cobre: Penicilamina,Antiácidos,Estrogénios,AINE s̓,Alopurinol,
Cimetidina,Nifedipina,Zinco,Ferro.
Selénio: Clozapina,ÁcidoValpróico,Corticosteroides,Estatinas,
Antineoplásicos, Inibidores dos receptores H2, Inibidores da
bombadeprotões.

Contra-indicações
Hipersensibilidade a qualquer um dos constituintes desta
formulação.
Cálcio: Hiperparatiroidismo,Sarcoidose, Hiperfosfatemia ou
Hipofosfatemia.
Bromelaína: Devido à sua acção na viscosidadesanguínea,
está contra-indicada em indivíduos que tomem
anticoagulantes orais (incluindo aspirina), Hemofílicos,
Indivíduos com problemas nos factores de coagulação ou
Trombocitopeniase indivíduoscomúlceraspéptica.
Papaína: Úlcera péptica, Distúrbios nos factores de
coagulação.Riscodehemorragia.
Magnésio: Bloqueiocardíaco,Insuficiênciarenal
Manganês: InsuficiênciaHepática.
Cobre: Doença de Wilson, Intoxicação de Cobre idiopática e
Cirrosena infância.
Selénio: Insuficiênciarenale hepática.

,

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



Efeitos indesejáveis
Bromelaína: Nadosagemapresentadanãoexistemindíciosde
efeitos adversos, com excepção da hipersensibilidade ao
constituinte. Comoactua ao nível da viscosidade sanguínea
aconselha-se a descontinuar este suplementoduas semanas
antes deumacirurgiaprogramada.
Cálcio: Na dosagem apresentada não existem indícios de
efeitos adversos,noentanto podeocorrerobstipação.
Papaína: Consideradasegura para a maioriados indivíduos e
nas dosagens apresentadas não existem indícios de efeitos
adversos, comexcepçãodahipersensibilidadeaoconstituinte.
Comoactua aonível daviscosidade sanguínea aconselha-sea
descontinuar este suplemento, duas semanas antes de uma
cirurgia programada.
Magnésio: Na dosagemapresentadanão existem indíciosde
efeitos indesejáveis.
Manganês: Na dosagemapresentadanãoexistemindíciosde
efeitos indesejáveis.
Cobre: Na dosagem apresentada não existem indícios de
efeitos indesejáveis.
Selénio: Na dosagemapresentada não existem indícios de
efeitos indesejáveis.

Advertências
Cálcio: Deve ser utilizado comprecauçãoemdoentes renais
(insuficiência renal).
Cobre: Hemodiálise:As pessoasquerealizamhemodiálisepara
adoença renalparecemestar emriscodedeficiência decobre,
não iniciar uma suplementação sem consultar o médico
assistente. Consumoemexcessopodecausardanoshepáticos.

Recomendações
Nãodeveser excedidaa tomadiária indicada.
Ossuplementosalimentaresnãosãosubstitutos deumregime
alimentar variado e equilibrado nem de um modo de vida
saudável.
Conservar na embalagem original protegida da luz, em local
secoea temperaturainferior a25°C.
Manter foradavista edoalcancedascrianças.
O uso seguro durante a gravidez e amamentação não foi
estabelecido. Naausência dedadossuficientes,ousodurante
estes períodosnãoérecomendado.
Oprodutonãodeve ser utilizadonocaso dehipersensibilidade
oualergiaaqualquerumdosconstituintes da formulação.
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