OROSEDA FORTE

Vitamina B6 (Piridoxina)
Através da sua formaactiva, o piridoxal-fosfato(PLP), intervém

SUPLEMENTO ALIMENTAR

na síntese e no metabolismodo triptofano, melatonina,

Apresentação

serotonina, norepinefrina, GABA e dopamina,contribuindo para

Embalagemde 60 cápsulas

o normal funcionamento do sistema nervoso4. A presença
Por
TDR
1 Cápsula % VRN* (3 Cápsulas) % VRN*

Ingredientes
Pidolato de Magnésio (Mg elemento 8,5%)

390 mg

8,84 %

1170 mg

26,52 %

Vitamina B3 (Nicotinamida)

100 mg

625 %

300 mg

1875 %

-

300 mg

Fenilalanina

100 mg

Cloridrato de Piridoxina (Vitamina B6)

8,33 mg

595,24 %

25 mg

1785,71%

desta vitamina é essencial para a absorção e retenção de
magnésio pelo organismo.

Fenilalanina

Antiaglomerantes:Dióxido de silício, Estearato de magnésio (E 470b)

Aminoácido

Cápsula:Gelatina, Dióxido de titânio (corante)

hematoencefálica, que actua directamente no cérebro. Uma

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

essencial

que

atravessa

a

barreira

vez ingerida, a Fenilalanina pode ser convertida noutro
aminoácido, a Tirosina, a partir do qual o organismo sintetiza

Indicações

importantes

Depressõese estados depressivos.
Stress emocional,agitação nervosa e ansiedade.
Hipertensão arterial e palpitações cardíacas de etiologia
nervosa (”neurose” cardiaca).

neurotransmissores

como a dopamina, a
,
norepinefrina e a epinefrina (catecolaminas) 45.
Participa no metabolismodoácido fólico (biopterinas), do ferro,
da niacina (vitamina B3), da piridoxina(vitamina B6), docobree
da vitamina C.

Enxaquecas.
Psoríase e outras dermatoses deorigemnervosa.
Como coadjuvante na terapêutica

da doença bipolar,

esquizofrenia, psicoses,comportamentosagressivos.

A fenilalanina é absorvida da mesma forma que outros
aminoácidos:comoo triptofano, a tirosina, a leucina e a valina,
pelo quea sua conjugaçãodeve ser correctamente avaliada.

Interacções

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

Magnésio: Cloranfenicol,Tetraciclinas, Quinolonas,Penicilamina,
Calcitriol, Bloqueadores Beta e da entrada de cálcio, Digoxina,

Características

Diuréticos, Terapia de Reposição Hormonal, Hormonas da

Odesequilíbrio deneuromediadores,podeser determinante em

tiróide, Bifosfonatos, Inibidoresda bombade protões.

muitas patologias doSistema Nervoso Central.

Vitamina B3: Levodopa, Fenobarbital,Fenitoína, Contraceptivos
orais,Isoniazida, Hidralazinae Penicilamina.

Magnésio

Vitamina B6: Álcool, Penicilamina , Hidralazina, Isoniazida,

É um mineral fundamental nos processos fisiológicos

Cicloserina,Teofilina,Contraceptivos orais,Levodopa,Estatinas,

neuronais, designadamente na transmissão do impulso

Fenobarbitale Fenitoína.

nervoso, desempenhando um papel relevante nos processos

Fenilalanina: Antipsicóticos, Inibidores da IMAO (Selegilina),

intracelulares

Antiparkinsónicos Dopaminomiméticos)e Fenintoína.

e

intraneuronais, como

modelador da

neurotransmissão glutamatérgica e gabaminérgica, e como
regulador da actividade do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal,

Contra-indicações

responsável pela resposta ao stress 1.

Hipersensibilidade a qualquerumdos constituintes.
Gravideze Aleitamento.

Vitamina B3 (Nicotinamida)
Insuficiência Renal, bloqueio cardíaco, lesão

Necessária ao equilíbrio e bomfuncionamento das células do

Magnésio:

sistema nervoso, contribuindo para a síntese e reparação do

miocárdica,Hipermagnsesia e Miastenis gravis.

ADN,mielinização e crescimento dendrítico, sinalização celular

Vitamina B3: Doençacardíacae Levodopa.

e comoanti-oxidante mitocondrial 2.Pode ser sintetizada pelo

Vitamina B6: Crianças com idade inferior a 12 anos. Doentes

organismo humano a partir do aminoácido triptofano, que é

comcompromissorenal ou hepático.

tambémprecursor daserotonina, importante neurotransmissor

Fenilalanina:

que controla o ciclo do sono e da vigília 4.

Hipertireoidismoou Esquizofrenia.

Fenilcetonúria,

Doença

hepática

grave,

Efeitos indesejáveis

Młyniec K, Davies CL,d AgüeroSánchez IG, Pytka K,Budziszewska B, Nowak

Magnésio: Dorde estômago,náuseas, vómitos,diarreiae outros

G.Essential elements in depressionandanxiety. Part I.Pharmacological

efeitos colaterais.

Reports.2014.

Vitamina B3: Náuseas, dorde cabeça, parestesia, perturbações
da memória,insónias, sonolência, púrpuratrombocitopénica.
Vitamina B6: Náuseas e vómitos, fotossensibilidade e

Coates PM, Betz JM,Blackman MR, CraggGM,Levine M,Moss J, White JD.
Encyclopedia of Dietary Supplements. Second edition. New York,NY.Informa.
Healthcare USA, Inc.;2010.

nefropatia periférica.
Fenilalanina: Náuseas,aziae cefaleia (doseselevadas)

FernstromJD, FernstromMH. Tyrosine,phenylalanine, and catecholamine
synthesis andfunction in the brain.Journalof Nutrition.2007.

Advertências
Vitamina B6: A administração a longo prazo de elevadas
concentrações

de Piridoxina está

associada

com o

desenvolvimento de neurotoxicidade.

Recomendações
Não deve ser excedidaa toma diária indicada.
Ossuplementos alimentares nãosão substitutos de umregime
alimentar variado e equilibrado nem de um modo de vida
saudável.
Conservar na embalagem original protegida da luz, em local
seco e a temperaturainferior a 25°C.
Manter forada vista e doalcance das crianças.
O uso seguro durante a gravidez e amamentação não foi
estabelecido. Na ausência de dados suficientes, o uso durante
estes períodosnão é recomendado.
Oprodutonão deve ser utilizado no caso de hipersensibilidade
ou alergia a qualquerumdos constituintes da formulação.
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