
BALANCE PROGRAM•TERAPÊUTICA PROFISSIONAL

Permaneça 
Jovem e Brilhante 
em Qualquer 
Idade.
Qual a sua idade cronológica e a sua idade 
orgânica? Provavelmente, desconhece que a 
idade não significa velhice. É importante 
distinguirmos a idade da velhice. Senão 
vejamos, uma pessoa jovem poderá ser velha e 
um idoso jovem. Para isso teremos de destacar 
o síndrome de Huntchinson-Gilford  ou 
Progéria que é uma enfermidade genética 
extremamente rara cujos sintomas se 
assemelham ao processo do envelhecimento 
manifestando-se logo nos primeiros anos de 
vida. 

Tomando como exemplo este caso, provavelmente, as 
pessoas envelhecem de forma diferente podendo 
concluir-se que nem sempre a idade é sinónimo de 
velhice?  

Também já se questionou inúmeras vezes porque é que 
algumas pessoas com a mesma idade aparentam um 
aspeto mais jovem? 

O segredo está muitas vezes no estilo de vida, na 
capacidade de encarar a vida com otimismo e numa 
alimentação e nutrição adequada com macro e 
micronutrientes essenciais ao organismo para que os anos 
passem e se possa manter sempre jovem, repleto de 
vitalidade para desempenhar todas as funções necessárias, 
com plena energia e esplendor.  

Hoje conhecemos bem o papel da oxidação (radicais livres) 
no processo de envelhecimento e nas consequências dos 
mesmos na afetação do perfeito desempenho celular e na 
capacidade do organismo responder às exigências do 
meio, sendo um dos principais fatores para o 
envelhecimento precoce e para todos os distúrbios 
orgânicos que se refletem no exterior do corpo. 

Para controlar esse processo desenvolveu-se um 
completíssimo produto, o ANTI-AGE CABELO • UNHAS & 
PELE, que lhe permite restabelecer o equilíbrio orgânico, 
desenvolver todo o esplendor humano, direcionando-se 
para o bem-estar geral e beleza, promovendo a eliminação 
dos radicais livres em excesso (antioxidante), melhorando o 
sistema cardiovascular, a cognição, concentração e a 
memória, protegendo contra os fatores degenerativos, 
estimulando as defesas imunitárias e o sistema 
neuroendócrino, incrementando uma saúde física e 
intelectual invejável, devolvendo a qualidade e o brilho ao 
seu corpo, espelhando positivamente a sua autoestima e 
autoconfiança. 

A aparência humana é definida fundamentalmente pelas 
partes visíveis, como o rosto, o cabelo, as unhas e a silhueta 
corporal, sendo de grande importância em ambos os 
sexos.

O cabelo e as unhas são anexos associados à pele. O 
crescimento do cabelo e das unhas é semelhante ao 
crescimento da epiderme.

O ANTI-AGE CABELO • UNHAS & PELE é uma fórmula 
estudada e concebida criteriosamente de forma a 
colmatar as carências nutricionais, através de um amplo 
conjunto de vitaminas (Complexo B, C, E), minerais 
(Magnésio) e oligoelementos (Ferro, Zinco), Aminoácido 
(Cistina) e Ácidos gordos essenciais (Ómega 3 - EPA e 
DHA e Ómega 6) existentes no óleo e peixe e no óleo de 
borragem e Fosfolípidos (fostatidilcolina, 
fosfatidilinositol) presentes na Lecitina de soja, 
oferecendo um novo estilo à sua personalidade e à sua 
vida, alterando o padrão visual de si próprio e dos outros 
em relação à sua pessoa.

Qual a acção do ANTI-AGE CABELO • UNHAS & PELE no 
organismo:

• Revitalizar o organismo (vitaminas, minerais e ácidos 
gordos essenciais)

• Melhorar a qualidade da pele, unhas, dentes, ossos e 
cartilagens

• Normalizar formação de colagénio para 
funcionamento normal da pele, dentes e gengivas, 
ossos e cartilagens (Vitamina C, B3, Biotina, 
Magnésio, Zinco *)

• Manter um cabelo normal (Biotina *)

• Alopecia e cabelos brancos

• Manter uma visão normal (Vitamina B2, Zinco *)

• Normalizar o metabolismo produtor de energia 
reduzindo o cansaço e a fadiga (Vitamina C, B1, B2, 
B3, B5, B6, B12, Ácido fólico, Biotina, Ferro, Magnésio *)

• Normalizar o metabolismo ácido-base

• Normalizar o funcionamento muscular (Magnésio *)

• Normalizar o metabolismo dos macronutrientes 
(Vitamina B6, Ácido fólico, Biotina, Magnésio, Zinco *)

• Normalizar o metabolismo da vitamina A e dos ácidos 
gordos ( Zinco *)

• Antioxidante (rejuvenescedor) e desintoxicante

• Proteger as células contra as oxidações indesejáveis 
(Vitamina C, E, Zinco *)

• Formação normal do sangue, glóbulos vermelhos e 
de hemoglobina (Vitamina B2, B6, B12, Ácido fólico, 
Ferro *)

• Anemias

• Transporte normal do oxigénio no organismo (Ferro *)

• Aumenta a absorção de ferro (Vitamina C *)

• Regular a atividade hormonal (Vitamina B6 *)

• Síntese e metabolismo normais das hormonas 
esteróides, da vitamina D e de alguns 
neurotransmissores (Vitamina B5 *)

• Processo de divisão celular (Vitamina B12, Ácido 
fólico, Ferro, Magnésio, Zinco *)

• Síntese normal do ADN (Zinco *)

• Normalizar o funcionamento do sistema imunitário 
(Vitamina C, B6, B12, Ácido fólico, Ferro, Zinco *)

• Proteção cardiovascular

• Normalizar o funcionamento do coração (Vitamina B1 
*)

• Normalizar o metabolismo da homocisteína (Vitamina 
B6, Ácido fólico *)

• Normalizar a formação de colagénio para 
funcionamento normal dos vasos sanguíneos 
(Vitamina C *)

• Normalizar o funcionamento do sistema nervoso 
(Vitamina C, B1, B2, B3, B6, B12, Biotina, Magnésio *)

• Normalizar a função psicológica (Vitamina C, B1, B3, 
B6, B12, Ácido fólico, Biotina, Magnésio *)

• Desempenho mental normal (Vitamina B5 *)

• Normalizar a função cognitiva (Ferro, Zinco *)

• Manter as mucosas normais (Vitamina B2, B3, Biotina 
*)

• Fertilidade e reprodução normais e manter níveis 
normais de testosterona no sangue ( Zinco *)

• Reduz os níveis de colesterol e triglicéridos

• Obesidade 

(*) Alegações homologadas

O cabelo é constituído por diferentes estruturas: a raiz 
(bulbo), o folículo piloso e a haste do pelo. A base folicular 
contém vasos sanguíneos que alimentam as células da 
matriz epitelial. A haste capilar é formada pela queratina 
(proteína). 

A cabeça tem em média 150000 folículos sendo constantes 
ao longo da vida. A genética, o estado de saúde e a dieta 
são fatores influenciadores da qualidade do cabelo. Os 
genes dos pais são fatores preponderantes no padrão de 
calvície. Evidentemente que a alopecia é superior nos 
homens (80%) e as mulheres têm um índice inferior, 
verificando-se uma maior perda de cabelo e da espessura 
do mesmo após a menopausa. Um dos fatores que parece 
estar relacionado aos homens é a idade e o nível de 
androgénios (hormonas), especificamente ao aumento da 
diidrotestosterona que resulta do metabolismo da 
testosterona. Nas mulheres, para além da idade, e das 
alterações hormonais, o baixo nível de ferro e a 
consequente anemia, a depleção do sistema imunitário 
influem na queda de cabelo e no enfraquecimento das 
unhas.

Logo é importante analisar que a alopecia não é apenas 
uma questão de estética mas um sinal que algo de errado 
está a acontecer no organismo. 

As unhas são constituídas de queratina dura que também 
se encontra no cabelo e na pele. Cada uma tem diferentes 
partes: a placa ungueal (parte dura e visível da unha), 
prega ungueal, o leito ungueal, a cutícula e a lúnula (meia 
lua esbranquiçada).

O crescimento das unhas origina-se na área abaixo da 
cutícula (matriz), sendo que as das mãos apresentam um 
crescimento mais acelerado do que as dos pés. 

As unhas devem ter uma cor uniforme, rosada, consistente 
e não se verificarem marcas ou descolorações.

As unhas são mais do que um adorno protetor das mãos e 
dos pés servem de diagnóstico para questões de saúde, 
como doenças imunitárias (por exemplo: os fungos), 
cardíacas e de deficiência nutricional (vitaminas, minerais, 
etc.). 

Á medida que os anos passam o ritmo de crescimento das 
unhas decresce, em que por volta dos 80 anos de idade 
reduz para metade.   

A pele é o órgão mais extenso e pesado do corpo humano 
composto por 70% de água, 25% de proteínas e 
aproximadamente 5% de gordura. A sua função é a de 
proteger e envolver o corpo. As células da epiderme de seis 
em seis semanas são renovadas e substituídas por novas 
células sendo determinante na qualidade e brilho da pele. 
A derme é constituída pelos fibroblastos que produzem 
colagénio e a elastina que são proteínas que conferem à 
pele a sua resistência e elasticidade. Contém, ainda, 
pequenos vasos sanguíneos (nutrir) e de nódulos linfáticos 
(proteger). 

A beleza está alicerçada em diversos tipos: a que se vê, a 
que se sente e a inerente à própria pessoa. Todas elas estão 
interligadas e traduzem a sensação de bem-estar, que 
oferece a base para a sua autenticidade e felicidade, dando 
um novo significado para a vida.   

A beleza exterior revela a sua personalidade e 
comportamento, reflete os seus sentimentos e a sua 
felicidade, representando a juventude, a fertilidade e a 
saúde. No entanto, a beleza é mais do que a aparência 
exterior e o ANTI-AGE CABELO • UNHAS & PELE com uma 
fórmula completa e equilibrada oferece a possibilidade de 
encontrar a sua identidade e de demonstrar que todo o 
seu corpo se encontra perfeito e harmonioso, revelando-se 
num cabelo brilhante, numas unhas fortes, numa pele 
sedosa, e nuns ossos sólidos e resistentes.

A
 in

fo
rm

aç
ão

 a
p

re
se

nt
ad

a 
é 

p
ar

a 
us

o 
ex

cl
us

iv
o 

do
s 

p
ro

fis
si

on
ai

s 
de

 s
aú

de
, n

ão
 é

 p
ub

lic
id

ad
e.

GARANTIA DE  QUALIDADE

F
Ó

R
M U L A  P R E M

I U
M

PRODUTO DE ORIGEM NATURAL
ELEVADA BIODISPONIBILIDADE

CABELO•UNHAS &PELE



BALANCE PROGRAM•TERAPÊUTICA PROFISSIONAL

Permaneça 
Jovem e Brilhante 
em Qualquer 
Idade.
Qual a sua idade cronológica e a sua idade 
orgânica? Provavelmente, desconhece que a 
idade não significa velhice. É importante 
distinguirmos a idade da velhice. Senão 
vejamos, uma pessoa jovem poderá ser velha e 
um idoso jovem. Para isso teremos de destacar 
o síndrome de Huntchinson-Gilford  ou 
Progéria que é uma enfermidade genética 
extremamente rara cujos sintomas se 
assemelham ao processo do envelhecimento 
manifestando-se logo nos primeiros anos de 
vida. 

Tomando como exemplo este caso, provavelmente, as 
pessoas envelhecem de forma diferente podendo 
concluir-se que nem sempre a idade é sinónimo de 
velhice?  

Também já se questionou inúmeras vezes porque é que 
algumas pessoas com a mesma idade aparentam um 
aspeto mais jovem? 

O segredo está muitas vezes no estilo de vida, na 
capacidade de encarar a vida com otimismo e numa 
alimentação e nutrição adequada com macro e 
micronutrientes essenciais ao organismo para que os anos 
passem e se possa manter sempre jovem, repleto de 
vitalidade para desempenhar todas as funções necessárias, 
com plena energia e esplendor.  

Hoje conhecemos bem o papel da oxidação (radicais livres) 
no processo de envelhecimento e nas consequências dos 
mesmos na afetação do perfeito desempenho celular e na 
capacidade do organismo responder às exigências do 
meio, sendo um dos principais fatores para o 
envelhecimento precoce e para todos os distúrbios 
orgânicos que se refletem no exterior do corpo. 

Para controlar esse processo desenvolveu-se um 
completíssimo produto, o ANTI-AGE CABELO • UNHAS & 
PELE, que lhe permite restabelecer o equilíbrio orgânico, 
desenvolver todo o esplendor humano, direcionando-se 
para o bem-estar geral e beleza, promovendo a eliminação 
dos radicais livres em excesso (antioxidante), melhorando o 
sistema cardiovascular, a cognição, concentração e a 
memória, protegendo contra os fatores degenerativos, 
estimulando as defesas imunitárias e o sistema 
neuroendócrino, incrementando uma saúde física e 
intelectual invejável, devolvendo a qualidade e o brilho ao 
seu corpo, espelhando positivamente a sua autoestima e 
autoconfiança. 

A aparência humana é definida fundamentalmente pelas 
partes visíveis, como o rosto, o cabelo, as unhas e a silhueta 
corporal, sendo de grande importância em ambos os 
sexos.

O cabelo e as unhas são anexos associados à pele. O 
crescimento do cabelo e das unhas é semelhante ao 
crescimento da epiderme.

O ANTI-AGE CABELO • UNHAS & PELE é uma fórmula 
estudada e concebida criteriosamente de forma a 
colmatar as carências nutricionais, através de um amplo 
conjunto de vitaminas (Complexo B, C, E), minerais 
(Magnésio) e oligoelementos (Ferro, Zinco), Aminoácido 
(Cistina) e Ácidos gordos essenciais (Ómega 3 - EPA e 
DHA e Ómega 6) existentes no óleo e peixe e no óleo de 
borragem e Fosfolípidos (fostatidilcolina, 
fosfatidilinositol) presentes na Lecitina de soja, 
oferecendo um novo estilo à sua personalidade e à sua 
vida, alterando o padrão visual de si próprio e dos outros 
em relação à sua pessoa.

Qual a acção do ANTI-AGE CABELO • UNHAS & PELE no 
organismo:

• Revitalizar o organismo (vitaminas, minerais e ácidos 
gordos essenciais)

• Melhorar a qualidade da pele, unhas, dentes, ossos e 
cartilagens

• Normalizar formação de colagénio para 
funcionamento normal da pele, dentes e gengivas, 
ossos e cartilagens (Vitamina C, B3, Biotina, 
Magnésio, Zinco *)

• Manter um cabelo normal (Biotina *)

• Alopecia e cabelos brancos

• Manter uma visão normal (Vitamina B2, Zinco *)

• Normalizar o metabolismo produtor de energia 
reduzindo o cansaço e a fadiga (Vitamina C, B1, B2, 
B3, B5, B6, B12, Ácido fólico, Biotina, Ferro, Magnésio *)

• Normalizar o metabolismo ácido-base

• Normalizar o funcionamento muscular (Magnésio *)

• Normalizar o metabolismo dos macronutrientes 
(Vitamina B6, Ácido fólico, Biotina, Magnésio, Zinco *)

• Normalizar o metabolismo da vitamina A e dos ácidos 
gordos ( Zinco *)

• Antioxidante (rejuvenescedor) e desintoxicante

• Proteger as células contra as oxidações indesejáveis 
(Vitamina C, E, Zinco *)

• Formação normal do sangue, glóbulos vermelhos e 
de hemoglobina (Vitamina B2, B6, B12, Ácido fólico, 
Ferro *)

• Anemias

• Transporte normal do oxigénio no organismo (Ferro *)

• Aumenta a absorção de ferro (Vitamina C *)

• Regular a atividade hormonal (Vitamina B6 *)

• Síntese e metabolismo normais das hormonas 
esteróides, da vitamina D e de alguns 
neurotransmissores (Vitamina B5 *)

• Processo de divisão celular (Vitamina B12, Ácido 
fólico, Ferro, Magnésio, Zinco *)

• Síntese normal do ADN (Zinco *)

• Normalizar o funcionamento do sistema imunitário 
(Vitamina C, B6, B12, Ácido fólico, Ferro, Zinco *)

• Proteção cardiovascular

• Normalizar o funcionamento do coração (Vitamina B1 
*)

• Normalizar o metabolismo da homocisteína (Vitamina 
B6, Ácido fólico *)

• Normalizar a formação de colagénio para 
funcionamento normal dos vasos sanguíneos 
(Vitamina C *)

• Normalizar o funcionamento do sistema nervoso 
(Vitamina C, B1, B2, B3, B6, B12, Biotina, Magnésio *)

• Normalizar a função psicológica (Vitamina C, B1, B3, 
B6, B12, Ácido fólico, Biotina, Magnésio *)

• Desempenho mental normal (Vitamina B5 *)

• Normalizar a função cognitiva (Ferro, Zinco *)

• Manter as mucosas normais (Vitamina B2, B3, Biotina 
*)

• Fertilidade e reprodução normais e manter níveis 
normais de testosterona no sangue ( Zinco *)

• Reduz os níveis de colesterol e triglicéridos

• Obesidade 

(*) Alegações homologadas

O cabelo é constituído por diferentes estruturas: a raiz 
(bulbo), o folículo piloso e a haste do pelo. A base folicular 
contém vasos sanguíneos que alimentam as células da 
matriz epitelial. A haste capilar é formada pela queratina 
(proteína). 

A cabeça tem em média 150000 folículos sendo constantes 
ao longo da vida. A genética, o estado de saúde e a dieta 
são fatores influenciadores da qualidade do cabelo. Os 
genes dos pais são fatores preponderantes no padrão de 
calvície. Evidentemente que a alopecia é superior nos 
homens (80%) e as mulheres têm um índice inferior, 
verificando-se uma maior perda de cabelo e da espessura 
do mesmo após a menopausa. Um dos fatores que parece 
estar relacionado aos homens é a idade e o nível de 
androgénios (hormonas), especificamente ao aumento da 
diidrotestosterona que resulta do metabolismo da 
testosterona. Nas mulheres, para além da idade, e das 
alterações hormonais, o baixo nível de ferro e a 
consequente anemia, a depleção do sistema imunitário 
influem na queda de cabelo e no enfraquecimento das 
unhas.

Logo é importante analisar que a alopecia não é apenas 
uma questão de estética mas um sinal que algo de errado 
está a acontecer no organismo. 

As unhas são constituídas de queratina dura que também 
se encontra no cabelo e na pele. Cada uma tem diferentes 
partes: a placa ungueal (parte dura e visível da unha), 
prega ungueal, o leito ungueal, a cutícula e a lúnula (meia 
lua esbranquiçada).

O crescimento das unhas origina-se na área abaixo da 
cutícula (matriz), sendo que as das mãos apresentam um 
crescimento mais acelerado do que as dos pés. 

As unhas devem ter uma cor uniforme, rosada, consistente 
e não se verificarem marcas ou descolorações.

As unhas são mais do que um adorno protetor das mãos e 
dos pés servem de diagnóstico para questões de saúde, 
como doenças imunitárias (por exemplo: os fungos), 
cardíacas e de deficiência nutricional (vitaminas, minerais, 
etc.). 

Á medida que os anos passam o ritmo de crescimento das 
unhas decresce, em que por volta dos 80 anos de idade 
reduz para metade.   

A pele é o órgão mais extenso e pesado do corpo humano 
composto por 70% de água, 25% de proteínas e 
aproximadamente 5% de gordura. A sua função é a de 
proteger e envolver o corpo. As células da epiderme de seis 
em seis semanas são renovadas e substituídas por novas 
células sendo determinante na qualidade e brilho da pele. 
A derme é constituída pelos fibroblastos que produzem 
colagénio e a elastina que são proteínas que conferem à 
pele a sua resistência e elasticidade. Contém, ainda, 
pequenos vasos sanguíneos (nutrir) e de nódulos linfáticos 
(proteger). 

A beleza está alicerçada em diversos tipos: a que se vê, a 
que se sente e a inerente à própria pessoa. Todas elas estão 
interligadas e traduzem a sensação de bem-estar, que 
oferece a base para a sua autenticidade e felicidade, dando 
um novo significado para a vida.   

A beleza exterior revela a sua personalidade e 
comportamento, reflete os seus sentimentos e a sua 
felicidade, representando a juventude, a fertilidade e a 
saúde. No entanto, a beleza é mais do que a aparência 
exterior e o ANTI-AGE CABELO • UNHAS & PELE com uma 
fórmula completa e equilibrada oferece a possibilidade de 
encontrar a sua identidade e de demonstrar que todo o 
seu corpo se encontra perfeito e harmonioso, revelando-se 
num cabelo brilhante, numas unhas fortes, numa pele 
sedosa, e nuns ossos sólidos e resistentes.
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BALANCE PROGRAM•TERAPÊUTICA PROFISSIONAL

Permaneça 
Jovem e Brilhante 
em Qualquer 
Idade.
Qual a sua idade cronológica e a sua idade 
orgânica? Provavelmente, desconhece que a 
idade não significa velhice. É importante 
distinguirmos a idade da velhice. Senão 
vejamos, uma pessoa jovem poderá ser velha e 
um idoso jovem. Para isso teremos de destacar 
o síndrome de Huntchinson-Gilford  ou 
Progéria que é uma enfermidade genética 
extremamente rara cujos sintomas se 
assemelham ao processo do envelhecimento 
manifestando-se logo nos primeiros anos de 
vida. 

Tomando como exemplo este caso, provavelmente, as 
pessoas envelhecem de forma diferente podendo 
concluir-se que nem sempre a idade é sinónimo de 
velhice?  

Também já se questionou inúmeras vezes porque é que 
algumas pessoas com a mesma idade aparentam um 
aspeto mais jovem? 

O segredo está muitas vezes no estilo de vida, na 
capacidade de encarar a vida com otimismo e numa 
alimentação e nutrição adequada com macro e 
micronutrientes essenciais ao organismo para que os anos 
passem e se possa manter sempre jovem, repleto de 
vitalidade para desempenhar todas as funções necessárias, 
com plena energia e esplendor.  

Hoje conhecemos bem o papel da oxidação (radicais livres) 
no processo de envelhecimento e nas consequências dos 
mesmos na afetação do perfeito desempenho celular e na 
capacidade do organismo responder às exigências do 
meio, sendo um dos principais fatores para o 
envelhecimento precoce e para todos os distúrbios 
orgânicos que se refletem no exterior do corpo. 

Para controlar esse processo desenvolveu-se um 
completíssimo produto, o ANTI-AGE CABELO • UNHAS & 
PELE, que lhe permite restabelecer o equilíbrio orgânico, 
desenvolver todo o esplendor humano, direcionando-se 
para o bem-estar geral e beleza, promovendo a eliminação 
dos radicais livres em excesso (antioxidante), melhorando o 
sistema cardiovascular, a cognição, concentração e a 
memória, protegendo contra os fatores degenerativos, 
estimulando as defesas imunitárias e o sistema 
neuroendócrino, incrementando uma saúde física e 
intelectual invejável, devolvendo a qualidade e o brilho ao 
seu corpo, espelhando positivamente a sua autoestima e 
autoconfiança. 

A aparência humana é definida fundamentalmente pelas 
partes visíveis, como o rosto, o cabelo, as unhas e a silhueta 
corporal, sendo de grande importância em ambos os 
sexos.

O cabelo e as unhas são anexos associados à pele. O 
crescimento do cabelo e das unhas é semelhante ao 
crescimento da epiderme.

O ANTI-AGE CABELO • UNHAS & PELE é uma fórmula 
estudada e concebida criteriosamente de forma a 
colmatar as carências nutricionais, através de um amplo 
conjunto de vitaminas (Complexo B, C, E), minerais 
(Magnésio) e oligoelementos (Ferro, Zinco), Aminoácido 
(Cistina) e Ácidos gordos essenciais (Ómega 3 - EPA e 
DHA e Ómega 6) existentes no óleo e peixe e no óleo de 
borragem e Fosfolípidos (fostatidilcolina, 
fosfatidilinositol) presentes na Lecitina de soja, 
oferecendo um novo estilo à sua personalidade e à sua 
vida, alterando o padrão visual de si próprio e dos outros 
em relação à sua pessoa.

Qual a acção do ANTI-AGE CABELO • UNHAS & PELE no 
organismo:

• Revitalizar o organismo (vitaminas, minerais e ácidos 
gordos essenciais)

• Melhorar a qualidade da pele, unhas, dentes, ossos e 
cartilagens

• Normalizar formação de colagénio para 
funcionamento normal da pele, dentes e gengivas, 
ossos e cartilagens (Vitamina C, B3, Biotina, 
Magnésio, Zinco *)

• Manter um cabelo normal (Biotina *)

• Alopecia e cabelos brancos

• Manter uma visão normal (Vitamina B2, Zinco *)

• Normalizar o metabolismo produtor de energia 
reduzindo o cansaço e a fadiga (Vitamina C, B1, B2, 
B3, B5, B6, B12, Ácido fólico, Biotina, Ferro, Magnésio *)

• Normalizar o metabolismo ácido-base

• Normalizar o funcionamento muscular (Magnésio *)

• Normalizar o metabolismo dos macronutrientes 
(Vitamina B6, Ácido fólico, Biotina, Magnésio, Zinco *)

• Normalizar o metabolismo da vitamina A e dos ácidos 
gordos ( Zinco *)

• Antioxidante (rejuvenescedor) e desintoxicante

• Proteger as células contra as oxidações indesejáveis 
(Vitamina C, E, Zinco *)

• Formação normal do sangue, glóbulos vermelhos e 
de hemoglobina (Vitamina B2, B6, B12, Ácido fólico, 
Ferro *)

• Anemias

• Transporte normal do oxigénio no organismo (Ferro *)

• Aumenta a absorção de ferro (Vitamina C *)

• Regular a atividade hormonal (Vitamina B6 *)

• Síntese e metabolismo normais das hormonas 
esteróides, da vitamina D e de alguns 
neurotransmissores (Vitamina B5 *)

• Processo de divisão celular (Vitamina B12, Ácido 
fólico, Ferro, Magnésio, Zinco *)

• Síntese normal do ADN (Zinco *)

• Normalizar o funcionamento do sistema imunitário 
(Vitamina C, B6, B12, Ácido fólico, Ferro, Zinco *)

• Proteção cardiovascular

• Normalizar o funcionamento do coração (Vitamina B1 
*)

• Normalizar o metabolismo da homocisteína (Vitamina 
B6, Ácido fólico *)

• Normalizar a formação de colagénio para 
funcionamento normal dos vasos sanguíneos 
(Vitamina C *)

• Normalizar o funcionamento do sistema nervoso 
(Vitamina C, B1, B2, B3, B6, B12, Biotina, Magnésio *)

• Normalizar a função psicológica (Vitamina C, B1, B3, 
B6, B12, Ácido fólico, Biotina, Magnésio *)

• Desempenho mental normal (Vitamina B5 *)

• Normalizar a função cognitiva (Ferro, Zinco *)

• Manter as mucosas normais (Vitamina B2, B3, Biotina 
*)

• Fertilidade e reprodução normais e manter níveis 
normais de testosterona no sangue ( Zinco *)

• Reduz os níveis de colesterol e triglicéridos

• Obesidade 

(*) Alegações homologadas
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O cabelo é constituído por diferentes estruturas: a raiz 
(bulbo), o folículo piloso e a haste do pelo. A base folicular 
contém vasos sanguíneos que alimentam as células da 
matriz epitelial. A haste capilar é formada pela queratina 
(proteína). 

A cabeça tem em média 150000 folículos sendo constantes 
ao longo da vida. A genética, o estado de saúde e a dieta 
são fatores influenciadores da qualidade do cabelo. Os 
genes dos pais são fatores preponderantes no padrão de 
calvície. Evidentemente que a alopecia é superior nos 
homens (80%) e as mulheres têm um índice inferior, 
verificando-se uma maior perda de cabelo e da espessura 
do mesmo após a menopausa. Um dos fatores que parece 
estar relacionado aos homens é a idade e o nível de 
androgénios (hormonas), especificamente ao aumento da 
diidrotestosterona que resulta do metabolismo da 
testosterona. Nas mulheres, para além da idade, e das 
alterações hormonais, o baixo nível de ferro e a 
consequente anemia, a depleção do sistema imunitário 
influem na queda de cabelo e no enfraquecimento das 
unhas.

Logo é importante analisar que a alopecia não é apenas 
uma questão de estética mas um sinal que algo de errado 
está a acontecer no organismo. 

As unhas são constituídas de queratina dura que também 
se encontra no cabelo e na pele. Cada uma tem diferentes 
partes: a placa ungueal (parte dura e visível da unha), 
prega ungueal, o leito ungueal, a cutícula e a lúnula (meia 
lua esbranquiçada).

O crescimento das unhas origina-se na área abaixo da 
cutícula (matriz), sendo que as das mãos apresentam um 
crescimento mais acelerado do que as dos pés. 

As unhas devem ter uma cor uniforme, rosada, consistente 
e não se verificarem marcas ou descolorações.

As unhas são mais do que um adorno protetor das mãos e 
dos pés servem de diagnóstico para questões de saúde, 
como doenças imunitárias (por exemplo: os fungos), 
cardíacas e de deficiência nutricional (vitaminas, minerais, 
etc.). 

Á medida que os anos passam o ritmo de crescimento das 
unhas decresce, em que por volta dos 80 anos de idade 
reduz para metade.   

A pele é o órgão mais extenso e pesado do corpo humano 
composto por 70% de água, 25% de proteínas e 
aproximadamente 5% de gordura. A sua função é a de 
proteger e envolver o corpo. As células da epiderme de seis 
em seis semanas são renovadas e substituídas por novas 
células sendo determinante na qualidade e brilho da pele. 
A derme é constituída pelos fibroblastos que produzem 
colagénio e a elastina que são proteínas que conferem à 
pele a sua resistência e elasticidade. Contém, ainda, 
pequenos vasos sanguíneos (nutrir) e de nódulos linfáticos 
(proteger). 

A beleza está alicerçada em diversos tipos: a que se vê, a 
que se sente e a inerente à própria pessoa. Todas elas estão 
interligadas e traduzem a sensação de bem-estar, que 
oferece a base para a sua autenticidade e felicidade, dando 
um novo significado para a vida.   

A beleza exterior revela a sua personalidade e 
comportamento, reflete os seus sentimentos e a sua 
felicidade, representando a juventude, a fertilidade e a 
saúde. No entanto, a beleza é mais do que a aparência 
exterior e o ANTI-AGE CABELO • UNHAS & PELE com uma 
fórmula completa e equilibrada oferece a possibilidade de 
encontrar a sua identidade e de demonstrar que todo o 
seu corpo se encontra perfeito e harmonioso, revelando-se 
num cabelo brilhante, numas unhas fortes, numa pele 
sedosa, e nuns ossos sólidos e resistentes.



Óleo de Borragem

L-Cistina

Magnésio

Ferro

Lecitina de Soja

Vitamina B3
(Nicotinamida)

120 mg

100 mg

60 mg 
DDR 19,8%

44 mg 
DDR 244,4%

40 mg

36 mg
DDR 225%

Extraído da semente da planta (Oenothera biennis).               
Fonte natural de ácido gama linolénico (GLA), um 
ácido gordo polinsaturado (Ómega-6).

Aminoácido não essencial que se forma quando se 
unem dois aminoácidos de cisteína através de uma 
ponte de enxofre.
Contém grande quantidade de enxofre que é 
facilmente assimilável e isento de toxicidade
Os seus benefícios são potenciados juntamente com 
as vitaminas do complexo B, C, E e os minerais Cálcio 
e Selénio.

Elemento importante no organismo estando 99% no 
interior das células e 60% nos ossos.
Ativa muitos processos básicos ou está implicado 
neles, tais como:
- Cofator de mais de 300 enzimas
- Neurotransmissores
- Imunidade
- Interação com o boro, potássio, vitaminas B6           
(*) ver alegações

Oligoelemento essencial para a produção dos 
hemoglobina, mioglobina, parte de muitos enzimas 
e compostos do sistema imunitário.
(*) ver alegações

Rica em fosfolípidos: fosfatidilcolina, 
fosfatidilinositol, fosfatidiletanolamina e o ácido 
fosfatídico 

Vitamina  hidrossolúvel
- Componente essencial do NAD e NADP                         
- Metabolismo dos macronutrientes   (*)
- Metabolismo celular  (fornece energia através de 
reações de oxido-redução  (*)
- Síntese de hormonas (sexuais, cortisona, tiroxina, 
insulina)
- Sistema nervoso e cérebro   (*)
 (*) ver alegações

Fortalece as unhas e o cabelo evitando a sua queda (alopecia)
Xeroftalmia
Reduz a hipercolesterolémia 
Prevenção de troboses e doenças cardiovasculares Regulador da tensão arterial 
Síndrome pré-menstrual (SPM)
Dores menstruais
Endometriose
Artrite reumatoide (diminui as dores articulares)
Esclerose múltipla, lúpus
Previne a neuropatia diabética
Acne, rosácea, eczema, dermatite, psoríase

Protege e fortalece o cabelo (o cabelo humano contém aproximadamente 12% de 
L-Cistina), pele, unhas
Previne a queda e aparecimento de cabelos brancos
Antioxidante
Desintoxicante
Melhora o sistema imunitário Regula a hiperglicemia (estimulante da insulina)            
Protetor da mucosa gástrica
Aumenta a massa muscular magra (precursor da taurina)  Termogénico
Acne, eczema, psoríase

Formação dos ossos e dentes (*)
Osteoporose
Dores crónicas
Cardiopatias 
Arritmias, Hipertensão arterial (juntamente com o cálcio e o potássio regula o ritmo 
cardíaco)
Sistema nervoso (influência no funcionamento dos nervos) (*)
Fadiga crónica (influência na produção de energia) (*)
Cãibras (relaxamento muscular) (*)
Diabetes (juntamente com o cálcio e o potássio colabora na produção e ação da insulina)
Protetor celular (*)
SPM e dores menstruais
Asma e bronquite
Enxaquecas

Melhora a cognição (*)
Protetor celular (*)
Anemia ferropriva
Vitalidade (fadiga) (*)
Palidez
Vertigens
Sistema imunitário
As mulheres, mensalmente, perdem o dobro do ferro em relação aos homens.

Protege o cabelo, unhas e pele
Regula os níveis de colesterol e triglicéridos   
Protetor da membrana celular             Memória 
Aterosclerose
Stress (Esgotamento Nervoso)

Benéfica para a pele (*)
Dermatite eritematosa 
Antioxidante intracelular
Cansaço e fadiga (energético) (*)
Osteoartrite e artrite reumatoide
Melhora o processo circulatório, nervoso e digestivo
Reduz os níveis de colesterol e triglicéridos
Depressão, ansiedade, insónia, apatia (*)
Memória e desordem mental (*)
Diarreia (*)
Evita a evolução da diabetes tipo II (regula os níveis glicémicos no sangue)
Pelagra

Vitamina E
(Tocoferol)

Vitamina B5
(Pantotenato de cálcio)

Zinco

Vitamina B6
(Piridoxina)

Vitamina B2
(Riboflavina)

20 mg
DDR 166,6%

12 mg
DDR 200%

8,8 mg
DDR 58,6%

3,6 mg
DDR 257,1%

3,4 mg
DDR 242,8%

Vitamina  lipossolúvel
- Forma parte das membranas celulares, 
protegendo-a de toxinas e microorganismos.
- Propriedade antioxidante importante na inibição 
dos RL e na peroxidação lipídica
- sistema cardiovascular
- sistema hematopoiético
- sistema nervoso
- sistema muscular
(*) ver alegações

Vitamina  hidrossolúvel
- Envolvida na produção de várias enzimas (CoA)                     
- Metabolismo dos macronutrientes
- Participa na formação celular
- Intercomunicação entre o cérebro e o sistema 
nervoso
- Síntese de algumas hormonas de stress
(*) ver alegações

Oligoelemento muito importante para o organismo, 
principalmente pelo seu efeito protetor do sistema 
imunitário.
- Mais de 200 enzimas requerem o Zn
- Manutenção da estrutura e função das membranas 
celulares  (*)
(*) ver alegações

Vitamina hidrossolúvel
- Coenzima essencial nas reações do metabolismo 
dos macronutrientes (*)
- sistema nervoso central (*)
- sistema cardiovascular (baixar os níveis de 
homocisteína) (*)
- Sistema imunitário (síntese de Ac) (*)
- Sistema endócrino (síntese de insulina e 
noradrenalina) (*)
- Síntese do material genético na integridade celular
(*) ver alegações

Vitamina hidrossolúvel
- Componente essencial do FAD
- Coenzima essencial no metabolismo dos 
macronutrientes
(*) ver alegações                 

Rejuvenescedor (antioxidante) (*)
Protege a pele
Dores musculares
Enfermidades cardíacas
Cancro e doenças cronicas Imunidade
Esteatose
Cataratas
Tabagismo

Melhora a qualidade do cabelo, unhas e pele
Energético (cansaço e fadiga (*) Síndrome da fadiga crónica
Melhora a memória e a cognição
Equilíbrio hormonal (hormonas esteroides), Vitamina D e de alguns neurotransmissores (*) 
Sistema nervoso central
Depressão, ansiedade
Enxaquecas
Alergias 
Indigestão

Rejuvenescedor (Antioxidante) (*)
Melhora o estado da pele, cabelo, unhas, visão (*)
Fortalece os ossos (*)
Osteoporose 
Equilíbrio ácido-base (*)
Fadiga crónica
Estimulante do sistema imunitário (*)
Previne constipações, gripes e outras infeções
Doenças crónicas, artrite reumatoide
Cicatrizante
Distúrbios digestivos
Hipotiroidismo
Melhora a fertilidade e os níveis de testosterona (*)
Intervém no metabolismo dos ácidos gordos e da Vit. A (*)
Acufenos

Protetor e reparador da pele
Previne o envelhecimento precoce
Melhora a memória e a cognição (*)
Cansaço e fadiga (Energético) (*)
Evita doenças cardiovasculares e AVC (*)
Depressão e insónias (*)
Equilíbrio imunitário e hormonal (*)
SPM
Síndrome do canal cárpico
Regula a produção de eritrócitos(*)
Diurético
Asma
Os seus níveis devem de ser repostos diariamente

Rejuvenescedor (Antioxidante) (*)
Melhora a qualidade da pele e da visão (*)
Rosácea e manchas
Cataratas
Cansaço e fadiga (Energético) (*)
Melhora a produção de eritrócitos (*)
Alzheimer
Distúrbios do sistema nervoso (*)
Epilepsia
Esclerose múltipla
Ansiedade, stress
Enxaquecas
Protetor das mucosas (*)
Os seus níveis devem de ser repostos diariamente

Vitamina B1
(Tiamina)

Ácido fólico

Biotina

Vitamina B12
(Cobalamina)

2,8 mg
DDR 254,5%

0,3 mg
DDR 150%

0,132 mg
DDR 264%

0,002 mg
DDR 80%

Vitamina hidrossolúvel
- participa em mais de 60 enzimas envolvidas no 
metabolismo dos H. de carbono, fundamental na 
produção de energia;
- Sistema nervoso central (síntese da acetilcolina)               
- Sistema cardíaco (inotropismo)
(*) ver alegações                 

Vitamina hidrossolúvel
- Sistema hematopoiético    (*)
- Sistema cardiovascular (baixar os níveis de 
homocisteína)  (*)
- Metabolismo das proteínas, H. carbono (*)                
(*) ver alegações

Vitamina hidrossolúvel
- Material genético (participa na síntese do ADN e 
RNA) 
- Metabolismo do cabelo e das proteínas e H. 
carbono
- Contribui para a saúde dos nervos e medula óssea
(*) ver alegações

Vitamina hidrossolúvel
- Participa na síntese de bases nucleicas
- Material genético (ácidos nucleicos)
- Sistema nervoso periférico (síntese da bainha de 
mielina)
- Sistema nervoso central (formação de 
neurotransmissores
- Sistema hematopoiético (maturação das hemácias)                  
- Converte os nutrientes em energia
(*) ver alegações

Vitalidade da pele e do cabelo
Memória (*)
Fraqueza geral (*)
Protetor cardíaco (*)
Sistema nervoso (melhora o humor) (*)
Beribéri
Distúrbios digestivos 
Os seus níveis devem de ser repostos diariamente

Melhora a qualidade do cabelo, unhas e pele
Retarda o aparecimento dos cabelos brancos
Doença coronária, AVC 
Anemia megaloblástica
Cansaço e fadiga (*)
Memória e concentração (*)
Sistema nervoso (*)
Imunidade (*)
Protetor celular (*)
Cancro do pulmão e cólon
Displasia cervical

Promove a saúde e o brilho do cabelo, pele e unhas
Retarda o aparecimento dos cabelos brancos e da calvície
Dermatite seborreica
Crosta láctea
Energético (*) 
Diabetes
Neuropatia periférica (*) 
Depressão, insónia
Tremores das mãos e dos pés
Náuseas

Memória (Doença de Alzheimer) (*)
Fadiga (energético) (*)
Aumenta a imunidade nos jovens e idosos
Doenças cardíacas (*)
Distúrbios nervosos (*)
Depressão
Esclerose múltipla (conserva a bainha de mielina)
Nevralgias, sensação de formigueiros e dormência
Anemia perniciosa ou megaloblástica (*)
Protetor celular (*)
Acufenos

BALANCE PROGRAM•TERAPÊUTICA PROFISSIONAL
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Composição

ANTI-AGE CABELO • UNHAS & PELE

Constituintes Indicações

Óleo de peixe 

Vitamina C

460 mg

149 mg
DDR 186,6%

Rico em ácidos gordos essenciais Ómega 3: 
Eicosapentaenóico (EPA–18%) e Docosahexaenóico 
(DHA-12%) (*)

Vitamina  hidrossolúvel
- Essencial na formação do colagénio e 
proteoglicanos
- Importante no metabolismo dos aminoácidos, 
colesterol e ácido fólico
- Grupo Heme dos glóbulos vermelhos 
- Síntese de hormona
- Sistema imunitário (*)
- Sistema cardiovascular  (*) 
- Antioxidante exógeno e potenciador de outros 
antioxidantes (Vit. E e betacarotenos)
 (*) ver alegações

Fortalece o cabelo, unha e pele
Protege a vista
Bloqueador de reações inflamatórias
Auxiliam na prevenção da saúde mamária e no tratamento do cancro da mama, do cólon
Problemas articulares
Artrite reumatóide
Previne afeções cardiovasculares 
Controla a coagulação sanguínea (antiagregante plaquetário)
Regulador da tensão arterial 
Doença de Raynaud
Lupus
Psoríase
Dores menstruais
Melhora a função cerebral (memória e cognição)
Depressões
Esquizofrenia
Pediatria: dislexia
 
Evita o envelhecimento precoce (Antioxidante) Cansaço e fadiga (energético) (*)
Fortalece o cabelo, unhas, ossos, dentes e gengivas, ossos e pele (*)
Artrites e artroses (*)
Cansaço e fadiga (energético) (*)
Melhora a imunidade (*)
Evita a aterosclerose e diminui o risco de AVC, vasculopatias periféricas e coronariopatias  (*)
Cataratas (preventivo)
Prevenção de certos cancros (impede a formação de nitrosaminas)
Colesterol (evita a  oxidação)
Diabetes (melhora a expectativa de vida) 
Stress  (*)
Má absorção
Cicatrizante (acelera a cura de feridas)
Tabagismo
Escorbuto 
Resfriados
Contribui para a regeneração da forma reduzida da vitamina E e aumenta a absorção de 
Ferro (*)

Fórmula*

Óleo de peixe (18EPA/12DHA) 
Ascorbato cálcico (Vit. C) 
Óleo de Borragem (Oenethera biennis) 
L – Cistina 
Sulfato de Magnésio 
Gordura de Soja hidrogenada 
Sulfato Ferroso 
Lecitina de Soja (Glycine Max) 
Nicotinamida (Vit. B3) 
Cera de Abelhas 
Vitamina E acetato 
Pantotenato de cálcio (Vit. B5) 
Óxido de Zinco 
Piridoxina (Vit. B6) 
Riboflavina (Vit. B2) 
Tiamina (Vit. B1) 
Ácido Fólico (Vit. B9) 
Biotina 
Vitamina B12 

460 mg
149,34 mg 

120 mg 
100 mg 

60 mg 
50 mg 
44 mg 
40 mg 
36 mg 
30 mg 
20 mg 
12 mg 

8,80 mg 
3,60 mg 
3,40 mg 
2,80 mg 
0,30 mg 

0,132 mg 
0,002 mg 

TDR**

*
186,67%

* 
* 

19,80%
* 

244.44% 
* 

225%
* 

166,66%
200%

58,66%
257,14%
242,85%
254,54%

150%
264%

80%

DDR*

* Dir 90/496/CE ** Toma Diária Recomendada

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
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Composição

ANTI-AGE CABELO • UNHAS & PELE

Constituintes Indicações

Óleo de Borragem

L-Cistina

Magnésio

Ferro

Lecitina de Soja

Vitamina B3
(Nicotinamida)

120 mg

100 mg

60 mg 
DDR 19,8%

44 mg 
DDR 244,4%

40 mg

36 mg
DDR 225%

Extraído da semente da planta (Oenothera biennis).               
Fonte natural de ácido gama linolénico (GLA), um 
ácido gordo polinsaturado (Ómega-6).

Aminoácido não essencial que se forma quando se 
unem dois aminoácidos de cisteína através de uma 
ponte de enxofre.
Contém grande quantidade de enxofre que é 
facilmente assimilável e isento de toxicidade
Os seus benefícios são potenciados juntamente com 
as vitaminas do complexo B, C, E e os minerais Cálcio 
e Selénio.

Elemento importante no organismo estando 99% no 
interior das células e 60% nos ossos.
Ativa muitos processos básicos ou está implicado 
neles, tais como:
- Cofator de mais de 300 enzimas
- Neurotransmissores
- Imunidade
- Interação com o boro, potássio, vitaminas B6           
(*) ver alegações

Oligoelemento essencial para a produção dos 
hemoglobina, mioglobina, parte de muitos enzimas 
e compostos do sistema imunitário.
(*) ver alegações

Rica em fosfolípidos: fosfatidilcolina, 
fosfatidilinositol, fosfatidiletanolamina e o ácido 
fosfatídico 

Vitamina  hidrossolúvel
- Componente essencial do NAD e NADP                         
- Metabolismo dos macronutrientes   (*)
- Metabolismo celular  (fornece energia através de 
reações de oxido-redução  (*)
- Síntese de hormonas (sexuais, cortisona, tiroxina, 
insulina)
- Sistema nervoso e cérebro   (*)
 (*) ver alegações

Fortalece as unhas e o cabelo evitando a sua queda (alopecia)
Xeroftalmia
Reduz a hipercolesterolémia 
Prevenção de troboses e doenças cardiovasculares Regulador da tensão arterial 
Síndrome pré-menstrual (SPM)
Dores menstruais
Endometriose
Artrite reumatoide (diminui as dores articulares)
Esclerose múltipla, lúpus
Previne a neuropatia diabética
Acne, rosácea, eczema, dermatite, psoríase

Protege e fortalece o cabelo (o cabelo humano contém aproximadamente 12% de 
L-Cistina), pele, unhas
Previne a queda e aparecimento de cabelos brancos
Antioxidante
Desintoxicante
Melhora o sistema imunitário Regula a hiperglicemia (estimulante da insulina)            
Protetor da mucosa gástrica
Aumenta a massa muscular magra (precursor da taurina)  Termogénico
Acne, eczema, psoríase

Formação dos ossos e dentes (*)
Osteoporose
Dores crónicas
Cardiopatias 
Arritmias, Hipertensão arterial (juntamente com o cálcio e o potássio regula o ritmo 
cardíaco)
Sistema nervoso (influência no funcionamento dos nervos) (*)
Fadiga crónica (influência na produção de energia) (*)
Cãibras (relaxamento muscular) (*)
Diabetes (juntamente com o cálcio e o potássio colabora na produção e ação da insulina)
Protetor celular (*)
SPM e dores menstruais
Asma e bronquite
Enxaquecas

Melhora a cognição (*)
Protetor celular (*)
Anemia ferropriva
Vitalidade (fadiga) (*)
Palidez
Vertigens
Sistema imunitário
As mulheres, mensalmente, perdem o dobro do ferro em relação aos homens.

Protege o cabelo, unhas e pele
Regula os níveis de colesterol e triglicéridos   
Protetor da membrana celular             Memória 
Aterosclerose
Stress (Esgotamento Nervoso)

Benéfica para a pele (*)
Dermatite eritematosa 
Antioxidante intracelular
Cansaço e fadiga (energético) (*)
Osteoartrite e artrite reumatoide
Melhora o processo circulatório, nervoso e digestivo
Reduz os níveis de colesterol e triglicéridos
Depressão, ansiedade, insónia, apatia (*)
Memória e desordem mental (*)
Diarreia (*)
Evita a evolução da diabetes tipo II (regula os níveis glicémicos no sangue)
Pelagra
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Fórmula*

Vitamina E
(Tocoferol)

Vitamina B5
(Pantotenato de cálcio)

Zinco

Vitamina B6
(Piridoxina)

Vitamina B2
(Riboflavina)

20 mg
DDR 166,6%

12 mg
DDR 200%

8,8 mg
DDR 58,6%

3,6 mg
DDR 257,1%

3,4 mg
DDR 242,8%

Vitamina  lipossolúvel
- Forma parte das membranas celulares, 
protegendo-a de toxinas e microorganismos.
- Propriedade antioxidante importante na inibição 
dos RL e na peroxidação lipídica
- sistema cardiovascular
- sistema hematopoiético
- sistema nervoso
- sistema muscular
(*) ver alegações

Vitamina  hidrossolúvel
- Envolvida na produção de várias enzimas (CoA)                     
- Metabolismo dos macronutrientes
- Participa na formação celular
- Intercomunicação entre o cérebro e o sistema 
nervoso
- Síntese de algumas hormonas de stress
(*) ver alegações

Oligoelemento muito importante para o organismo, 
principalmente pelo seu efeito protetor do sistema 
imunitário.
- Mais de 200 enzimas requerem o Zn
- Manutenção da estrutura e função das membranas 
celulares  (*)
(*) ver alegações

Vitamina hidrossolúvel
- Coenzima essencial nas reações do metabolismo 
dos macronutrientes (*)
- sistema nervoso central (*)
- sistema cardiovascular (baixar os níveis de 
homocisteína) (*)
- Sistema imunitário (síntese de Ac) (*)
- Sistema endócrino (síntese de insulina e 
noradrenalina) (*)
- Síntese do material genético na integridade celular
(*) ver alegações

Vitamina hidrossolúvel
- Componente essencial do FAD
- Coenzima essencial no metabolismo dos 
macronutrientes
(*) ver alegações                 

Rejuvenescedor (antioxidante) (*)
Protege a pele
Dores musculares
Enfermidades cardíacas
Cancro e doenças cronicas Imunidade
Esteatose
Cataratas
Tabagismo

Melhora a qualidade do cabelo, unhas e pele
Energético (cansaço e fadiga (*) Síndrome da fadiga crónica
Melhora a memória e a cognição
Equilíbrio hormonal (hormonas esteroides), Vitamina D e de alguns neurotransmissores (*) 
Sistema nervoso central
Depressão, ansiedade
Enxaquecas
Alergias 
Indigestão

Rejuvenescedor (Antioxidante) (*)
Melhora o estado da pele, cabelo, unhas, visão (*)
Fortalece os ossos (*)
Osteoporose 
Equilíbrio ácido-base (*)
Fadiga crónica
Estimulante do sistema imunitário (*)
Previne constipações, gripes e outras infeções
Doenças crónicas, artrite reumatoide
Cicatrizante
Distúrbios digestivos
Hipotiroidismo
Melhora a fertilidade e os níveis de testosterona (*)
Intervém no metabolismo dos ácidos gordos e da Vit. A (*)
Acufenos

Protetor e reparador da pele
Previne o envelhecimento precoce
Melhora a memória e a cognição (*)
Cansaço e fadiga (Energético) (*)
Evita doenças cardiovasculares e AVC (*)
Depressão e insónias (*)
Equilíbrio imunitário e hormonal (*)
SPM
Síndrome do canal cárpico
Regula a produção de eritrócitos(*)
Diurético
Asma
Os seus níveis devem de ser repostos diariamente

Rejuvenescedor (Antioxidante) (*)
Melhora a qualidade da pele e da visão (*)
Rosácea e manchas
Cataratas
Cansaço e fadiga (Energético) (*)
Melhora a produção de eritrócitos (*)
Alzheimer
Distúrbios do sistema nervoso (*)
Epilepsia
Esclerose múltipla
Ansiedade, stress
Enxaquecas
Protetor das mucosas (*)
Os seus níveis devem de ser repostos diariamente

Vitamina B1
(Tiamina)

Ácido fólico

Biotina

Vitamina B12
(Cobalamina)

2,8 mg
DDR 254,5%

0,3 mg
DDR 150%

0,132 mg
DDR 264%

0,002 mg
DDR 80%

Vitamina hidrossolúvel
- participa em mais de 60 enzimas envolvidas no 
metabolismo dos H. de carbono, fundamental na 
produção de energia;
- Sistema nervoso central (síntese da acetilcolina)               
- Sistema cardíaco (inotropismo)
(*) ver alegações                 

Vitamina hidrossolúvel
- Sistema hematopoiético    (*)
- Sistema cardiovascular (baixar os níveis de 
homocisteína)  (*)
- Metabolismo das proteínas, H. carbono (*)                
(*) ver alegações

Vitamina hidrossolúvel
- Material genético (participa na síntese do ADN e 
RNA) 
- Metabolismo do cabelo e das proteínas e H. 
carbono
- Contribui para a saúde dos nervos e medula óssea
(*) ver alegações

Vitamina hidrossolúvel
- Participa na síntese de bases nucleicas
- Material genético (ácidos nucleicos)
- Sistema nervoso periférico (síntese da bainha de 
mielina)
- Sistema nervoso central (formação de 
neurotransmissores
- Sistema hematopoiético (maturação das hemácias)                  
- Converte os nutrientes em energia
(*) ver alegações

Vitalidade da pele e do cabelo
Memória (*)
Fraqueza geral (*)
Protetor cardíaco (*)
Sistema nervoso (melhora o humor) (*)
Beribéri
Distúrbios digestivos 
Os seus níveis devem de ser repostos diariamente

Melhora a qualidade do cabelo, unhas e pele
Retarda o aparecimento dos cabelos brancos
Doença coronária, AVC 
Anemia megaloblástica
Cansaço e fadiga (*)
Memória e concentração (*)
Sistema nervoso (*)
Imunidade (*)
Protetor celular (*)
Cancro do pulmão e cólon
Displasia cervical

Promove a saúde e o brilho do cabelo, pele e unhas
Retarda o aparecimento dos cabelos brancos e da calvície
Dermatite seborreica
Crosta láctea
Energético (*) 
Diabetes
Neuropatia periférica (*) 
Depressão, insónia
Tremores das mãos e dos pés
Náuseas

Memória (Doença de Alzheimer) (*)
Fadiga (energético) (*)
Aumenta a imunidade nos jovens e idosos
Doenças cardíacas (*)
Distúrbios nervosos (*)
Depressão
Esclerose múltipla (conserva a bainha de mielina)
Nevralgias, sensação de formigueiros e dormência
Anemia perniciosa ou megaloblástica (*)
Protetor celular (*)
Acufenos

Óleo de peixe 

Vitamina C

460 mg

149 mg
DDR 186,6%

Rico em ácidos gordos essenciais Ómega 3: 
Eicosapentaenóico (EPA–18%) e Docosahexaenóico 
(DHA-12%) (*)

Vitamina  hidrossolúvel
- Essencial na formação do colagénio e 
proteoglicanos
- Importante no metabolismo dos aminoácidos, 
colesterol e ácido fólico
- Grupo Heme dos glóbulos vermelhos 
- Síntese de hormona
- Sistema imunitário (*)
- Sistema cardiovascular  (*) 
- Antioxidante exógeno e potenciador de outros 
antioxidantes (Vit. E e betacarotenos)
 (*) ver alegações

Fortalece o cabelo, unha e pele
Protege a vista
Bloqueador de reações inflamatórias
Auxiliam na prevenção da saúde mamária e no tratamento do cancro da mama, do cólon
Problemas articulares
Artrite reumatóide
Previne afeções cardiovasculares 
Controla a coagulação sanguínea (antiagregante plaquetário)
Regulador da tensão arterial 
Doença de Raynaud
Lupus
Psoríase
Dores menstruais
Melhora a função cerebral (memória e cognição)
Depressões
Esquizofrenia
Pediatria: dislexia
 
Evita o envelhecimento precoce (Antioxidante) Cansaço e fadiga (energético) (*)
Fortalece o cabelo, unhas, ossos, dentes e gengivas, ossos e pele (*)
Artrites e artroses (*)
Cansaço e fadiga (energético) (*)
Melhora a imunidade (*)
Evita a aterosclerose e diminui o risco de AVC, vasculopatias periféricas e coronariopatias  (*)
Cataratas (preventivo)
Prevenção de certos cancros (impede a formação de nitrosaminas)
Colesterol (evita a  oxidação)
Diabetes (melhora a expectativa de vida) 
Stress  (*)
Má absorção
Cicatrizante (acelera a cura de feridas)
Tabagismo
Escorbuto 
Resfriados
Contribui para a regeneração da forma reduzida da vitamina E e aumenta a absorção de 
Ferro (*)



Óleo de Borragem

L-Cistina

Magnésio

Ferro

Lecitina de Soja

Vitamina B3
(Nicotinamida)

120 mg

100 mg

60 mg 
DDR 19,8%

44 mg 
DDR 244,4%

40 mg

36 mg
DDR 225%

Extraído da semente da planta (Oenothera biennis).               
Fonte natural de ácido gama linolénico (GLA), um 
ácido gordo polinsaturado (Ómega-6).

Aminoácido não essencial que se forma quando se 
unem dois aminoácidos de cisteína através de uma 
ponte de enxofre.
Contém grande quantidade de enxofre que é 
facilmente assimilável e isento de toxicidade
Os seus benefícios são potenciados juntamente com 
as vitaminas do complexo B, C, E e os minerais Cálcio 
e Selénio.

Elemento importante no organismo estando 99% no 
interior das células e 60% nos ossos.
Ativa muitos processos básicos ou está implicado 
neles, tais como:
- Cofator de mais de 300 enzimas
- Neurotransmissores
- Imunidade
- Interação com o boro, potássio, vitaminas B6           
(*) ver alegações

Oligoelemento essencial para a produção dos 
hemoglobina, mioglobina, parte de muitos enzimas 
e compostos do sistema imunitário.
(*) ver alegações

Rica em fosfolípidos: fosfatidilcolina, 
fosfatidilinositol, fosfatidiletanolamina e o ácido 
fosfatídico 

Vitamina  hidrossolúvel
- Componente essencial do NAD e NADP                         
- Metabolismo dos macronutrientes   (*)
- Metabolismo celular  (fornece energia através de 
reações de oxido-redução  (*)
- Síntese de hormonas (sexuais, cortisona, tiroxina, 
insulina)
- Sistema nervoso e cérebro   (*)
 (*) ver alegações

Fortalece as unhas e o cabelo evitando a sua queda (alopecia)
Xeroftalmia
Reduz a hipercolesterolémia 
Prevenção de troboses e doenças cardiovasculares Regulador da tensão arterial 
Síndrome pré-menstrual (SPM)
Dores menstruais
Endometriose
Artrite reumatoide (diminui as dores articulares)
Esclerose múltipla, lúpus
Previne a neuropatia diabética
Acne, rosácea, eczema, dermatite, psoríase

Protege e fortalece o cabelo (o cabelo humano contém aproximadamente 12% de 
L-Cistina), pele, unhas
Previne a queda e aparecimento de cabelos brancos
Antioxidante
Desintoxicante
Melhora o sistema imunitário Regula a hiperglicemia (estimulante da insulina)            
Protetor da mucosa gástrica
Aumenta a massa muscular magra (precursor da taurina)  Termogénico
Acne, eczema, psoríase

Formação dos ossos e dentes (*)
Osteoporose
Dores crónicas
Cardiopatias 
Arritmias, Hipertensão arterial (juntamente com o cálcio e o potássio regula o ritmo 
cardíaco)
Sistema nervoso (influência no funcionamento dos nervos) (*)
Fadiga crónica (influência na produção de energia) (*)
Cãibras (relaxamento muscular) (*)
Diabetes (juntamente com o cálcio e o potássio colabora na produção e ação da insulina)
Protetor celular (*)
SPM e dores menstruais
Asma e bronquite
Enxaquecas

Melhora a cognição (*)
Protetor celular (*)
Anemia ferropriva
Vitalidade (fadiga) (*)
Palidez
Vertigens
Sistema imunitário
As mulheres, mensalmente, perdem o dobro do ferro em relação aos homens.

Protege o cabelo, unhas e pele
Regula os níveis de colesterol e triglicéridos   
Protetor da membrana celular             Memória 
Aterosclerose
Stress (Esgotamento Nervoso)

Benéfica para a pele (*)
Dermatite eritematosa 
Antioxidante intracelular
Cansaço e fadiga (energético) (*)
Osteoartrite e artrite reumatoide
Melhora o processo circulatório, nervoso e digestivo
Reduz os níveis de colesterol e triglicéridos
Depressão, ansiedade, insónia, apatia (*)
Memória e desordem mental (*)
Diarreia (*)
Evita a evolução da diabetes tipo II (regula os níveis glicémicos no sangue)
Pelagra

BALANCE PROGRAM•TERAPÊUTICA PROFISSIONAL

Composição

ANTI-AGE CABELO • UNHAS & PELE

Constituintes Indicações

Vitamina E
(Tocoferol)

Vitamina B5
(Pantotenato de cálcio)

Zinco

Vitamina B6
(Piridoxina)

Vitamina B2
(Riboflavina)

20 mg
DDR 166,6%

12 mg
DDR 200%

8,8 mg
DDR 58,6%

3,6 mg
DDR 257,1%

3,4 mg
DDR 242,8%

Vitamina  lipossolúvel
- Forma parte das membranas celulares, 
protegendo-a de toxinas e microorganismos.
- Propriedade antioxidante importante na inibição 
dos RL e na peroxidação lipídica
- sistema cardiovascular
- sistema hematopoiético
- sistema nervoso
- sistema muscular
(*) ver alegações

Vitamina  hidrossolúvel
- Envolvida na produção de várias enzimas (CoA)                     
- Metabolismo dos macronutrientes
- Participa na formação celular
- Intercomunicação entre o cérebro e o sistema 
nervoso
- Síntese de algumas hormonas de stress
(*) ver alegações

Oligoelemento muito importante para o organismo, 
principalmente pelo seu efeito protetor do sistema 
imunitário.
- Mais de 200 enzimas requerem o Zn
- Manutenção da estrutura e função das membranas 
celulares  (*)
(*) ver alegações

Vitamina hidrossolúvel
- Coenzima essencial nas reações do metabolismo 
dos macronutrientes (*)
- sistema nervoso central (*)
- sistema cardiovascular (baixar os níveis de 
homocisteína) (*)
- Sistema imunitário (síntese de Ac) (*)
- Sistema endócrino (síntese de insulina e 
noradrenalina) (*)
- Síntese do material genético na integridade celular
(*) ver alegações

Vitamina hidrossolúvel
- Componente essencial do FAD
- Coenzima essencial no metabolismo dos 
macronutrientes
(*) ver alegações                 

Rejuvenescedor (antioxidante) (*)
Protege a pele
Dores musculares
Enfermidades cardíacas
Cancro e doenças cronicas Imunidade
Esteatose
Cataratas
Tabagismo

Melhora a qualidade do cabelo, unhas e pele
Energético (cansaço e fadiga (*) Síndrome da fadiga crónica
Melhora a memória e a cognição
Equilíbrio hormonal (hormonas esteroides), Vitamina D e de alguns neurotransmissores (*) 
Sistema nervoso central
Depressão, ansiedade
Enxaquecas
Alergias 
Indigestão

Rejuvenescedor (Antioxidante) (*)
Melhora o estado da pele, cabelo, unhas, visão (*)
Fortalece os ossos (*)
Osteoporose 
Equilíbrio ácido-base (*)
Fadiga crónica
Estimulante do sistema imunitário (*)
Previne constipações, gripes e outras infeções
Doenças crónicas, artrite reumatoide
Cicatrizante
Distúrbios digestivos
Hipotiroidismo
Melhora a fertilidade e os níveis de testosterona (*)
Intervém no metabolismo dos ácidos gordos e da Vit. A (*)
Acufenos

Protetor e reparador da pele
Previne o envelhecimento precoce
Melhora a memória e a cognição (*)
Cansaço e fadiga (Energético) (*)
Evita doenças cardiovasculares e AVC (*)
Depressão e insónias (*)
Equilíbrio imunitário e hormonal (*)
SPM
Síndrome do canal cárpico
Regula a produção de eritrócitos(*)
Diurético
Asma
Os seus níveis devem de ser repostos diariamente

Rejuvenescedor (Antioxidante) (*)
Melhora a qualidade da pele e da visão (*)
Rosácea e manchas
Cataratas
Cansaço e fadiga (Energético) (*)
Melhora a produção de eritrócitos (*)
Alzheimer
Distúrbios do sistema nervoso (*)
Epilepsia
Esclerose múltipla
Ansiedade, stress
Enxaquecas
Protetor das mucosas (*)
Os seus níveis devem de ser repostos diariamente
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Fórmula*

Vitamina B1
(Tiamina)

Ácido fólico

Biotina

Vitamina B12
(Cobalamina)

2,8 mg
DDR 254,5%

0,3 mg
DDR 150%

0,132 mg
DDR 264%

0,002 mg
DDR 80%

Vitamina hidrossolúvel
- participa em mais de 60 enzimas envolvidas no 
metabolismo dos H. de carbono, fundamental na 
produção de energia;
- Sistema nervoso central (síntese da acetilcolina)               
- Sistema cardíaco (inotropismo)
(*) ver alegações                 

Vitamina hidrossolúvel
- Sistema hematopoiético    (*)
- Sistema cardiovascular (baixar os níveis de 
homocisteína)  (*)
- Metabolismo das proteínas, H. carbono (*)                
(*) ver alegações

Vitamina hidrossolúvel
- Material genético (participa na síntese do ADN e 
RNA) 
- Metabolismo do cabelo e das proteínas e H. 
carbono
- Contribui para a saúde dos nervos e medula óssea
(*) ver alegações

Vitamina hidrossolúvel
- Participa na síntese de bases nucleicas
- Material genético (ácidos nucleicos)
- Sistema nervoso periférico (síntese da bainha de 
mielina)
- Sistema nervoso central (formação de 
neurotransmissores
- Sistema hematopoiético (maturação das hemácias)                  
- Converte os nutrientes em energia
(*) ver alegações

Vitalidade da pele e do cabelo
Memória (*)
Fraqueza geral (*)
Protetor cardíaco (*)
Sistema nervoso (melhora o humor) (*)
Beribéri
Distúrbios digestivos 
Os seus níveis devem de ser repostos diariamente

Melhora a qualidade do cabelo, unhas e pele
Retarda o aparecimento dos cabelos brancos
Doença coronária, AVC 
Anemia megaloblástica
Cansaço e fadiga (*)
Memória e concentração (*)
Sistema nervoso (*)
Imunidade (*)
Protetor celular (*)
Cancro do pulmão e cólon
Displasia cervical

Promove a saúde e o brilho do cabelo, pele e unhas
Retarda o aparecimento dos cabelos brancos e da calvície
Dermatite seborreica
Crosta láctea
Energético (*) 
Diabetes
Neuropatia periférica (*) 
Depressão, insónia
Tremores das mãos e dos pés
Náuseas

Memória (Doença de Alzheimer) (*)
Fadiga (energético) (*)
Aumenta a imunidade nos jovens e idosos
Doenças cardíacas (*)
Distúrbios nervosos (*)
Depressão
Esclerose múltipla (conserva a bainha de mielina)
Nevralgias, sensação de formigueiros e dormência
Anemia perniciosa ou megaloblástica (*)
Protetor celular (*)
Acufenos

Óleo de peixe 

Vitamina C

460 mg

149 mg
DDR 186,6%

Rico em ácidos gordos essenciais Ómega 3: 
Eicosapentaenóico (EPA–18%) e Docosahexaenóico 
(DHA-12%) (*)

Vitamina  hidrossolúvel
- Essencial na formação do colagénio e 
proteoglicanos
- Importante no metabolismo dos aminoácidos, 
colesterol e ácido fólico
- Grupo Heme dos glóbulos vermelhos 
- Síntese de hormona
- Sistema imunitário (*)
- Sistema cardiovascular  (*) 
- Antioxidante exógeno e potenciador de outros 
antioxidantes (Vit. E e betacarotenos)
 (*) ver alegações

Fortalece o cabelo, unha e pele
Protege a vista
Bloqueador de reações inflamatórias
Auxiliam na prevenção da saúde mamária e no tratamento do cancro da mama, do cólon
Problemas articulares
Artrite reumatóide
Previne afeções cardiovasculares 
Controla a coagulação sanguínea (antiagregante plaquetário)
Regulador da tensão arterial 
Doença de Raynaud
Lupus
Psoríase
Dores menstruais
Melhora a função cerebral (memória e cognição)
Depressões
Esquizofrenia
Pediatria: dislexia
 
Evita o envelhecimento precoce (Antioxidante) Cansaço e fadiga (energético) (*)
Fortalece o cabelo, unhas, ossos, dentes e gengivas, ossos e pele (*)
Artrites e artroses (*)
Cansaço e fadiga (energético) (*)
Melhora a imunidade (*)
Evita a aterosclerose e diminui o risco de AVC, vasculopatias periféricas e coronariopatias  (*)
Cataratas (preventivo)
Prevenção de certos cancros (impede a formação de nitrosaminas)
Colesterol (evita a  oxidação)
Diabetes (melhora a expectativa de vida) 
Stress  (*)
Má absorção
Cicatrizante (acelera a cura de feridas)
Tabagismo
Escorbuto 
Resfriados
Contribui para a regeneração da forma reduzida da vitamina E e aumenta a absorção de 
Ferro (*)



BALANCE PROGRAM•TERAPÊUTICA PROFISSIONAL

Óleo de Borragem

L-Cistina

Magnésio

Ferro

Lecitina de Soja

Vitamina B3
(Nicotinamida)

120 mg

100 mg

60 mg 
DDR 19,8%

44 mg 
DDR 244,4%

40 mg

36 mg
DDR 225%

Extraído da semente da planta (Oenothera biennis).               
Fonte natural de ácido gama linolénico (GLA), um 
ácido gordo polinsaturado (Ómega-6).

Aminoácido não essencial que se forma quando se 
unem dois aminoácidos de cisteína através de uma 
ponte de enxofre.
Contém grande quantidade de enxofre que é 
facilmente assimilável e isento de toxicidade
Os seus benefícios são potenciados juntamente com 
as vitaminas do complexo B, C, E e os minerais Cálcio 
e Selénio.

Elemento importante no organismo estando 99% no 
interior das células e 60% nos ossos.
Ativa muitos processos básicos ou está implicado 
neles, tais como:
- Cofator de mais de 300 enzimas
- Neurotransmissores
- Imunidade
- Interação com o boro, potássio, vitaminas B6           
(*) ver alegações

Oligoelemento essencial para a produção dos 
hemoglobina, mioglobina, parte de muitos enzimas 
e compostos do sistema imunitário.
(*) ver alegações

Rica em fosfolípidos: fosfatidilcolina, 
fosfatidilinositol, fosfatidiletanolamina e o ácido 
fosfatídico 

Vitamina  hidrossolúvel
- Componente essencial do NAD e NADP                         
- Metabolismo dos macronutrientes   (*)
- Metabolismo celular  (fornece energia através de 
reações de oxido-redução  (*)
- Síntese de hormonas (sexuais, cortisona, tiroxina, 
insulina)
- Sistema nervoso e cérebro   (*)
 (*) ver alegações

Fortalece as unhas e o cabelo evitando a sua queda (alopecia)
Xeroftalmia
Reduz a hipercolesterolémia 
Prevenção de troboses e doenças cardiovasculares Regulador da tensão arterial 
Síndrome pré-menstrual (SPM)
Dores menstruais
Endometriose
Artrite reumatoide (diminui as dores articulares)
Esclerose múltipla, lúpus
Previne a neuropatia diabética
Acne, rosácea, eczema, dermatite, psoríase

Protege e fortalece o cabelo (o cabelo humano contém aproximadamente 12% de 
L-Cistina), pele, unhas
Previne a queda e aparecimento de cabelos brancos
Antioxidante
Desintoxicante
Melhora o sistema imunitário Regula a hiperglicemia (estimulante da insulina)            
Protetor da mucosa gástrica
Aumenta a massa muscular magra (precursor da taurina)  Termogénico
Acne, eczema, psoríase

Formação dos ossos e dentes (*)
Osteoporose
Dores crónicas
Cardiopatias 
Arritmias, Hipertensão arterial (juntamente com o cálcio e o potássio regula o ritmo 
cardíaco)
Sistema nervoso (influência no funcionamento dos nervos) (*)
Fadiga crónica (influência na produção de energia) (*)
Cãibras (relaxamento muscular) (*)
Diabetes (juntamente com o cálcio e o potássio colabora na produção e ação da insulina)
Protetor celular (*)
SPM e dores menstruais
Asma e bronquite
Enxaquecas

Melhora a cognição (*)
Protetor celular (*)
Anemia ferropriva
Vitalidade (fadiga) (*)
Palidez
Vertigens
Sistema imunitário
As mulheres, mensalmente, perdem o dobro do ferro em relação aos homens.

Protege o cabelo, unhas e pele
Regula os níveis de colesterol e triglicéridos   
Protetor da membrana celular             Memória 
Aterosclerose
Stress (Esgotamento Nervoso)

Benéfica para a pele (*)
Dermatite eritematosa 
Antioxidante intracelular
Cansaço e fadiga (energético) (*)
Osteoartrite e artrite reumatoide
Melhora o processo circulatório, nervoso e digestivo
Reduz os níveis de colesterol e triglicéridos
Depressão, ansiedade, insónia, apatia (*)
Memória e desordem mental (*)
Diarreia (*)
Evita a evolução da diabetes tipo II (regula os níveis glicémicos no sangue)
Pelagra

Composição

ANTI-AGE CABELO • UNHAS & PELE

Vitamina E
(Tocoferol)

Vitamina B5
(Pantotenato de cálcio)

Zinco

Vitamina B6
(Piridoxina)

Vitamina B2
(Riboflavina)

20 mg
DDR 166,6%

12 mg
DDR 200%

8,8 mg
DDR 58,6%

3,6 mg
DDR 257,1%

3,4 mg
DDR 242,8%

Vitamina  lipossolúvel
- Forma parte das membranas celulares, 
protegendo-a de toxinas e microorganismos.
- Propriedade antioxidante importante na inibição 
dos RL e na peroxidação lipídica
- sistema cardiovascular
- sistema hematopoiético
- sistema nervoso
- sistema muscular
(*) ver alegações

Vitamina  hidrossolúvel
- Envolvida na produção de várias enzimas (CoA)                     
- Metabolismo dos macronutrientes
- Participa na formação celular
- Intercomunicação entre o cérebro e o sistema 
nervoso
- Síntese de algumas hormonas de stress
(*) ver alegações

Oligoelemento muito importante para o organismo, 
principalmente pelo seu efeito protetor do sistema 
imunitário.
- Mais de 200 enzimas requerem o Zn
- Manutenção da estrutura e função das membranas 
celulares  (*)
(*) ver alegações

Vitamina hidrossolúvel
- Coenzima essencial nas reações do metabolismo 
dos macronutrientes (*)
- sistema nervoso central (*)
- sistema cardiovascular (baixar os níveis de 
homocisteína) (*)
- Sistema imunitário (síntese de Ac) (*)
- Sistema endócrino (síntese de insulina e 
noradrenalina) (*)
- Síntese do material genético na integridade celular
(*) ver alegações

Vitamina hidrossolúvel
- Componente essencial do FAD
- Coenzima essencial no metabolismo dos 
macronutrientes
(*) ver alegações                 

Rejuvenescedor (antioxidante) (*)
Protege a pele
Dores musculares
Enfermidades cardíacas
Cancro e doenças cronicas Imunidade
Esteatose
Cataratas
Tabagismo

Melhora a qualidade do cabelo, unhas e pele
Energético (cansaço e fadiga (*) Síndrome da fadiga crónica
Melhora a memória e a cognição
Equilíbrio hormonal (hormonas esteroides), Vitamina D e de alguns neurotransmissores (*) 
Sistema nervoso central
Depressão, ansiedade
Enxaquecas
Alergias 
Indigestão

Rejuvenescedor (Antioxidante) (*)
Melhora o estado da pele, cabelo, unhas, visão (*)
Fortalece os ossos (*)
Osteoporose 
Equilíbrio ácido-base (*)
Fadiga crónica
Estimulante do sistema imunitário (*)
Previne constipações, gripes e outras infeções
Doenças crónicas, artrite reumatoide
Cicatrizante
Distúrbios digestivos
Hipotiroidismo
Melhora a fertilidade e os níveis de testosterona (*)
Intervém no metabolismo dos ácidos gordos e da Vit. A (*)
Acufenos

Protetor e reparador da pele
Previne o envelhecimento precoce
Melhora a memória e a cognição (*)
Cansaço e fadiga (Energético) (*)
Evita doenças cardiovasculares e AVC (*)
Depressão e insónias (*)
Equilíbrio imunitário e hormonal (*)
SPM
Síndrome do canal cárpico
Regula a produção de eritrócitos(*)
Diurético
Asma
Os seus níveis devem de ser repostos diariamente

Rejuvenescedor (Antioxidante) (*)
Melhora a qualidade da pele e da visão (*)
Rosácea e manchas
Cataratas
Cansaço e fadiga (Energético) (*)
Melhora a produção de eritrócitos (*)
Alzheimer
Distúrbios do sistema nervoso (*)
Epilepsia
Esclerose múltipla
Ansiedade, stress
Enxaquecas
Protetor das mucosas (*)
Os seus níveis devem de ser repostos diariamente

Constituintes Indicações

Vitamina B1
(Tiamina)

Ácido fólico

Biotina

Vitamina B12
(Cobalamina)

2,8 mg
DDR 254,5%

0,3 mg
DDR 150%

0,132 mg
DDR 264%

0,002 mg
DDR 80%

Vitamina hidrossolúvel
- participa em mais de 60 enzimas envolvidas no 
metabolismo dos H. de carbono, fundamental na 
produção de energia;
- Sistema nervoso central (síntese da acetilcolina)               
- Sistema cardíaco (inotropismo)
(*) ver alegações                 

Vitamina hidrossolúvel
- Sistema hematopoiético    (*)
- Sistema cardiovascular (baixar os níveis de 
homocisteína)  (*)
- Metabolismo das proteínas, H. carbono (*)                
(*) ver alegações

Vitamina hidrossolúvel
- Material genético (participa na síntese do ADN e 
RNA) 
- Metabolismo do cabelo e das proteínas e H. 
carbono
- Contribui para a saúde dos nervos e medula óssea
(*) ver alegações

Vitamina hidrossolúvel
- Participa na síntese de bases nucleicas
- Material genético (ácidos nucleicos)
- Sistema nervoso periférico (síntese da bainha de 
mielina)
- Sistema nervoso central (formação de 
neurotransmissores
- Sistema hematopoiético (maturação das hemácias)                  
- Converte os nutrientes em energia
(*) ver alegações

Vitalidade da pele e do cabelo
Memória (*)
Fraqueza geral (*)
Protetor cardíaco (*)
Sistema nervoso (melhora o humor) (*)
Beribéri
Distúrbios digestivos 
Os seus níveis devem de ser repostos diariamente

Melhora a qualidade do cabelo, unhas e pele
Retarda o aparecimento dos cabelos brancos
Doença coronária, AVC 
Anemia megaloblástica
Cansaço e fadiga (*)
Memória e concentração (*)
Sistema nervoso (*)
Imunidade (*)
Protetor celular (*)
Cancro do pulmão e cólon
Displasia cervical

Promove a saúde e o brilho do cabelo, pele e unhas
Retarda o aparecimento dos cabelos brancos e da calvície
Dermatite seborreica
Crosta láctea
Energético (*) 
Diabetes
Neuropatia periférica (*) 
Depressão, insónia
Tremores das mãos e dos pés
Náuseas

Memória (Doença de Alzheimer) (*)
Fadiga (energético) (*)
Aumenta a imunidade nos jovens e idosos
Doenças cardíacas (*)
Distúrbios nervosos (*)
Depressão
Esclerose múltipla (conserva a bainha de mielina)
Nevralgias, sensação de formigueiros e dormência
Anemia perniciosa ou megaloblástica (*)
Protetor celular (*)
Acufenos
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Fórmula*

Óleo de peixe 

Vitamina C

460 mg

149 mg
DDR 186,6%

Rico em ácidos gordos essenciais Ómega 3: 
Eicosapentaenóico (EPA–18%) e Docosahexaenóico 
(DHA-12%) (*)

Vitamina  hidrossolúvel
- Essencial na formação do colagénio e 
proteoglicanos
- Importante no metabolismo dos aminoácidos, 
colesterol e ácido fólico
- Grupo Heme dos glóbulos vermelhos 
- Síntese de hormona
- Sistema imunitário (*)
- Sistema cardiovascular  (*) 
- Antioxidante exógeno e potenciador de outros 
antioxidantes (Vit. E e betacarotenos)
 (*) ver alegações

Fortalece o cabelo, unha e pele
Protege a vista
Bloqueador de reações inflamatórias
Auxiliam na prevenção da saúde mamária e no tratamento do cancro da mama, do cólon
Problemas articulares
Artrite reumatóide
Previne afeções cardiovasculares 
Controla a coagulação sanguínea (antiagregante plaquetário)
Regulador da tensão arterial 
Doença de Raynaud
Lupus
Psoríase
Dores menstruais
Melhora a função cerebral (memória e cognição)
Depressões
Esquizofrenia
Pediatria: dislexia
 
Evita o envelhecimento precoce (Antioxidante) Cansaço e fadiga (energético) (*)
Fortalece o cabelo, unhas, ossos, dentes e gengivas, ossos e pele (*)
Artrites e artroses (*)
Cansaço e fadiga (energético) (*)
Melhora a imunidade (*)
Evita a aterosclerose e diminui o risco de AVC, vasculopatias periféricas e coronariopatias  (*)
Cataratas (preventivo)
Prevenção de certos cancros (impede a formação de nitrosaminas)
Colesterol (evita a  oxidação)
Diabetes (melhora a expectativa de vida) 
Stress  (*)
Má absorção
Cicatrizante (acelera a cura de feridas)
Tabagismo
Escorbuto 
Resfriados
Contribui para a regeneração da forma reduzida da vitamina E e aumenta a absorção de 
Ferro (*)

(* DDR - Fórmula por 2 cápsulas)
Composição: Óleo de peixe (18 EPA/12DHA) 28,75%, Envolvente; Gelatina, Glicerina, Dióxido de Titânio E 171, Óxido de Ferro Vermelho E 172, Ascorbato cálcico 
(Vitamina C) 9,08%, Óleo de Borragem (Oenethera biennis) 7,5%, L-Cistina 6,25%, Sulfato de Magnésio 3,75%, Gordura de Soja 3,12%, Sulfato Ferroso 2,75%, Lecitina 
de Soja (Glycine Max) 56 I.P. 2,5%, Nicotinamida (Vitamina B3) 2,25%, Cera de Abelhas 1,87%, Vitamina E acetato 1,25%, Pantotenato de Cálcio (Vitamina B5) 0,75%, 
Óxido de Zinco 0,55%, Piridoxina (Vitamina B6) 0,225%, Riboflavina (Vitamina B2) 0,212%, Tiamina (Vitamina B1) 0,175%, Ácido fólico (Vit. B9) 0,018%, Biotina 0,008%, 
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0,0001%.
Toma Diária: 2 cápsulas. Modo de tomar: 1 cápsula ao pequeno-almoço  e 1 cápsula ao jantar junto com as refeições.  Contra-indicações: Não aconselhável a 
grávidas, lactantes e hipersensibilidade a algum dos componentes. Não ingerir 2 dias antes e após intervenções cirúrgicas. Diabéticos. Epilepsia. Litíase renal, doença 
hepática ou renal. Precauções: : Não exceder a DDR, nem usar em tratamentos prolongados. Interações Medicamentosas: Anticoagulantes. Antibióticos 
(tetraciclina). Antiácidos. Hipotensores. Observações: Contém Soja, Contém peixe, Este produto é IP não GMO. Livre de BSE e TSE.

Apresentação: Frasco de 60 cápsulas softgels de 800 mg (peso líquido 48 grs.)

Estudos e ensaios clínicos demonstraram que os princípios activos dos suplementos utilizados
apresentam actividade específica biológica e terapêutica. 
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