
O dia começa com good morning! enada®. 
O quotidiano moderno oferece-nos cada vez mais mas, em contrapartida, 
também exige de nós cada vez mais: a poluição ambiental, a pressão laboral, 
prazos, stress no trabalho, na escola, no trânsito e até nos momentos de 
lazer, provocam um grande impacte negativo na nossa saúde. Também as 
crianças são tão afectadas quanto os adultos por estes factores. O nosso 
desempenho é prejudicado por todas estas influências. 
 
Um suplemento alimentar específico poderá substituir aquilo que nós não 
fornecemos ao nosso organismo através da nossa dieta quotidiana: enada® 
poderá oferecer energia a todas as células do nosso organismo. enada®, a 
fórmula patenteada mundialmente de NADH, catalisa mais de 1000 processos 
metabólicos vitais e promove - cientificamente demonstrado – o desempenho 
físico e mental. 
 

Melhora o desempenho do cérebro 
30% da energia total produzida pelo corpo humano é usada pelo cérebro. 
Quando há necessidade de se estar alerta e concentrado, de pensar claro e 
reagir rápido enada® pode ajudá-lo a ultrapassar qualquer défice de energia 
e fadiga. 
 

Melhora o desempenho físico 
Mais capacidade, mais resistência - factores essenciais para atletas 
profissionais ou para amadores ambiciosos. enada® pode fornecer a energia 
necessária. enada® não se enquadra em qualquer esquema de doping 
conforme certificado pelo director médico-científico do COI (Comité Olímpico 
Internacional) 
 

Fortalece o sistema imunológico 
O nosso sistema imunológico é constantemente atacado por bactérias, vírus, 
toxinas e todas as formas de radicais livres actuam no nosso organismo. 
enada® pode – cientificamente demonstrado - fortalecer o nosso sistema 
imunológico, a nossa capacidade natural de defesa e pode “varrer” os radicais 
livres de oxigénio. 
 

Efeito anti-envelhecimento visível 
enada® é uma substância biológica com um efeito anti-envelhecimento. 
Sente-se mais jovem e parece mais jovem. 
 
  



 

Comprovado efeito antioxidante 
As influências ambientais, tais como poluição, raios UV, ozono, radiações 
radioactivas e também certos químicos podem danificar as nossas células 
através da produção em excesso de radicais livres.  enada® desenvolve o 
sistema de auto reparação do organismo, protegendo, desta forma, as 
nossas células e orgãos de prejuízos futuros. 
 

Estimula o bom humor 
enada® pode aumentar a produção das substâncias do próprio organismo, 
responsáveis por conseguirmos manter o bom humor. 
 

 
Utilização recomendada: Tomar 1 ou 2 comprimidos com meio 

copo de água, imediatamente depois de se levantar, e aguarde cerca 
de 30 minutos antes de fazer uma refeição (NADH, como hidrogénio 

biológico, reage com os alimentos e também com café ou sumo de fruta, 
diminuindo assim o seu efeito energético). 
 
Conteúdo: 30 Comprimidos a 7,5 mg N.A.D.H. 
Disponível nas Farmácias. CNP *7358481* 
 
 

Formula original N.A.D.H. 
Univ. – Prof. Dr. J. Birkmayer. 


