Primeira Coenzima 1 patenteada mundialmente, estabilizada e biodisponível!

Fórmula original Enada®
Produzido: TP-Tumapharma ltd.
Distribuição: Ergivit u.l.
www.ergivit.pt
Conteúdo: Comprimidos de 5 mg de coenzima 1
No.5 Enada® diariamente antes do pequeno-almoço.
Tomar 1 comprimido de manhã, meia hora antes do pequeno-almoço com
água. Esta é a dose base suficiente para fornecer energia celular ao
organismo.

Informações sobre o suplemento
O que é a Coenzima 1 (N.A.D.H.)?
A coenzima 1 é uma molécula transportadora de energia. Esta molécula existe em todas as células, na
natureza, bem como no corpo humano. A abreviatura N.A.D.H. significa Nicotinamida Adenina Dinucleótido
Hidreto, parte integrante de muitas enzimas. Mais de 1.000 reacções metabólicas no corpo humano são
reguladas pela coenzima 1. A falta desta coenzima leva ao abrandamento do metabolismo com todas as
suas repercussões. A coenzima 1 tem um papel de especial importância no metabolismo do corpo humano.
N.A.D.H. transporta hidreto (hidrogénio com carga negativa e um electrão extra) e disponibiliza desta forma
energia biológica. N.A.D.H. é retirado na alimentação aos alimentos frescos, contudo também é formado nas
próprias células na transformação dos alimentos. Os electrões contidos no N.A.D.H. chegam às mitocôndrias
de todas as células para, entre outros factores, produzirem a energía sob a forma da substância ATP
(adenosina trifosfato). ATP é a forma química da energia celular armazenada.
Quanto mais coenzima 1 estiver disponível maior é a capacidade energética das células, uma vez
que aumenta a produção de ATP.
enada® é a marca registada e patenteada de uma forma estabilizada para absorção oral coenzima 1. É a
substância capaz de aumentar o potencial energético das células, e naturalmente o nível energético, cuja
acção foi científicamente comprovada. Com mais energia as células trabalham e vivem mais – por isso o
enada® prolonga a vida das células. É deste modo um verdadeiro anti-envelhecimento. enada® fortalece
ainda o sistema imunitário. Pelas suas propiedades demonstra ser um antioxidante potente.
A quem é recomendado o enada®?
• Necessidades energéticas acrescidas
Na sociedade actual, orientada para o atingimento de objectivos, ser e permanecer enérgico e eficiente é
extremamente importante para as pessoas de todos os escalões etários. Este estilo de vida, que exige mais
energia, vitalidade e concentração, tanto a estudantes como aos homens e mulheres que têm a seu cargo
trabalho e família, provoca em quase todos um défice energético. Este aumento das necesidades
energéticas, frequentemente não é compensado com a coenzima 1 obtida através da dieta ou produzida
pelas próprias células do organismo, justificando-se portanto a suplementação com o enada®.
• Anti-envelhecimento
O envelhecimento é um processo condicionado pela redução da actividade metabólica que envolve a perda
de energia das células. Com o avançar da idade diminui o nível do ATP (adenosina tri-fosfato) no organismo
e, por isso também no cérebro. enada® auxilia as células na produção do ATP, daí manterem-se mais tempo
activas. Um verdadeiro suplemento anti-envelhecimento.
• Cosmética Interior
Para se poder manter jovem e fresca a pele necessita, sobretudo, de água e energia. enada® ao
restabelecer a energía das células da pele, vai permitir que a “beleza interior” (Inner Beauty) seja protegida
e conservada.

• Sistema imunitário
O nosso sistema imunitário está, diariamente, exposto a inúmeros ataques. De forma a evitar uma
multiplicação descontrolada dos radicais livres, os glóbulos brancos necessitam de uma determinada reserva
de coenzima 1. Quanto mais coenzima 1 o organismo tiver à disposição tanto melhor deverá funcionar o
sistema de auto defesa. Pelas suas propriedades antioxidativas enada® é um precioso auxiliar natural do
sistema imunitário.
O aporte suplementar de enada® (suplemento alimentar) para além de ajudar a manter o equilíbrio na
alimentação auxilia na manutenção do desempenho físico e psíquico. enada® é seguro e bem tolerado. Os
estudos levados a efeito não revelaram quaisquer tipos de alergias ou intolerâncias.
Nota:

enada® contém o substituto do açúcar manitol, o qual, em altas concentrações pode causar diarreia. Essa
concentração, 10 gramas / dia corresponde a 1000 comprimidos enada®. Alimentos contendo mais de 10%
de substitutos de açúcar devem legalmente informar: “uso em quantidades elevadas pode causar diarreia”.
Mesmo ingerindo o conteúdo de uma embalagem inteira de enada®, este valor limite não será alcançado.
Seguindo a posologia indicada não é de recear este sintoma.

