O que é EMITIUM® Pele?
EMITIUM® Pele é um suplemento alimentar à base de probióticos especificamente selecionados (L. acidophilus DDS-1®,
B. lactis UABla-12

TM

e L. rhamnosus GG), alga Dunaliella (vitamina A), curcuma, vitaminas e minerais.

A vitamina A, a biotina e o zinco contribuem para a manter a pele em bom estado.

Modo de utilização
Tome uma cápsula transparente e uma verde por dia, pouco antes do pequeno-almoço, com um copo de água.
Pode-se começar a tomar EMITIUM® Pele em qualquer altura do ano.
Em pessoas com estômago delicado, recomenda-se tomar a cápsula transparente antes do pequeno-almoço, e a
cápsula verde depois.

Informação sobre os ingredientes de EMITIUM® Pele
A pele é o maior órgão do corpo humano e, por isso, o mais propenso a sofrer múltiplas patologias de diversas origens
(bacteriana, fúngica, vírica, imunológico e até genética).
A pele é a primeira barreira que protege o nosso organismo de possíveis agentes patogénicos. Por isso, é importante
mantê-la saudável e em bom funcionamento.
DUPLA AÇÃO
A fórmula inovadora de EMITIUM® Pele apresenta-se sob a forma de cápsulas vegetais de dois tipos: 20 cápsulas
transparentes e 20 cápsulas verdes.
A cápsula transparente inclui uma mistura especificamente selecionada de próbioticos patenteados e validados por
ensaios clínicos para suplementar a alimentação diária. Esta cápsula, de liberação lenta, permite que os
microorganismos cheguem corretamente ao intestino.
A cápsula verde é constituída por uma combinação de vitaminas e minerais que contribuem para:
MANTER AS
CONDIÇÕES
NORMAIS DA PELE

- Vitamina A
- Biotina
- Zinco

PROTEGER AS
CÉLULAS DOS
DANOS OXIDATIVOS

- Vitaminas E e C
- Zinco
- Cobre
- Selénio

O NORMAL
FUNCIONAMENTO DO
SISTEMA IMUNITÁRIO

- Vitaminas A, C, D, B6 e B12
- Zinco
- Cobre
- Selénio

O NORMAL
FUNCIONAMENTO DO
SISTEMA NERVOSO

- Vitaminas C, B6 e B12
- Biotina
- Cobre

Além disso, contém alga Dunaliella e curcuma.

Advertências
Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma alimentação variada e de um estilo
de vida saudável. Não exceda a dose diária expressamente recomendada. Não recomendado em caso de
hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação. Mantenha fora do alcance das
crianças. Conserve num lugar fresco e seco, protegido da luz solar e de fontes de calor.

Composição
Ingredientes (cápsula transparente): agente de volume (celulose microcristalina), agente de revestimento
(hidroxipropilmetilcelulose), Lactobacillus acidophilus DDS-1®, Bifidobacterium lactis UABla-12TM, Lactobacillus
rhamnosus GG, antiaglomerantes (estearato de magnésio vegetal e dióxido de silício), humidificante (agua),
gelificante (goma gellan).
Ingredientes (cápsula verde): extrato seco de curcuma (Curcuma longa L., 95% curcumina), extrato seco de alga
Dunaliella (Dunaliella salina, 7,5% beta-caroteno (vitamina A)), agente de revestimento (hidroxipropilmetilcelulose),
vitamina C (ácido L-ascórbico), agente de volume (celulose microcristalina), bisglicinato de zinco, vitamina E
(acetato de DL-alfa-tocoferilo), antiaglomerantes (estearato de magnésio vegetal e dióxido de silício), gluconato
cúprico, agente de volume (fosfato de cálcio), vitamina D3 (colecalciferol), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina
B6 (cloridrato de piridoxina), corante (E-141ii), selenito de sódio e biotina (D-Biotina).

Informação nutricional
Por 1 cápsula transparente

Lactobacillus acidophilus DDS-1®
Bifidobacterium lactis UABla-12TM
Lactobacillus rhamnosus GG

Ingredientes

32 mg
16 mg
11,43 mg

%VRN

8*109 UFC
8*109 UFC
4*109 UFC

*
*
*

Por 1 cápsula verde

%VRN

210,526 mg
200 mg
200 mg
15 mg

*
*
*
*
312,5 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
200 %
100 %

Extrato seco de curcuma
- dos quais: curcumina
Extrato seco de alga Dunaliella
- dos quais: beta-caroteno
*equivalência a vitamina A
Vitamina C
Vitamina E
Zinco
Vitamina B6
Cobre
Selénio
Biotina
Vitamina D
Vitamina B12

80 mg
12 mg -TE
10 mg
1,4 mg
1000 µg
55 µg
50 µg
10 µg
2,5 µg

UFC = Unidades formadoras de colônias.
VRN =Valor de Referência de Nutriente. *Não foi estabelecido um VRN.
DDS-1® e UABla-12™ são marcas registadas de Chr. Hansen A/S e são
utilizadas sob licença.
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Cápsulas
vegetais

Peso líquido: 24,6 g

Sem glúten

Sem adição de açucar

Distribuído por: LABORATÓRIOS NIAM, S.L.
Edificio Parque Científico UVa
Paseo de Belén, 9 A
47011 - Valladolid - Espanha
RGSEAA: 26.015615/VA

C.N.P. 6636969
www.laboratoriosniam.com/pt
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Sem lactose
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