
Não deixe
para amanhã

o que pode
reforçar hoje. 

Sugestões para
manter o sistema 

imunitário
forte e protegido.



Todos os dias estamos 
expostos a inúmeras agressões 
externas.
Para fazer frente a essas 
ameaças, o nosso corpo possui 
um forte mecanismo de defesa
- o sistema imunitário
São vários os fatores que contribuem para um 
sistema imunitário forte: uma dieta equilibrada, 
descanso e um estilo de vida saudável estão 
entre os principais.

Contudo, os suplementos alimentares
podem apoiar o nosso organismo através dos 
ingredientes que nos fornecem. 

Nesta brochura, apresentamos-lhe algumas 
sugestões.

Escolha as que melhor se 
adequam a si e à sua família.
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Sistema
imunitário



Um sistema imunitário 
forte é a melhor 
proteção contra a
Constipação, Gripe 
e Covid-19.

O sistema imunitário tem como função a defesa
do nosso organismo contra bactérias, vírus e outros 
agentes externos.

É um sistema complexo, que envolve a participação
de vários órgãos, tecidos e moléculas, que em conjunto 
e de forma coordenada, respondem e defendem-nos 
contra agentes infeciosos.

Doença viral do trato respiratório superior, sendo 
causada geralmente por estirpes de rinovírus.
Ocorre de forma gradual e mais ligeira. Afeta sobretudo 
o nariz, garganta, seios paranasais e laringe.
Os sintomas de constipação costumam desaparecer 
passados alguns dias e, por vezes, sem tratamento 
específico. Raramente ocorre febre alta.

ConstipaçãoEstas são 
infeções 
transmitidas 
por vírus,
veja o que
as distingue:
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  Congestão nasal
  Tosse
  Dor de garganta

Constipação
  Febre
  Arrepios
  Tosse
  Dor de garganta
  Congestão e/ou 

corrimento nasal
  Dores musculares
  Dor de cabeça
  Fadiga

Gripe

Doença aguda viral resultante da infeção por vírus 
influenza, que circulam na população há várias 
centenas de anos. É uma infeção menos frequente 
e com manifestações que podem durar mais tempo 
e ser mais intensas: incluem por vezes febre, dores 
no corpo e cansaço.

Alguns dos 
sintomas para 
cada situação 
podem incluir:

Uma função imune ótima está dependente de um fornecimento adequado 
de nutrientes. Para ajudar neste desafio, preparámos este guia com informações 
úteis e sugestões que podem contribuir para o objetivo de reforçar o seu 
sistema imunitário.

Doença causada por um novo vírus que se designa 
SARS-CoV-2. Ao contrário da gripe comum, para 
a COVID-19 a população mundial não apresenta 
ainda anticorpos protetores ou imunidade. Não 
existe também neste momento nenhuma vacina, 
desta forma, toda a população é suscetível à doença, 
tornando as medidas de prevenção essenciais. 

Covid -19

Gripe

  Febre
  Arrepios
  Tosse
  Dor no peito / 

dificuldade ao respirar
  Dores musculares
  Dor de cabeça
  Perda de olfato

e/ou paladar
  Congestão e/ou 

corrimento nasal
  Náuseas e vómitos
  Diarreia

Covid -19



ABC das
substâncias
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vitamina C
A vitamina C acumula-se nas células fagocíticas (células que protegem 
o corpo através da ingestão de partículas estranhas) e parece melhorar 
a capacidade de combate aos microrganismos. A vitamina C aumenta 
ainda a diferenciação e proliferação de células com funções importantes 
no sistema imunitário.1.

Sabugueiro
O sabugueiro (Sambucus nigra) suporta o mecanismo de defesa 
do organismo. O extrato de sabugueiro parece ajudar a ativar o sistema 
imunitário e a aumentar a produção de células que o sistema imune utiliza 
para comunicar e coordenar uma resposta eficiente contra o agente invasor.2.

Zinco
Este mineral é essencial para o funcionamento do sistema imunitário. Pode 
ser considerado um guardião do sistema imune, uma vez que todas as células 
imunes são altamente dependentes deste mineral para manterem a sua 
função adequada.3

vitamina D
A vitamina D contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário, 
tem a capacidade de estimular a produção de células responsáveis pela 
eliminação de agentes patogénicos. Um estudo recente na população 
portuguesa aponta para que cerca de 66% da população adulta não apresenta 
níveis sanguíneos de vitamina D considerados adequados ou normalizados.4

Cogumelos
Os cogumelos (reishi, shiitake e maitake, por exemplo) são, no geral, 
ricos em betaglucanos. Estes compostos são conhecidos pela sua ação 
imunomoduladora, atuando em vários recetores imunes que estimulam
células do sistema imunitário e favorecendo assim a resposta imune
a agentes externos. 



Óleo de fígado de bacalhau

Produtos da colmeia

Equinácea

Probióticos

Conhecido pelas quantidades significativas de vitamina D e A, o óleo de fígado 
de bacalhau é amplamente utilizado por aqueles que pretendem fortalecer 
o sistema imunitário. O óleo de fígado de bacalhau é ainda uma fonte natural 
de ácidos gordos ómega-3 - na forma de EPA e DHA. 

A própolis é uma substância produzida pelas abelhas com o objetivo 
de proteger a colmeia. Esta goma-resina vegetal possui propriedades 
importantes para o sistema de defesas, devido aos seus compostos 
fitoquímicos bioactivos. 

A geleia real, uma substância nutritiva segregada pelas abelhas que constitui 
o alimento exclusivo da rainha, é outro produto da colmeia rico em nutrientes 
e em compostos protetores.

Algumas espécies de equinácea mostram efeitos na regulação da função 
imune. Estudos demonstram que os seus extratos podem ajudar no suporte 
do sistema imune, quando este se encontra mais vulnerável.

Sabe-se que a flora microbiana influencia diretamente a função do intestino 
associado ao sistema imunitário. Uma mucosa intestinal adequada constitui 
uma barreira interna importante nas defesas do nosso organismo.5

Os probióticos ajudam na manutenção de uma flora intestinal equilibrada. 
Os probióticos mais utilizados e estudados atualmente são os lactobacilos 
(Lactobacillus) e as bifidobactérias (Bifidobacterium).

Referências bibliográficas
1. Anitra C. Carr et al. Vitamin C and Immune Function. Nutrients. 2017 Nov; 9(11): 1211.

2. V.Barak et al. The effect of Sambucol, a black elderberry-based, natural product, on the production of human cytokines: I. Inflammatory cytokine. 
Eur Cytokine Netw: Apr-Jun 2001;12(2):290-6.

3. Inga Wessels et al. Zinc as a Gatekeeper of Immune Function. Nutrients. 2017 Dec; 9(12): 1286.

4. Cátia Duarte et al. Prevalence of vitamin D deficiency and its predictors in the Portuguese population: a nationwide population-based study. Arch 
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5. Flach J, van der Waal MB, Kardinaal AFM, Schloesser J, Ruijschop RMAJ, Claasen E. Probiotic research priorities for the healthy adult population: A review 
on the health benefits of Lactobacillus rhamnosus GG and Bifidobacterium animali
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A
oferta para
um regresso
protegido

nossa



A nossa oferta com vitamina C

Ester-C
950mg 
30 Cápsulas vegetais

Suplemento alimentar 
vegan à base vitamina C. 
A vitamina C contribui para 
o normal funcionamento 
do sistema imunitário.

Ester C® Plus
1000mg 
30 Comprimidos

Suplemento alimentar 
que fornece uma forma 
de vitamina C não ácida, 
altamente absorvível. A 
vitamina C contribui para o 
normal funcionamento do 
sistema imunitário.

Solgar

Superdiet

1 comprimido tomado de 
acordo com o modo de 
tomar descrito contribui 
com a quantidade 
significativa do valor 
de referência diário de 
vitamina C para se obter 
o efeito benéfico descrito. 
É importante seguir um 
regime alimentar variado e 
equilibrado e um estilo de 
vida saudável.

1/4 de comprimido tomado de acordo 
com o modo de tomar descrito contribui 
com a quantidade significativa do valor de 
referência diário de vitamina C para se obter
o efeito benéfico descrito. É importante 
seguir um regime alimentar variado 
e equilibrado e um estilo de vida saudável.

1 cápsula tomada de acordo 
com o modo de tomar 
descrito contribui com 
a quantidade significativa 
do valor de referência 
diário de vitamina C para 
se obter o efeito benéfico 
descrito. É importante 
seguir um regime 
alimentar variado 
e equilibrado e um estilo 
de vida saudável.

Acerola 
Vitamina C
30 Comprimidos

Suplemento alimentar 
com acerola, roseira brava 
e vitamina C. A vitamina 
C contribui para o normal 
funcionamento do sistema 
imunitário.

Viridian
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A nossa oferta com vitamina C

Sabia que
a vitamina C
contribui para o normal 
funcionamento
do sistema imunitário
e para a proteção
das células
contra as oxidações 
indesejáveis?

Acerola Bio
1000
50 Comprimidos

Suplemento alimentar 
com acerola. A acerola 
é um fruto vermelho, 
naturalmente rico em 
vitamina C. A vitamina C 
contribui para a redução 
do cansaço e da fadiga. 

1 comprimido mastigável por dia, de acordo 
com o modo de tomar descrito, contribui com 
a quantidade significativa do valor de referência 
diário de vitamina C para se obterem os efeitos 
benéficos descritos. É importante seguir 
um regime alimentar variado e equilibrado 
e um estilo de vida saudável.

2 comprimidos tomados de acordo com 
o modo de tomar descrito contribuem 
com a quantidade significativa do valor 
de referência diário de vitamina C, zinco 
e selénio para se obter o efeito benéfico 
descrito. É importante seguir um regime 
alimentar variado e equilibrado e um estilo 
de vida saudável.

Camu camu 
e Acerola Bio em pó
70g

Immuno
60 Comprimidos

Mistura em pó de 
dois frutos - camu 
camu e acerola – que 
naturalmente fornecem 
vitamina C.

Suplemento alimentar com 
andrographis, sabugueiro, 
zinco, selénio e vitaminas 
C&E. A andrographis 
e o sabugueiro 
fortalecem as defesas 
naturais. A vitamina 
C, o zinco e o selénio 
contribuem para o normal 
funcionamento do sistema 
imunitário.

Iswari

Ortis

Biotechnie



A nossa oferta com Sabugueiro

Sambucol

Gama Sambucol para reforço do sistema imunitário*

Suplementos alimentares em xarope com sabugueiro (Sambucus 
nigra). 
*O sabugueiro ajuda no suporte ao sistema imunitário. 
É importante seguir um regime alimentar variado e equilibrado 
e um estilo de vida saudável.

Ainda em pastilhas, cápsulas 
e comprimidos mastigáveis.

Extrato de baga e de 
flor de sabugueiro 
em pó
(Sambucus nigra) 
60 Cápsulas vegetais

Suplemento alimentar 
produzido a partir 
de extrato estandardizado 
de baga de sabugueiro. 

Solgar
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A nossa oferta com vitamina D

Vitamina D3
1000 UI 
90 Cápsulas

Vitamina D 1000UI 
Vegan
15ml

Suplemento alimentar à base de vitamina D.
A vitamina D contribui para o normal 
funcionamento do sistema imunitário. 
Adequado a vegans.

Suplemento alimentar em spray oral Vitamina 
D 1000UI 25 µg. Vitamina D3 de origem vegetal, 
produzida a partir de algas.
Adequado a vegans.

Viridian BetterYou

1 cápsula tomada de acordo com 
o modo de tomar descrito contribui com 
a quantidade significativa do valor de 
referência diário de vitamina D para se obter 
o efeito benéfico descrito. É importante 
seguir um regime alimentar variado 
e equilibrado e um estilo de vida saudável.

1 pulverização (0,15ml) tomada de acordo 
com o modo de tomar descrito contribui com 
a quantidade significativa do valor
de referência diário de vitamina D para se obter 
o efeito benéfico descrito. É importante seguir 
um regime alimentar variado e equilibrado
e um estilo de vida saudável.

Vitamina D3 
2200 UI (55 µg)
100 Cápsulas

Vitamina D3 
4000 UI (100 µg)
60 Cápsulas

Suplemento alimentar que fornece 
vitamina D. A vitamina D contribui para 
o normal funcionamento do sistema 
imunitário e para a proteção das células 
contra as oxidações indesejáveis. Adequado 
a vegetarianos.

Suplemento alimentar que fornece vitamina 
D3. A vitamina D contribui para a manutenção 
de ossos e dentes normais e para o normal 
funcionamento do sistema imunitário. Adequado 
a vegetarianos.

Solgar

1 cápsula tomada de acordo com 
o modo de tomar descrito contribui 
com a quantidade significativa do valor 
de referência diário de vitamina D para 
se obterem os efeitos benéficos descritos. 
É importante seguir um regime alimentar 
variado e equilibrado e um estilo 
de vida saudável.

1 cápsula tomada de acordo com o modo 
de tomar descrito contribui com a quantidade 
significativa do valor de referência diário 
de vitamina D para se obter o efeito benéfico 
descrito. É importante seguir um regime 
alimentar variado e equilibrado e um estilo 
de vida saudável.



A nossa oferta com Cogumelos

Cogumelos Reishi 
em pó 
100g

Cogumelos Reishi 
de agricultura biológica.

Iswari

Extrato de 
Cogumelos reishi, 
shiitake e maitake 
50 Cápsulas

Cogumelos reishi, 
shiitake e maitake Bio 
20 Ampolas

Suplemento alimentar que 
reúne os 3 cogumelos: 
Reishi (Ganoderma 
lucidum), Shiitake 
(Lentinus edodes) 
e Maitake (Grifola 
frondosa).

Suplemento alimentar 
biológico à base dos 
cogumelos: Shiitake, Reishi 
e Maitake.

Solgar

Superdiet

Não se esqueça que 
todas as medidas 
de prevenção que 
utilizamos para a 
covid-19 (uso de 
máscara, etiqueta 
respiratória, 
distanciamento social, 
lavagem regular 
das mãos, etc.) são 
imprescindíveis pois 
contribuem para reduzir 
a exposição à carga 
viral e também para a 
prevenção de outras 
infeções virais. 
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Solgar

1 cápsula tomada de acordo com o modo de tomar descrito contribui com 
a dose diária significativa de vitamina A e D para se obterem os efeitos 
benéficos descritos. É importante seguir um regime alimentar variado 
e equilibrado e um estilo de vida saudável.

A nossa oferta com Óleo de Fígado de Bacalhau

Óleo de Fígado 
de Bacalhau com 
ómega-3
300ml

Suplemento alimentar
de óleo de fígado
de bacalhau puro com
ómega-3 de óleo de peixe
e vitaminas D + E.
A vitamina D contribui 
para o normal 
funcionamento do sistema 
imunitário.

Seven Seas

Manter um plano 
alimentar completo, 
variado e equilibrado 
irá fornecer vitaminas 
e minerais importantes 
para manter um 
funcionamento 
eficaz do seu sistema 
imunitário.

Óleo de Fígado de Bacalhau
100 Cápsulas moles

Suplemento alimentar que fornece óleo de fígado de bacalhau em cápsulas. 
O óleo de fígado de bacalhau é uma fonte natural de ácidos gordos ómega-3 
e das vitaminas A e D. A vitamina A e a Vitamina D contribuem para o normal 
funcionamento do sistema imunitário.

10 ml tomados de acordo 
com o modo de tomar 
descrito contribui com 
a quantidade significativa 
do valor de referência 
diário de vitamina D para 
se obter o efeito benéfico 
descrito. É importante 
seguir um regime 
alimentar variado 
e equilibrado e um estilo 
de vida saudável.



Geleia Real 
24 Comprimidos
250ml

Suplementos alimentares 
à base de Geleia Real 
de origem biológica. 
Xarope sem álcool.

Ortis

A nossa oferta com Produtos da Colmeia

A nossa oferta com Zinco

Picolinato de Zinco
22 mg
100 Comprimidos

Suplemento alimentar que 
fornece 22 mg de zinco 
por comprimido. O zinco 
contribui para o normal 
funcionamento do sistema 
imunitário.

Solgar

1 Comprimido por dia, de acordo com
o modo de tomar descrito, contribui com 
a quantidade significativa do valor de 
referência diário de zinco para se obter
o efeito benéfico descrito. É importante seguir 
um regime alimentar variado e equilibrado
e um estilo de vida saudável.

Pratique uma 
alimentação colorida, 
rica em produtos 
frescos (fruta e legumes) 
que fornecem 
vitaminas e compostos 
antioxidantes.

Immunix 3
40 Comprimidos 
mastigáveis

Suplemento alimentar 
com vitamina C, glutatião, 
betaglucanos, zinco
e vitamina D3.

Otosan
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A nossa oferta com Produtos da Colmeia

Propex Kids 
Xarope
150ml

Propex Express
45 Comprimidos

Suplemento alimentar 
Propex Kids - xarope 
com própolis, sabugueiro 
e vitamina D3.

Suplemento alimentar 
à base de plantas 
(Andrographis e Ginseng 
siberiano), própolis, 
vitaminas e minerais.

Gama Xaropes 
Propex
200ml

Gama Gotas
Propex
50ml ou 100ml

Suplementos alimentares 
com própolis em xaropes: 
apaziguante e fluidificante.

Suplementos 
alimentares em gotas 
à base de extratos 
alcoólicos: de própolis 
ou de equinácea 
(Echinacea purpurea) 
+ própolis.

Ortis

Ampolas Geleia Real 
Bio
20 Ampolas

Suplemento alimentar com 
geleia real. A geleia real 
é o alimento exclusivo das 
abelhas rainhas e tem uma 
composição excecional.

Biotechnie



Solgar

Infusões 
biológicas
17 saquetas

Infusões ayurvédicas 
biológicas.

Yogi Tea

Bronchilan Xarope
200ml

Suplemento alimentar 
em xarope à base 
de plantas, com extrato 
de equinácea (Echinacea 
purpurea).

Bional
Uma alimentação 
cuidada, a prática 
de exercício físico 
regular, um estilo
de vida com menos 
stresse e um sono 
reparador são 
estratégias diárias 
imprescindíveis
para a sua proteção
e uma forma de tornar 
o seu inverno menos 
rigoroso.

Nature’s Answer 
de Equinácea
30ml

Suplemento alimentar 
à base de extratos 
líquidos não alcoólicos 
de Equinácea 
(E. angustifolia / 
E. purpurea).

Extrato de Equinácea
60 Cápsulas

Suplemento alimentar 
que fornece extrato 
estandardizado da raiz 
de equinácea e partes 
aéreas da planta 
em pó (E. angustifolia 
e E. purpurea).

A nossa oferta com Produtos de Equinácea
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LactiBiotica
10 saquetas

Suplemento alimentar com 
3 espécies de Lactobacilos: 
Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus 
casei, Lactobacillus 
bulgaricus; 2 espécies 
de Bifidobactérias: 
Bifidobacterium lactis, 
Bifidobacterium 
longum e 1 espécie 
de Estreptococos: 
Streptococcus 
thermophilus

Ortis

Fórmulas Probióticos Mulher/Homem/Criança 
30 cápsulas

Advanced Multi-
Billion Dophilus 
60 Cápsulas

Suplementos alimentares com diversas estirpes de culturas vivas.

Suplemento 
alimentar que fornece 
Lactobacillus acidophilus, 
Bifidobacterium lactis, 
Lactobacillus paracasei 
e Lactobacillus rhamnosus. 
Adequado a vegans.

Garden of Life

Solgar

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado, equilibrado e de um estilo 
de vida saudável.
Se estiver grávida, a amamentar, a tomar alguma especialidade farmacêutica ou se sofre de alguma doença, consulte o seu médico ou técnico 
de saúde antes de tomar qualquer suplemento. Lembramos a importância de ler as informações contidas nas embalagens dos produtos antes 
da sua utilização.
Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes.

A nossa oferta com Lactobacilos e Bifidobactérias
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