
 

ALANERV 

 

 SUPLEMENTO ALIMENTAR À BASE DE ÁCIDO ALFA-LIPÓICO, ÁCIDO GAMA-

LINOLÉNICO, VITAMINAS E SELÉNIO  

CARACTERÍSTICAS  

Ácido Alfa-Lipóico  

O Ácido Alfa-Lipóico (ALA), principal componente de ALAnerv, é um composto similar às 

vitaminas, produzido no corpo humano, e presente também em vários alimentos.  

Conhecido pela sua documentada atividade como co-enzima no metabolismo celular, intervém e 

promove importantes ciclos metabólicos, como a produção de ATP (responsável pelo armazenamento 

de energia da célula) e a regeneração da Vitamina E, Vitamina C e o glutatião.  

 
Ácido Gama-Linolénico  

O Ácido Gama-Linolénico (AGL) é um ácido gordo poliinsaturado essencial, precursor  

dos componentes da membrana celular.  

 
ComplexoVitamínico B  

O Complexo Vitamínico B (B1, B2 e B6) contribui para um normal funcionamento do sistema 

nervoso.  

 
Vitamina E e Selénio  

A Vitamina E e o Selénio contribuem para a proteção das células contra o stress oxidativo. 

 

INDICAÇÕES  

ALAnerv é um adjuvante em casos de stress oxidativo por aumento dos radicais livres em situações de 

inadequado funcionamento do sistema nervoso.  

 
MODO DE UTILIZAÇÃO  

Recomenda-se a toma de 1 - 2 cápsulas por dia, em toma única, às principais refeições.  

 
TOLERABILIDADE E SEGURANÇA  

Nas doses recomendadas, os componentes de ALAnerv não causam efeitos indesejáveis, mesmo 

quando administrado por longos períodos de tempo. 

 
ADVERTÊNCIAS  

Sem açúcares e lactose.  



Contém derivados de soja.  

Conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz.  

Manter fora do alcance e da vista de crianças.  

Não recomendado em caso de alergia a algum dos componentes.  

Se estiver grávida ou a amamentar não inicie a toma deste suplemento sem indicação médica. 

 

Não deve ser excedida a toma diária recomendada.  

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado.  

Caso tenha dúvidas sobre a utilização de ALAnerv fale com o seu médico ou farmacêutico. Informe-

os também se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente medicamentos ou outros suplementos 

alimentares.  

 
CONSERVAÇÃO  

Conservar na embalagem de origem a temperatura inferior a 25° C, em local seco e ao abrigo da luz. 

Verifique o prazo de validade inscrito na embalagem; não consuma este suplemento após a data limite 

indicada.  

 
APRESENTAÇÃO  

Cada embalagem contém 30 cápsulas moles de 920 mg, acondicionadas em blisteres de PVC/Alumínio. 

Peso líquido total: 27,6 g.  

 
COMERCIALIZADO POR  

Alfasigma Portugal, Lda  
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Tel: 00351 217 226 110  

Fax: 00351 217 226 119  
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