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Guia de Formulações
Ciência e Inovação para
uma Vida Única.
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A Pharma Nostra® faz parte de uma multinacional holandesa, que está presente em mais de 30 
países, oferecendo produtos, serviços e conceitos para profissionais e instituições da área da saúde.
Durante sua trajetória, a empresa construiu uma reputação baseada em inovar o setor magis-
tral. Dessa forma, consolidou-se como especialista em tratamento customizado, ao trabalhar 
com produtos desenvolvidos com a mais alta tecnologia.
Atualmente, com o objetivo de oferecer mais do que um método terapêutico para doenças, a 
Pharma Nostra® acredita que está na prevenção, a chave para melhorar a qualidade de vida como 
um todo, evolvendo as suas três áreas de atuação: Pele, Metabolismo Funcional e Articulação.
E é assim, pensando no futuro, que a empresa consegue expandir ainda mais as suas atividades 
e contribuir para a evolução do setor no Brasil, apostando em um conceito atual e tendo como 
base a qualidade. Esse alicerce é que sustenta e garante a credibilidade dos seus produtos, 
começando desde a compra do insumo, fracionamento até a aquisição de equipamentos e ma-
nutenção de infraestrutura adequada.
Portanto, essa característica confirma a constante busca da Pharma Nostra® por excelência 
técnica, o que atribui a ela a reputação de empresa científica, voltada para a pesquisa e desen-
volvimento. Fator que colabora ainda mais para qualificar os seus produtos e destacá-los como 
referência no mercado.

MANIPULAÇÃO: UMA OPÇÃO DIFERENCIADA PARA OS PACIENTES

A vantagem da prescrição customizada, como o próprio nome diz, é que esse método terapêu-
tico vai atender diretamente a necessidade daquele indivíduo e com isso garantir um resultado 
mais eficaz e, consequentemente, a satisfação do paciente, assim como atingir o resultado 
esperado pelo médico. No entanto, a contribuição da manipulação para a saúde vai muito 
além e conta com um sistema rigoroso de qualificação das matérias-primas e com tecnologias 
inovadoras para garantir a qualidade dos insumos.
Por esse motivo, hoje os ativos permitem associações cada vez mais inteligentes, o que garante 
mais estabilidade, eficácia, segurança e biodisponibilidade às formulações, fatores que colabo-

PHARMA NOSTRA®, REFERÊNCIA 
NA PREVENÇÃO E INOVAÇÃO DO 

TRATAMENTO CUSTOMIZADO.
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ram para a credibilidade das prescrições de produtos customizados. Assim como, normativas 
nacionais e internacionais que regem o setor também asseguram a qualidade desses produtos. 
Somado a isso, o mercado oferece ainda inúmeras alternativas para as diversas necessidades, 
que atendam as expectativas dos pacientes e proporcionem melhor adesão ao tratamento 
como, por exemplo, opções de bases, fragrâncias e até de embalagens.
Entretanto, existem mais alternativas e possibilidades dentro da manipulação...

ASSOCIAÇÃO DE ATIVOS
O grande diferencial do mercado farmacêutico é a possibilidade da associação de ativos. Dessa 
forma, é permitido agrupar vários princípios ativos em uma só fórmula, o que possibilita com 
um mesmo produto, desenvolver várias ações terapêuticas.

OPÇÕES DE APRESENTAÇÃO FARMACÊUTICA
As farmácias de manipulação fornecem o mesmo medicamento em diversas formas, apresenta-
ções e concentrações, permitindo uma melhor adequação ao que o paciente realmente precisa.

MEDICAMENTOS DESCONTINUADOS
Mesmo quando a indústria interrompe temporariamente a fabricação de medicamentos, é pos-
sível ter acesso ao mesmo tratamento nas farmácias de manipulação, de forma segura e eficaz.
 
FALTA DE MEDICAMENTOS OFERECIDOS PELA INDÚSTRIA
Podem ocorrer problemas com as matérias-primas na comercialização de produtos, quando 
industrializados, e ocorrer a falta no mercado. Diante disso, é possível utilizar os medicamentos 
manipulados para suprir essa necessidade.

UMA MANEIRA DE EVITAR O DESPERDÍCIO DE MEDICAMENTOS
Com o tratamento sob medida é possível evitar desperdício de medicamentos. Dessa forma, é 
preparada uma formulação na quantidade exata para o período de tratamento.

CUIDADOS EM CASA
A nutrição parental total (necessária nos casos em que a administração convencional não é pos-
sível), assim como outros cuidados que devem ser realizados em pacientes que estão em casa, 
podem ser encontrados na manipulação.

GRUPOS ESPECIAIS
A manipulação pode oferecer várias associações, o que torna possível devido a personalização das 
fórmulas, o que pode auxiliar pacientes como, por exemplo, doentes terminais, alérgicos e atletas.

SOLUÇÃO PARA QUEM PRECISA DE DROGAS ÓRFÃS
Quem convive com alguma doença rara tem dificuldade em encontrar tratamento nas terapias 
convencionais, justamente por conta da inviabilidade de produção, devido ao consumo peque-
no ou falta de condições financeiras para aquisição. Nesse caso, a manipulação acaba sendo a 
solução para os medicamentos que não estão no mercado.
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REGULA OS NÍVEIS DE CORTISOL, 
CONTROLANDO A ANSIEDADE 
E A COMPULSÃO ALIMENTAR.
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Acontecimentos comuns do dia a dia, o aumento do número de informações e a necessidade de realizar muitas 
atividades no menor tempo possível, são fatores que contribuem para o excesso do estresse. 
Estresse e ansiedade podem causar efeitos negativos no sistema imunológico, nos níveis hormonais, nas enzimas e 
nas funções gastrointestinais, além de aumentar a suscetibilidade de doenças como depressão e diabetes. 
O aumento dos níveis do hormônio do estresse, o cortisol, foi diretamente relacionado com a alta ingestão de 
alimentos e doces calóricos. 
Relora® é a combinação patenteada de constituintes ativos de plantas, o honokiol e a berberina, com eficácia compro-
vada na diminuição da ansiedade, agitação do sono, níveis de cortisol e compulsão alimentar relacionada ao estresse. 

VANTAGENS

• Reduz a compulsão alimentar causada pelo estresse; 
• Diminui a depressão e a fadiga; 
• Efeito ansiolítico, sem provocar dependência; 
• Certificado Kosher (certificação da comunidade judaica);
• Non-GMO (não geneticamente modificado); 
• Vegano.

MECANISMO DE AÇÃO:

Relora® funciona por meio do equilíbrio do hipotálamo no cérebro, que regula funções importantes, como os 
níveis hormonais, temperatura, peso e ciclos de sono. O ativo também ajuda a equilibrar o eixo HPA (eixo hipo-
talâmico - pituitário - suprarrenal), que é uma via de hormônio central. 
Quando se sente estressado, o corpo aumenta a liberação dos hormônios do estresse, o cortisol e a adrenalina. 
Estes, por sua vez, são liberados através do eixo HPA. Sempre que os níveis de estresse são elevados, ocorre um 
desequilíbrio no eixo HPA, resultando em sintomas como ansiedade, tensão, falta de sono e fadiga.
Ao promover efeito calmante e ansiolítico, Relora® ajuda a diminuir os níveis de cortisol e restabelecer o equilí-
brio do eixo HPA, contribuindo para melhorar o sono, na redução da fadiga e no apoio a perda de peso.

Dose indicada: 250mg, de duas a três vezes, ao dia.

Exija o selo de autenticidade
na embalagem de seu produto
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RESTAURAÇÃO DO EQUILÍBRIO EMOCIONAL

EQUILÍBRIO METABÓLICO

Indicação: Alívio dos sintomas de estresse. Aumenta a concentração e diminui a ansiedade.

Indicação: Gerenciamento de peso e controle do estresse.

Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia, 1 hora antes do almoço e do jantar.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS:

250mg

250mg

L-Theanine

Citrimax®

Relora®

Relora®

200mg

750mg

Aminoácido com efeito relaxante, associado à melhora da 
concentração e capacidade de aprendizado.

 Emagrecedor patenteado em ácido hidroxicítrico, 
complexado ao cálcio e ao potássio, que age como 

potente inibidor da ATP citrato-liase.

Combinação padronizada de ativos de plantas, 
que age na diminuição da ansiedade e compulsão 

alimentar, associadas ao estresse.

Combinação padronizada de ativos de plantas, 
que age na diminuição da ansiedade e compulsão 

alimentar, associadas ao estresse.

Ashwagandha 225mg
Fitoterápico indicado para aumento da cognição, memória e 

energia.

Excipiente

Excipiente

Qsp 1 cápsula

Qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia.
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CONTROLE TOTAL DO ESTRESSE

CONTROLE DA COMPULSÃO ALIMENTAR

CHOCOLATE RELAXANTE

Indicação: Indicado para inquietação e tensão. Eficaz nos sintomas causados pelo estresse, principalmente a insônia.

Indicação: Aumenta o bem-estar e diminui a compulsão alimentar.

Indicação: Diminui a ansiedade causada pelo estresse. Ideal também para o controle dos sintomas da Tensão Pré-
Menstrual (TPM).

Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia.

Posologia: Tomar uma cápsula, três vezes ao dia.

Posologia: Ingerir 1 bombom, duas vezes ao dia.

250mg

250mg

250mg

Passiflora Ext. Seco

Relora®

Relora®

Relora®

100mg Fitoterápico com propriedades calmantes e sedativas.

Combinação padronizada de ativos de plantas, 
que age na diminuição da ansiedade e compulsão 

alimentar, associadas ao estresse.

Combinação padronizada de ativos de plantas, 
que age na diminuição da ansiedade e compulsão 

alimentar, associadas ao estresse.

Combinação padronizada de ativos de plantas, 
que age na diminuição da ansiedade e compulsão 

alimentar, associadas ao estresse.

Valeriana Ext. Seco 100mg Fitoterápico com ação ansiolítica.

Excipiente

Excipiente

Choconutra  qsp 10g

Qsp 1 cápsula

Qsp 1 cápsula

1 bombom
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POTENTE INIBIDOR 
DA CITRATO-LIASE  
(ENZIMA QUE FORNECE 
O SUBSTRATO PARA A 

PRODUÇÃO DE GORDURA)
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 A obesidade é um problema de saúde crescente e a Organização Mundial de Saúde (OMS) relata que mais de 
um bilhão de adultos em todo mundo estão acima do peso e que quase 300 milhões são obesos. A doença está 
associada a um aumento do risco de desenvolvimento de hipertensão; dislipidemia; doenças cardiovasculares; 
diabetes tipo II; cálculo biliar; disfunções respiratórias; osteoartrite nas articulações, devido ao peso; apneia do 
sono e certos tipos de câncer.
A atual epidemia da obesidade resultou na comercialização de programas e produtos para perda de peso, que explo-
ram a necessidade de emagrecimento rápido, resultando na diminuição de massa magra e não na perda de gordura. 
Tais métodos, em longo prazo, não são saudáveis e nem sustentáveis. Além disso, a perda de peso rápida perturba 
o equilíbrio metabólico, induzindo ao famoso “efeito rebote” indesejável, no qual pode levar a um ganho de peso 
posterior, até o dobro do que foi perdido. Reduções graduais do peso corporal total são mais desejáveis e refletem 
na distribuição saudável da massa corporal. 
Citrimax® inibe parcialmente a produção de gordura e controla o apetite, aumentando a saciedade e, consequen-
temente, diminuindo a ingestão calórica. O ativo é comprovadamente eficaz na perda de peso. 
Citrimax® é uma forma patenteada de ácido hidroxicítrico (HCA), ligado ao cálcio e ao potássio. As formas co-
merciais encontradas no mercado de HCA são tipicamente disponíveis, associadas apenas ao cálcio, e resultam em 
moléculas relativamente insolúveis e de baixa biodisponibilidade. A configuração única de duplo sal de Citrimax® 
faz com que o ácido hidroxicítrico (HCA) seja altamente solúvel, biodisponível e eficaz.

VANTAGENS

• Não estimula o sistema nervoso central; 
• Certificado GRAS; 
• Non-GMO (Não geneticamente modificado); 

MECANISMO DE AÇÃO:

HCA é um potente inibidor da enzima ATP citrato-liase, que é responsável pela quebra do citrato em oxaloacetato 
+ acetilcoenzima A. Ao inibir a enzima ATP citrato-liase, não ocorre essa quebra e, consequentemente, diminui a 
liberação da acetilcoenzima A, substrato necessário para a produção de ácidos graxos e colesterol. A diminuição 
da liberação de Acetil-CoA gera um aumento do glicogênio hepático, diminuindo dessa forma, o apetite e o ganho 
de peso.
O HCA também promove oxidação de ácidos graxos, aumenta a liberação de serotonina e sua disponibilidade no 
córtex cerebral, além de diminuir a concentração de leptina no soro humano; sendo esta, uma proteína transcrita 
pelo gene da obesidade e secretada pelos adipócitos.

Dose indicada: De 1500mg a 4500mg ao dia, divididos entre duas ou três tomadas, 1 hora antes das 
principais refeições.

• Segurança comprovada por estudos; 
• Sem sabor e odor. Solúvel em água.
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SHAKE POWER

CONTROLE DA INGESTÃO CALÓRICA

Indicação: Melhora do desempenho físico e aumento da queima de gordura.

Indicação:  Controle da fome e redução da ingestão calórica.

Posologia: Diluir o conteúdo do sachê, em 250 ml de água, e tomar 1 hora antes do almoço e do jantar.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS:

500mg

750mg

Inibidor de 
proteinase II

Vinitrox™

Nostrabase Shake 
Chocolate Lactose Free 

Citrimax®

Citrimax®

300mg

125mg

22,5g

 Emagrecedor com ação na inibição de proteinase II.

Composto polifenólico vasodilatador, que 
potencializa o desempenho físico.

Emagrecedor patenteado em ácido hidroxicítrico, 
complexado ao cálcio e ao potássio, que age como 

potente inibidor da ATP citrato-liase.

Emagrecedor patenteado em ácido hidroxicítrico, 
complexado ao cálcio e ao potássio, que age como 

potente inibidor da ATP citrato-liase.

Nostrabase Shake 
Baunilha

22,5g

Posologia: Diluir o conteúdo do sachê, em 250 ml de água, e tomar 1 hora antes do almoço e do jantar.
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CONTROLE TOTAL DA SACIEDADE

ACELERADOR DO METABOLISMO 

Indicação: Gerenciamento de peso. Regulariza os níveis de leptina, aumentando a saciedade.

Indicação: Diminui a digestão de carboidratos, a vontade de ingerir alimentos calóricos, como doces, e aumenta a saciedade.

Posologia: Tomar uma cápsula, três vezes ao dia, 1 hora antes das principais refeições.

Posologia: Tomar 1 cápsula, 1 hora antes do café da manhã, do almoço e do jantar.

500mg

500mg

Lactobacillus gasseri

Citrimax®

Citrimax®

1 bilhão Bactéria probiótica, com capacidade de melhorar o 
ambiente intestinal e reduzir os níveis de leptina.

Emagrecedor patenteado em ácido hidroxicítrico, 
complexado ao cálcio e ao potássio, que age como 

potente inibidor da ATP citrato-liase.

Emagrecedor patenteado em ácido hidroxicítrico, 
complexado ao cálcio e ao potássio, que age como 

potente inibidor da ATP citrato-liase.

Excipiente

Citrus aurantium

Chá Verde

Excipiente

Qsp 1 cápsula

150mg

100mg

Qsp 1 cápsula

Fitoterápico com ação termogênica e que 
promove o aumento da lipólise.

Fitoterápico com ação diurética e acelerador 
do metabolismo.
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SLIM DRINK

Indicação: Aumento da saciedade e do bem-estar e bloqueio parcial da produção de novas células de gordura.

Posologia:  Diluir o conteúdo do sachê, em 250 ml de água, e tomar 1 hora antes do almoço e do jantar.

750mgCitrimax®
Emagrecedor patenteado em ácido hidroxicítrico, 

complexado ao cálcio e ao potássio, que age como 
potente inibidor da ATP citrato-liase.

Nostrabase Refresco 
Laranja 

2,5g

ESTIMULANTE METABÓLICO
Indicação: Redução de peso, aumento da queima de gordura e dos níveis de serotonina.

Posologia:  Tomar uma cápsula, três vezes ao dia, 1 hora antes das principais refeições.

500mgCitrimax®
Emagrecedor patenteado em ácido hidroxicítrico, 

complexado ao cálcio e ao potássio, que age como 
potente inibidor da ATP citrato-liase.

DM-II™ 25%

Gymnema Silvestre

Excipiente

1,5mg

250mg

Qsp 1 cápsula

Dinicocisteinato de cromo eficaz na redução dos níveis de 
glicose sanguínea e coadjuvante na síndrome metabólica.

Fitoterápico com capacidade de aumentar os níveis 
de insulina e diminuir a compulsão por doces.
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INIBE A PRODUÇÃO
DE ENZIMAS
PRÓ-INFLAMATÓRIAS,
REDUZINDO A DOR
E O INCHAÇO DAS
ARTICULAÇÕES.



14

A osteoartrite (OA) é uma doença crônica, multifatorial, que leva a uma incapacidade funcional progressiva. Na 
OA a reação inflamatória está envolvida no desconforto articular, dor e lesão da cartilagem.
Pensando em diminuir o processo de inflamação e na melhora dos sintomas da osteoartrite, foi desenvolvido 
Move™, um anti-inflamatório natural, capaz de diminuir a dor e a inflamação nas articulações.

Move™ é um novo ingrediente natural, padronizado e patenteado, contendo no mínimo 20% de AKBA biodispo-
nível, que apresenta comprovadamente propriedades anti-inflamatórias, melhorando a dor e a qualidade de vida 
do paciente, de forma segura. Estudos realizados com Move™ comprovam melhora significativa nos níveis de dor 
e funções físicas em pessoas com osteoartrite, em apenas 5 dias, após o início do tratamento.

VANTAGENS

• Anti-inflamatório natural;
• Reduz a dor e o desconforto causado pela inflamação;
• Rápida ação - início em 5 dias;
• Ausência de contraindicações relacionadas – não age através da COX;
• Certificado Kosher (certificação da comunidade judaica);
• Certificado Halal (certificação comunidade islâmica);
• Non-GMO (não geneticamente modificado);
• Patenteado – garantia de procedência e padronização.

MECANISMO DE AÇÃO:

Move™ inibe de maneira eficaz a 5-lipoxigenase, enzima envolvida diretamente na síntese de mediadores infla-
matórios. Por meio da inibição 5-lipoxigenase, impede a produção dos leucotrienos, controlando a inflamação e 
melhorando seus sintomas.
Pela inibição da 5-lipoxigenase, Move™ controla a inflamação, sem causar os efeitos colaterais da maioria dos an-
ti-inflamatórios, que agem através da inibição da Cox. Atua também por intermédio da inibição de TNF-α, impor-
tante citocina pró-inflamatória presente na OA, responsável pela ativação de linfócitos, estimulação da liberação 
de enzimas proteolíticas pelos macrófagos e produção de outras citocinas inflamatórias como a IL 6 e IL 13. Dessa 
forma, controla por meio de mais de uma via a inflamação presente na osteoartrite.

Dose indicada: 100mg ao dia.
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ANTI-INFLAMATÓRIO NATURAL PARA AS ARTICULAÇÕES

ALÍVIO DAS CÃIBRAS NOTURNAS 

Indicação: Pacientes com artropatias ou desgastes articulares, para diminuição da inflamação e da dor.

Indicação: Cãibras noturnas são dolorosas e muito frequentes em pacientes com artrose. A formulação é indicada 
para controle e diminuição da recorrência da dor, além da melhora da artrose.

Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS:

50mg

100mg

UC-II®

Move™

Move™

40mg Promove a saúde e a mobilidade das articulações, 
diminuindo a degradação da cartilagem.

Mineral fundamental para formação de colágeno.

Relaxante muscular.

Anti-inflamatório natural, com ação 
rápida e livre de efeitos colaterais.

Anti-inflamatório natural, com ação 
rápida e livre de efeitos colaterais.

Excipiente

Ciclobenzaprina

Excipiente

Magnésio Quelato

Qsp 1 cápsula

5mg

Qsp 1 cápsula

50mg

Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia.



16

EQUILIBRIO DA DOR E DA ANSIEDADE EM PACIENTES COM ARTROPATIAS

REDUTOR DA DEGRADAÇÃO DA CARTILAGEM 
E DA INFLAMAÇÃO ARTICULAR

Indicação: Melhora da dor e estabilização emocional em pacientes com artropatias.

Indicação: Diminuição da degradação da cartilagem e da dor, em pacientes atletas ou com alguma artropatia relatada.

Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia.

100mg

50mg

UC-II®

Relora®

Move ™

Move ™

40mg

250mg

Promove a saúde e a mobilidade das articulações, 
diminuindo a degradação da cartilagem.

Combinação padronizada de ativos de plantas, que age na diminuição 
da ansiedade e compulsão alimentar, associadas ao estresse.

Anti-inflamatório natural, com ação 
rápida e livre de efeitos colaterais.

Anti-inflamatório natural, com ação 
rápida e livre de efeitos colaterais.

Excipiente

Excipiente

Qsp 1 cápsula

Qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia.



17

FORTALECE E EQUILIBRA
O SISTEMA IMUNOLÓGICO
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Manter o sistema imunológico fortalecido é extremamente importante, pois além de combater microrganismos 
invasores como bactérias, vírus, protozoários e fungos, esse sistema ainda realiza a limpeza do organismo, remo-
vendo células mortas e renovando determinadas estruturas, e é responsável pela memória imunológica. Também 
é sua função identificar e destruir células alteradas, que diariamente surgem como resultado de mitoses anormais, 
podendo dar origem a tumores.
No entanto, fatores como estresse, poluição, toxinas, exposição às substâncias químicas, má alimentação, insônia 
e tabagismo, podem enfraquecer essa defesa do corpo, resultando em um organismo vulnerável aos microrganis-
mos causadores de certas doenças, as chamadas doenças oportunistas como gripes, resfriados e alergias, que em 
geral não afetariam indivíduos com um sistema imunológico reforçado.
EpiCor™ é composto por metabólitos, β-glucans, vitaminas (principalmente do complexo B), aminoácidos, oli-
gossacarídeos, ácidos e ésteres orgânicos, assim como também, substâncias antioxidantes, que promovem eleva-
do poder antirradicais livres, apresentando-se como a mais eficaz proposta para manutenção da saúde. Mantém o 
sistema imunológico fortalecido, evitando o aparecimento de doenças relacionadas à baixa imunidade e à diminui-
ção brusca da resistência do organismo, de forma natural e segura, sendo indicado para uso regular ou contínuo, 
devido a sua incontestável garantia de pureza e eficácia comprovadas cientificamente.

VANTAGENS

• Integridade das defesas do organismo;
• Previne alergias;
• Previne o surgimento de gripes e resfriados;
• Previne o aparecimento de doenças oportunistas;
• Melhora os sintomas de gripes e resfriados;
• Garante a saúde integral do organismo;
• É um ingrediente funcional, 100% natural;
• Possui certificação GRAS.

Dose indicada: A sugestão da dose diária para adultos é de 500mg e em média 250mg ou 7mg/Kg de 
peso corporal para crianças, podendo ser ajustada conforme a análise do prescritor.
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FORTALECIMENTO IMUNOLÓGICO E GERENCIAMENTO DO ESTRESSE

ANTIGRIPE REVITALIZANTE

Indicação: Aumento da imunidade e prevenção de doenças oportunistas associadas ao estresse.

Indicação:  Indicado para o fortalecimento do sistema imunológico e prevenção de doenças oportunistas.

Posologia: Tomar 1 cápsula ao dia.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS:

500mg

250mg

250mg

Exselen®

EpiCor®

EpiCor®

Relora®

50mg Fermentado único de levedura, rico em seleniometionina, totalmente 
natural e orgânico, com ação antioxidante e anti-inflamatória.

Mineral essencial no crescimento e na divisão das células. 
Como componente de muitas enzimas, está ligado ao 

metabolismo de proteínas, carboidratos, lipídios e energia.  

Composto de vitaminas, aminoácidos, oligossacarídeos, 
metabólitos, ß-glucans e antioxidantes, eficaz no fortalecimento 

imunológico e prevenção de doenças oportunistas.

Composto de vitaminas, aminoácidos, oligossacarídeos, 
metabólitos, ß-glucans e antioxidantes, eficaz no fortalecimento 

imunológico e prevenção de doenças oportunistas.

Combinação padronizada de ativos de plantas que age na diminuição 
da ansiedade e compulsão alimentar associadas ao estresse.

Zinco Quelato 20mg

Posologia: Tomar 1 cápsula, duas vezes ao dia.

Excipiente

Vitamina C

Excipiente

Qsp 1 cápsula

100mg

Qsp 1 cápsula

Vitamina com ação antioxidante.
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SAÚDE E
MOBILIDADE DAS
ARTICULAÇÕES

MAISEFICAZ
2x

QUE CONDROITINA 
+ GLUCOSAMINA2013

NUTRACÊUTICO

PRÊMIO
MELHOR PRODUTO



21

A cartilagem é um dos tecidos conjuntivos primários do corpo, proporcionando flexibilidade e suporte para as 
articulações ósseas. O colágeno tipo II é a sua principal proteína estrutural, responsável pela sua resistência, tração 
e firmeza. Derivado de cartilagem de frango, UC-II® é o único colágeno não desnaturado tipo II, com processo 
de fabricação patenteado, que age junto ao sistema imunológico, para manter as articulações saudáveis, reduzir a 
dor, o desconforto e a inflamação, assim como, melhorar a flexibilidade e a mobilidade articular.

VANTAGENS

• Desacelera a destruição articular e diminui a inflamação;
• Aumenta a adesão do paciente ao tratamento, devido a pequena dosagem;
• Melhora a mobilidade e a flexibilidade das articulações;
• Permite associação com outros ativos;
• 100% natural;
• Certificação GRAS (Generally Recognized as Safe).

MECANISMO DE AÇÃO:

UC-II® modula a resposta imune em relação ao colágeno tipo II.
Dessa forma, previne o “ataque” autoimune às cartilagens e, assim, é restabelecido o equilíbrio entre a quebra e 
síntese dessa proteína.
Como resultado, há uma redução da degradação da cartilagem e uma modulação da inflamação, com consequente 
diminuição da dor.

Dose indicada: 40mg ao dia.

PREVENÇÃO
E TRATAMENTO

PARA SAÚDE DAS
ARTICULAÇÕES.

Exija o selo de autenticidade UC-II®

na embalagem de seu produto.

AUTÊNTICO

TECNOLOGIA
PATENTEADA

WWW.PHARMANOSTRA.COM.BR/UC-II
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CONTROLE DA OSTEOARTRITE

TRÍADE PARA PROTEÇÃO ARTICULAR E RENDIMENTO FÍSICO

Indicação: Pacientes com artropatias, para ação nos diferentes alvos da doença, controlando sua evolução e melhoran-
do a dor e a mobilidade.

Indicação:  Praticantes de atividades físicas. Tríade ideal para saúde e desempenho de atletas.

Posologia: Tomar um sachê, uma vez ao dia, meia hora antes ou durante a prática de atividade física.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS:

40mg

40mg

Vinitrox™

SAME

UC-II®

UC-II®

250mg

600mg

Composto polifenólico vasodilatador, que potencializa o 
desempenho físico.

Auxilia na redução da dor nas articulações.

Proteína pré-digerida, para reposição imediata nos músculos.

Manutenção da estrutura e função da cartilagem.

 Promove a saúde e a mobilidade das articulações, diminuindo 
a degradação da cartilagem.

 Promove a saúde e a mobilidade das articulações, diminuindo 
a degradação da cartilagem.

Peptopro™

250mg

Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia.

Excipiente

Nostrabase Shake 
Baunilha 

Qsp 1 cápsula

Qsp 1 Sachê

Glucosamina

6,25g
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OSTEOPOROSE PLUS

PREVENÇÃO DA INFLAMAÇÃO ARTICULAR

Indicação: Diminuição da perda da massa óssea e melhora da mobilidade e flexibilidade dos movimentos, em pacien-
tes com osteoporose.

Indicação:  Atletas e praticantes de exercícios físicos ou potenciais pacientes com riscos de artrose, para controle da 
degradação da cartilagem e prevenção da inflamação local.

Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia.

40mg

40mg

Ranelato de 
Estrôncio

UC-II®

UC-II®

2g Inibidor da reabsorção óssea.

Essencial para mineralização óssea.

 Promove a saúde e a mobilidade das articulações, diminuindo 
a degradação da cartilagem.

 Promove a saúde e a mobilidade das articulações, diminuindo 
a degradação da cartilagem.

1.000UI

Posologia: Tomar um sachê, uma vez ao dia, antes de deitar, pelo menos 2 horas, após a refeição.

Excipiente

Excipiente

Cálcio

Qsp 1 Sachê

Qsp 1 cápsula

500mg Essencial para manutenção óssea.

Vitamina D3

Exselen® 50mg Fermentado único de levedura, rico em seleniometionina, totalmente 
natural e orgânico, com ação antioxidante e anti-inflamatória.
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