
 

 

Ingredientes:

O que é venocaps® activ?

Informação nutricional:

venocaps® activ é um suplemento alimentar que contém extratos secos de Vitis vinifera e de Sophora 
japonica, vitamina C e magnésio.
Os suplementos alimentares são géneros alimentícios que se destinam a complementar e/ou a 
suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinadas 
substâncias nutrientes como vitaminas e minerais ou outras, com efeito nutricional ou fisiológico.
O venocaps® activ é um produto desenvolvido pelo Laboratório Farmacêutico Ferraz Lynce, sendo 
formulado, fabricado e controlado sob as mais rigorosas normas de qualidade e segurança.
Este suplemento alimentar apresenta-se sob a forma de embalagens de 60 comprimidos revestidos.

Porquê tomar venocaps® activ?

venocaps® activ é constituído por:

Extrato seco da folha de Vitis vinifera, também conhecida como folha da videira vermelha, contém uma 
quantidade significativa de flavonoides e compostos fenólicos, que são responsáveis por protegerem as 
células contra a ação dos radicais livres que originam oxidações indesejáveis (ação antioxidante).

Extrato seco do botão de Sophora japonica, também conhecida por Acácia-do-Japão, que apresenta 
na sua constituição diversos flavonoides, nomeadamente a rutina. Estes componentes protegem as 
células da ação dos radicais livres que originam lesões ao nível celular e consequentemente uma reação 
inflamatória.

Vitamina C que contribui para a normal formação de colagénio para funcionamento normal dos vasos 
sanguíneos, para a redução do cansaço e da fadiga e para a proteção das células contra as oxidações 
indesejáveis.

Magnésio que contribui para a redução do cansaço e da fadiga, para o normal funcionamento muscular 
e para o normal metabolismo produtor de energia.  

Extrato seco de Vitis vinifera, Videira vermelha (folha); Extrato seco de Sophora japonica (botões); Óxido de magnésio; 
Vitamina C (ácido L-ascórbico); Agente de volume: Fosfatos de cálcio; Antiaglomerante: Polivinilpolipirrolidona; Agente 
de volume: Polivinilpirrolidona; Agentes de revestimento: Hidroxipropilcelulose, Hidroxipropilmetilcelulose, Talco, Óxido 
de ferro vermelho, Dióxido de titânio, Óxido de ferro amarelo, Óxido de ferro preto; Antiaglomerantes: Carboximetilcelu-
lose de sódio reticulada, Sais de magnésio de ácidos gordos, Dióxido de silício.



 

 

Como tomar venocaps® activ?

O que deve saber antes de tomar venocaps® activ?

Adultos e idosos: Aconselha-se a toma de 1 a 2 comprimidos por dia, dividindo as doses entre o 
pequeno-almoço e o almoço, com um copo cheio de água. O venocaps® activ deve ser administrado por 
um período de 12 semanas. O seu profissional de saúde poderá ajustar a toma de venocaps® activ ao 
seu regime alimentar.

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar 
variado. É importante para a saúde manter um estilo de vida saudável e um regime alimentar variado e 
equilibrado.

Não deve ser excedida a toma diária recomendada. 

venocaps® activ não deverá ser administrado em caso de alergia a qualquer um dos seus constituintes 
(ver tabela de informação nutricional).

Mulheres grávidas, mulheres a amamentar, crianças e adolescentes com menos de 18 anos não devem 
tomar venocaps® activ.

Antes de tomar venocaps® activ fale com o seu profissional de saúde se apresentar desordens ao nível 
do ferro e/ou se estiver a tomar medicamentos com alumínio (como antiácidos), antibióticos (como a 
azitromicina, aminoglicosídeos, quinolonas e tetraciclinas), ciclosporina, varfarina, sucralfato e 
medicamentos anticancerígenos.

Se estiver a fazer medicação a longo prazo e/ou outro suplemento alimentar, fale com o seu profissional 
de saúde antes de tomar o venocaps® activ.

Este suplemento é geralmente bem tolerado, podendo surgir raramente reações alérgicas cutâneas, 
náuseas, alterações gastrointestinais e dores de cabeça.

Se sentir outras reações para além das descritas, contacte o responsável pela colocação no mercado.

Como conservar venocaps® activ?

Responsável pela colocação no mercado

Conservar em local fresco e seco.
Manter fora do alcance das crianças.
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