
Formula original Enachi (N.A.D.H.)patenteada em todo o mundo,
Birkmayer Laboratorien.
Tumapharma Malta
Produção: Merck KgaA & Co Werk, Hösslg. 20, A -9800 Spitall / Drau
Desenvolvido pelo Prof. Dr. J. Birkmayer
Conteúdo: Comprimidos a 10 mg N.A.D.H. Nicotinamida Adenina Dinucleótido Hidreto
Posologia:
Enachi® 1 comprimido diariamente
Colocar debaixo da língua até dissolver totalmente. Deste modo Enachi® pode ser tomado a
qualquer hora do dia, independentemente do horário das refeições. Indicado em adultos.

O que é a Coenzima 1 (N.A.D.H.)?
A coenzima 1 (N.A.D.H) é uma molécula transportadora de energia. Esta molécula existe em todas as células, na natureza, bem
como no corpo humano. A abreviatura N.A.D.H. significa Nicotinamida Adenina Dinucleótido Hidreto, parte integrante de muitas
enzimas. Mais de 1.000 reacções metabólicas no corpo humano são reguladas pela coenzima 1. A falta desta coenzima leva ao
abrandamento do metabolismo com todas as suas repercussões.
A coenzima 1 tem um papel de especial importância no metabolismo do corpo humano. N.A.D.H. transporta hidreto (hidrogénio
com carga negativa e um electrão extra) e disponibiliza desta forma energia biológica. N.A.D.H. é retirado na alimentação aos ali-
mentos frescos, contudo também é formado nas próprias células na transformação dos alimentos.
Os electrões contidos no N.A.D.H. chegam às mitocôndrias de todas as células para, entre outros factores, produzirem a energia
sob a forma da substância ATP (adenosina trifosfato). ATP é a forma química da energia celular armazenada.

Quanto mais coenzima 1 estiver disponível maior é a capacidade energética das células, uma vez que aumenta a produção
do ATP.
Enachi® é o nome registado e patenteado de uma forma estabilizada para absorção oral do N.A.D.H. É a única substância capaz
de aumentar o potencial energético das células, e naturalmente o nível energético, cuja acção foi cientificamente comprovada. Com
mais energia as células trabalham e vivem mais – por isso o Enachi® prolonga a vida das células. É deste modo um verdadeiro
antienvelhecimento. Enachi® fortalece ainda o sistema imunitário. Pelas suas propriedades demonstra ser um antioxidante
potente.

Como surgiu o Enachi®?
A acção da coenzima 1 foi pesquisada durante vários anos pelo austríaco, Prof. Dr. Jörg Birkmayer. Ele foi pioneiro a utilizar esta
coenzima no apoio às funções do organismo humano. Foi igualmente o primeiro a conseguir estabilizá-la e torná-la utilizável pelo
organismo. O Prof. Dr. Birkmayer registou a fórmula do N.A.D.H. estabilizada, em 1993. Daqui surgiu o Enachi®, uma marca
mundial, sinónimo de um dos mais potentes suplementos alimentares.
A acção do Enachi® a nível dietético-fisiológico é comprovada por inúmeros estudos científicos e publicações.

I n f o r m a ç ã o s o b r e o p r o d u t o



A quem é recomendado o Enachi®?
• Necessidades energéticas acrescidas
Numa sociedade que exige cada vez mais dinamismo é necessário a todos, independentemente da idade, ter mais capacidade de
resistência. Este estilo de vida, que exige mais energia, vitalidade e concentração, tanto a estudantes como aos homens e mulheres
que têm a seu cargo trabalho e família, provoca em quase todos um défice energético. Este aumento da necessidade energética
muitas vezes não é fornecido às células através da alimentação comum, uma vez que a produção de N.A.D.H. pelo próprio organ-
ismo não é suficiente, daí a razão do recurso ao Enachi®.

A utilização do Enachi® é especialmente recomendada em situações onde se exige uma resposta rápida a exigências físicas e ou
psíquicas.
Bons exemplos são: exames, stress no trabalho, em negociações de toda a espécie, desporto, jet-lag após viagens aéreas etc.

Fonte rápida e eficaz de energia
O Enachi® produz efeito – energia renovada – 15 minutos após ser tomado.
A sua acção dura 4 a 5 horas
O Enachi®;
- Produz ATP e, portanto, energia
- Aumenta a actividade do cérebro
- Melhora a resistência física
- Mantêm a actividade natural e a vivacidade

Nota:
Enachi® contém o substituto do açúcar manitol, o qual, em altas concentrações pode causar diarreia. Essa concentração, 10 gra-
mas / dia corresponde a 600 comprimidos Enachi®. Alimentos contendo mais de 10% de substitutos de açúcar devem legalmente
informar: “uso em quantidades elevadas pode causar diarreia”. Mesmo ingerindo o conteúdo de uma embalagem inteira de Enachi®,
este valor limite não será alcançado. Seguindo a posologia indicada não é de recear este sintoma.


