NUTROSA®
Silício líquido inteligente para saúde
dos ossos e articulações em seniores

A osteoporose é uma doença que se caracteriza por alterações esqueléticas que comprometem
a resistência óssea, predispondo o indivíduo a fraturas. Acomete principalmente mulheres na
pós-menopausa, pessoas de idade e praticantes de atividades que necessitam de grande força
ou gerem impacto aos ossos e articulações.
Para prevenção e cuidado com o sistema esquelético, a Galena traz para o mercado o Nutrosa®,
ativo especialmente projetado para fornecer silício disponível como ácido ortossilícico, através
de um processo único. Age melhorando a proliferação das células ósseas e contribui na
manutenção do tecido ósseo e cartilaginoso, além de estimular o metabolismo do cálcio.
Nutrosa® é estabilizado em polietilenoglicol (excipiente inerte) que promove melhor
estabilidade devido à sua capacidade em manter as moléculas de ácido silícico
longes umas das outras, impedindo a polimerização.

MECANISMO DE AÇÃO
O processo de remodelação óssea é mediado por dois hormônios, o paratormônio e a calcitonina, que atuam no estímulo e inibição da atividade de duas células importantes para a remodelação óssea: os osteoclastos, responsáveis pela reabsorção do tecido ósseo durante a absorção
do cálcio, e os osteoblastos, responsáveis pela formação da nova matriz e deposição do cálcio.
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De acordo com estudos, tem sido demonstrado que o silício é um nutriente essencial para a
saúde dos ossos e do tecido conjuntivo em geral, pois age no estímulo da biossíntese de osmatriz extracelular.

Silicic acid, Polyethylenglycol and water.

Dose Usual:
8 a 10 gotas ao dia.
Obs: 1 gota de Nutrosa® é equivalente a 0,5
mg de ácido ortossilícico.

Atributos do produto
• Silício em forma líquida com alta
biodisponibilidade.
• Melhor forma de silício para manutenção
da saúde dos ossos e cartilagens.
• Estimula a síntese de colágeno e elastina
nas articulações e no tecido ósseo.
• Precursor de fosfolipídios essenciais na
formação do tecido conjuntivo.
• Estimula a proliferação de células ósseas e
também inibe a degradação do osso.
• Previne fraturas e danos ósseos em atletas,
praticantes de esporte e seniores.
• Reposição de silício ideal em mulheres
na menopausa para prevenção da
osteoporose.
• Facilidade para administração em seniores.
• Melhora a integridade de artérias e vasos
sanguíneos.
• Prevenção de demências e doenças
neurodegenerativas.
• Não altera parâmetros glicêmicos por ser
estabilizado em polietilenoglicol.
• Presente em diversos produtos
industrializados.

EFICÁCIA DE NUTROSA®

RESULTADO

Estudos IN VITRO

NUTROSA

O estudo foi dividido em®duas partes. Na primeira série de experimentos
foram investigados os efeitos de diferentes concentrações de silício solúvel
silício solúvel na diferenciação dos osteoblastos humanos.

• Estimulação de colágeno tipo I em osteoblastos
humanos.
• Aumento da diferenciação de osteoblastos.

BENEFÍCIOS E INDICAÇÕES
Prevenção e auxílio no tratamento da
osteoporose

Manutenção da densidade e
resistência do tecido ósseo:

Prevenção e regeneração de lesões
ósseas
Prevenção e auxílio no tratamento de
osteoartrites

Manutenção da densidade e
resistência de outros tecidos:

Prevenção e regeneração de lesões
articulares

APLICAÇÃO
Nutrosa® deve ser utilizado em frasco conta-gotas. É indicado administrar de 8 a 10 gotas em um copo de água ou suco de laranja.
Uma vez adicionado em água ou suco, o silício se torna menos estável, favorecendo a reação de polimerização, portanto é fundamental
administrá-lo imediatamente.

Sugestões
de Fórmulas

Prevenção da osteoporose

Prevenção de danos articulares

Nutrosa ......................................................................................10 gotas

Nutrosa®......................................................................................10 gotas

Dissolver as gotas em copo de água ou suco e beber imediatamente.

Dissolver as gotas em copo de água ou suco e beber imediatamente.

Associar com:

Associar com:

Cálcio quelado..................................................................................500 mg
Magnésio (citrato) ou quelado............................................................200 mg
Boro quelado........................................................................................1 mg
Vitamina D.......................................................................................2000 UI
Menaquingold®....................................................................................25 µg
Collyss®..................................................................................................4 g

Boswe®............................................................................................200 mg
Cartidyss®........................................................................................500 mg
MSM................................................................................................200 mg
Vitamina C........................................................................................120 mg
Manganês quelado................................................................................3 mg

®

Administrar 1 dose ao dia.

Dissolver o conteúdo do sache em 200 ml de água ou suco.
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