
O QUE É BRAINKIN?
BRAINKIN é um suplemento alimentar desenhado para ajudar a melhorar o humor e o 
bem-estar geral. É constituído por nutrientes considerados essenciais para o bom funciona-
mento do cérebro, da memória e concentração

PORQUÊ TOMAR BRAINKIN?
BRAINKIN tem como principal constituinte o triptofano, um aminoácido essencial, que o 
nosso organismo não é capaz de produzir. Precisamos de triptofano para produzir serotonina. 
A serotonina é chamada de “hormona da felicidade” pelo seu importante papel na regulação 
do humor, da sensação de felicidade e bem-estar. É também um importante regulador do 
sono e do apetite.

Baixos níveis de serotonina estão associados à depressão. Nas situações em que persistem 
níveis baixos de serotonina poderá sentir-se triste, desanimado, apático e até sofrer de stress 
ou ter a perceção de baixa capacidade de concentração. Nestas situações, tomar BRAINKIN 
poderá ser útil. Existem alimentos que contêm triptofano, contudo, tendo em conta que a 
nossa alimentação, muitas vezes, não é equilibrada, a administração de suplementos alimen-
tares como BRAINKIN, pode ajudar a equilibrar os níveis de serotonina.

MENTE POSITIVA E ATIVA
Para além do triptofano, BRAINKIN contém vitaminas do complexo B, cobre, magnésio e 
ferro, que contribuem para uma adequada atividade cerebral e normal funcionamento do 
sistema nervoso.

O cobre desempenha um papel indispensável na atividade do sistema nervoso. A sua carência 
está direta e indiretamente associada ao desenvolvimento de várias doenças neurológicas, 
entre elas doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer. O cobre, tal como o 
ferro e o magnésio, tem um papel chave na neurotransmissão. O ferro e o magnésio, para 
além desta ação no sistema nervoso, são indispensáveis ao metabolismo energético. Sem 
eles, as células seriam incapazes de gerar a energia necessária para funcionar. Valores baixos 
de ferro impactam o nosso bem-estar, sendo o cansaço uma queixa frequente. 

As vitaminas do complexo B são essenciais à cognição, memória, sono e bem-estar geral. As 
vitaminas B1 e B12 permitem a regeneração e funcionamento das células do sistema nervoso 
central. Sem elas não seria possível produzir mielina, a camada que reveste as fibras nervosas 
e torna a transmissão do impulso nervoso mais rápida. Juntamente com as vitaminas B2, B3, 
B5 e B6, são determinantes para o funcionamento adequado do sistema nervoso.
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QUEM PODE TOMAR BRAINKIN?
BRAINKIN está indicado para pessoas com mais de 12 anos que queiram melhorar o seu 
humor e bem-estar geral. A quantidade de dados sobre a utilização de BRAINKIN em mu- 
lheres grávidas ou lactantes, é limitada ou inexistente, pelo que a sua utilização não é 
recomendada durante a gravidez e amamentação.
BRAINKIN é composto por ingredientes de origem natural e pode ser consumido por pessoas 
com alergia ou intolerância ao glúten, lactose ou açúcar.

COMO DEVO TOMAR BRAINKIN?
2 comprimidos por dia, de preferência com o pequeno almoço ou com uma refeição principal. 
Se preferir, as tomas podem ser separadas: 1 comprimido com o pequeno almoço e 1 com-
primido com uma refeição principal. Este padrão pode ser seguido continuamente, com 
períodos de descanso de 4 semanas a cada 3 meses de administração.
BRAINKIN atua desde a primeira toma, embora os seus efeitos sejam percebidos essencial-
mente a partir da primeira semana de tratamento.
• Não exceda a dose diária recomendada.
• Não é recomendado a crianças menores de 12 anos.
Como com qualquer suplemento alimentar, se estiver a tomar medicamentos, consulte o seu 
médico sobre a conveniência de tomar BRAINKIN.

INGREDIENTES:
L-Triptofano; Estabilizadores: celulose microcristalina, 
carboximetilcelulose de sódio e sais de magnésio de 
ácidos gordos; Óxido de magnésio; Pirofosfato férrico; 
Antiaglomerante: Dióxido de silício; Agente de revesti-
mento: Polietilenoglicol 6000; Nicotinamida (Vitamina 
B3); D-pantotenato de cálcio (Vitamina B5); Sulfato 
cúprico; Riboflavina (Vitamina B2); Cloridrato de 
piridoxina (Vitamina B6), Cloridrato de Tiamina (Vitamina 
B1); D-Biotina e Cianocobalamina (Vitamina B12). Reves-
timento: Estabilizadores: Hidroxipropilmetilcelulose e 
Celulose Microcristalina; Corantes: Dióxido de titânio, 
ácido carmínico e azul brilhante FCF.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
BRAINKIN não provoca aumento de peso, dado o insignificante
aporte calórico dos seus constituintes.

RECOMENDAÇÕES
• Não é recomendado o uso deste produto durante a amamentação. Não deve ser consumido
   por mulheres grávidas.
• Não deve ser usado por pessoas medicadas com antidepressivos ou com insuficiência renal.
• Não é recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos ingredientes.
• Os suplementos alimentares não devem ser usados como substitutos de uma dieta equili-
   brada e um estilo de vida saudável.
• Manter fora do alcance das crianças.
• Armazenar num local fresco e seco.

SEM
LACTOSE

SEM
AÇÚCAR

SEM
GLÚTEN
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INGREDIENTES

L-Triptofano
Magnésio
Ferro
Vitamina B3
Vitamina B5
Cobre
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina B1
Vitamina B12
Biotina

600 mg
120 mg
4,2 mg
4,8 mg
4 mg

1000 µg
1,4 mg
1,4 mg
1,1 mg
2,5 µg
50 µg

--
32%
30%
30%
67%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Por dose diária
(2 comprimidos)

%VRN*

*VRN: Valor de referência do nutriente

EFEITOS INDESEJÁVEIS
O uso de Brainkin pode estar associado à ocorrência de distúrbios gastrointestinais, tais 
como náuseas e vómitos, com frequência desconhecida.


