Rua Joaquim António Aguiar 45,
2º Esq., 1070-150 Lisboa, Portugal

A Biodendrum é uma empresa independente que se
dedica à comercialização e distribuição de alimentos

PKU

para fins medicinais específicos e de medicamentos

Telefone: +351 308 811 171

órfãos para o tratamento de doenças raras metabólicas
como Aminoacidopatias (como a Fenilcetonúria e a

TYR

Gama de produtos para o
tratamento de Doenças
Raras Metabólicas

Leucinose, por exemplo), Acidúrias orgânicas, Doenças

Calle Cea Bermúdez 14, Ptal. B,
1ºD, 28003 Madrid, Espanha

do Ciclo da Ureia e Distúrbios na síntese de Ácidos
Biliares. Criada em 2017 em Espanha, e em 2019 em
Portugal, a Biodendrum conta já com a experiência de

Telefone: +34 932 203 443

mais de 25 anos de uma equipa dedicada, focada e
altamente

Email:

Enjoy GMP

especializada

desenvolvimento

e

gestão

na
de

investigação,

soluções

para

tratamento de doenças metabólicas.

info@biodendrum.com
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À base de Glicomacropéptido (GMP)
Suplemento proteico em pó (em saquetas de 10 e/ou 20 g de EP)
A partir dos 3 anos de idade, para adolescentes e adultos

"Cure if possible, treat when possible, comfort always"

Website:
www.biodendrum.com

Suplementos Proteicos produzidos na Alemanha por: metaX Institut für Diätetik GmbH

A disponibilidade dos produtos apresentados pode variar de acordo com o seu estado de comercialização em cada país

Sabores atrativos e textura agradável garantem uma excelente aceitação
Para preparar bebidas e batidos deliciosos, ou para incorporação em receitas

Cada doença metabólica tem
uma cor específica de
embalagem associada

Gama de produtos – enjoy GMP
E se existisse um suplemento proteico para a PKU e
a TYR que fosse de beber e chorar por mais?
XPhe enjoy
GMP

10/20

FENILCETONÚRIA (PKU) OU
HIPERFENILALANIEMIA (HPA)
Baixo teor de Fenilalanina (Phe). 10 e 20 g EP

ZeroTP enjoy10
GMP
TIROSINEMIA (TYR)
Baixo teor de Tirosina (Tyr) e de Fenilalanina (Phe).
10 g de EP

GMP
Apresentação e EP
Suplemento proteico em pó.
XPhe enjoy10/20 GMP - Caixa com 30
saquetas de 16.5 g cada (10 ou 20 g EP)

A partir dos 3 anos,
para adolescentes e
adultos

ZeroTP enjoy10 GMP - Caixa com 25
saquetas de 16.5 g cada (10 g EP)

Disponível em 3 sabores – Neutro, Baunilha e Chocolate

Disponível em sabor Neutro

• Enriquecidos com L-aminoácidos altamente purificados, vitaminas, minerais e micronutrientes
• Suplementos proteicos com elevado valor biológico
• Alternativas mais saborosas face às misturas convencionais de aminoácidos
• O GMP e a consistência de batido criam uma ótima sensação de saciedade e de palatabilidade
• Em saquetas convenientes e práticas de fácil preparação e ideais para levar

EP – Equivalente Proteico

A disponibilidade dos produtos apresentados pode variar de acordo com o seu estado de comercialização em cada país

Preparação

Idade

Saboroso - enjoy GMP é uma bebida de sabor bastante
agradável, assemelhando-se a um leite vegetal comum.
Flexível - o formato em pó em saquetas de 10 e 20 g de EP
permite uma maior liberdade de consumo, permitindo ao utente
levar e preparar esta bebida em qualquer lado.
Versátil e Fácil de preparar – é apenas necessário juntar 1
saqueta a água, agitar num shaker e voilà! Está pronto a beber!
Com mais ou menos água a gosto, prepara a tua bebida com a
textura pretendida. Este suplemento é ideal para incorporar
noutras receitas hipoproteicas, adequadas à PKU ou TYR.

1 saqueta enjoy 10 GMP + 80100 mL de água ou 1 saqueta
enjoy 20 GMP +160-180 mL de
água – no shaker

O GMP é a fonte natural de proteína do enjoy GMP.
Durante o processo de produção do queijo, através da
coagulação do coalho, este péptido é libertado da
caseína e passa para o soro do leite líquido. A partir
daí, é isolado e purificado por meio de processos
tecnológicos.
Melhor aceitação- à base de GMP, apresenta melhor sabor do
que as típicas fórmulas de aminoácidos sintéticas, e por isso
uma melhor aceitação e continuação do tratamento dietético.
Benefícios extra- melhora o aproveitamento das proteínas e
evita melhor os picos de aminoácidos.

