MSUD
A Biodendrum é uma empresa independente que se

Rua Joaquim António
Aguiar, Nº 45, 2º Esq.,
1070-150 Lisboa

dedica à comercialização e distribuição de alimentos
para fins medicinais específicos e de medicamentos

HCU

órfãos para a gestão nutricional de doenças raras
metabólicas

como

Aminoacidopatias

(como

TYR

a

Fenilcetonúria e a Leucinose, por exemplo), Acidúrias

+351 308 811 171

orgânicas, Doenças do Ciclo da Ureia e Distúrbios na
síntese de Ácidos Biliares. Criada em 2017 em Espanha,

info@biodendrum.com
www.biodendrum.com

e em 2020 em Portugal, a Biodendrum conta já com a

Minis

experiência de mais de 25 anos de uma equipa
dedicada,

focada

e

altamente

especializada

na

investigação, desenvolvimento e gestão de soluções
para o tratamento de doenças metabólicas.

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

AGI

AP e
AMM

AIV

DCU

Suplementos Proteicos produzidos na Alemanha por: metaX Institut für Diätetik GmbH
EP – equivalente proteico, AA – aminoácidos
Produtos comparticipados a 100% segundo o Despacho nº 4326/2008 (2ª série)

Gama de produtos para a
gestão nutricional de
Doenças Raras
Metabólicas
Suplementos proteicos
altamente concentrados na
forma de comprimidos de
sabor e cheiro neutros

A partir dos 3 anos de idade,
para adolescentes e adultos *

Discretos, convenientes,
práticos, de toma flexível e
rápida. Ideais para levar para
qualquer lado

Cada doença metabólica tem uma cor
específica de embalagem associada

Gama de produtos – Minis
XPhe minis, Zero minis e PLUS8 minis
FENILCETONÚRIA (PKU) OU

LEUCINOSE OU DOENÇA DA URINA DO

HIPERFENILALANIEMIA (HPA)

XAROPE DE ÁCER (MSUD)

XPhe minis

ZeroVIL minis

Isento de
fenilalanina (Phe).

Isento de Valina (Val),
Isoleucina (I) e
Leucina (Leu).

HOMOCISTINÚRIA (HCU)

TIROSINEMIA (TYR)

ZeroMet minis

ZeroTP minis

Isento de Metionina (Met).

Isento de Tirosina (Tyr) e de
Fenilalanina (Phe).

ACIDÚRIA
ISOVALÉRICA (AIV)
ZeroLeu minis
Isento de Leucina (Leu).

Minis
Apresentação e EP
Fórmula de AA em comprimidos.

ACIDÚRIA PROPIÓNICA (AP)

ACIDÚRIA GLUTÁRICA

DOENÇAS DO

e METILMALÓNICA (AMM)

TIPO I (AGI)

CICLO DA UREIA

ZeroTVMI minis

ZeroLys minis

(DCU)
PLUS8 minis

Isento de Treonina (T), Valina
(Val), Metionina (Met) e
Isoleucina (I).

Isento de Lisina (Lys), reduzido
em Triptofano e enriquecido
em Arginina.

Contém todos os 8
aminoácidos essenciais e
L-Histidina.

Preparação

Idade

XPhe minis - Caixa com 30 saquetas (cada c/
24 comprimidos ≡ 10 g EP)
Zero minis - Caixa com 35 saquetas (cada c/
12 comprimidos ≡ 5 g EP)
PLUS8 minis - Caixa com 35 saquetas (cada
c/ 14 comprimidos ≡ 5 g EP)

Práticos - não é necessário armazenar no
frio
Eficientes - elevado teor proteico, baixo
teor calórico
Flexíveis - os comprimidos podem ser
tomados com qualquer bebida adequada

A partir dos
3 anos *

Comprimidos prontos a consumir
com água ou líquido adequado

Discretos - nenhuma atenção será desviada
quando o paciente tomar os seus
comprimidos, são discretos e fáceis de tomar

Neutros - comprimidos revestidos sem sabor
e sem cheiro
Convenientes - prontos para levar para
qualquer lado, em qualquer situação
Os Minis contêm L-aminoácidos puros como fonte
proteica e são suplementados com vitaminas, minerais
e oligoelementos em quantidades adequadas

Toma rápida - toma imediata
* À exceção do produto XPhe minis, indicado a partir dos 7 anos de idade,
todos os outros suplementos são adequados a partir dos 3 anos.

