Gama de produtos para a
gestão nutricional de
Doenças Raras
Metabólicas

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
órfãos para a gestão nutricional de doenças raras
metabólicas

como

Aminoacidopatias

(como

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

Fenilcetonúria

e em 2020 em Portugal, a Biodendrum conta já com a
experiência de mais de 25 anos de uma equipa
dedicada,

focada

e

altamente

especializada

Produtos para todas as
idades

na

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

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

PKU

Diferentes formatos –
fórmulas em pó, líquidas
(prontas a tomar), em
comprimidos

Diferentes sabores atrativos
e sabor neutro

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 – XPhe System
Fenilcetonúria (PKU) e Hiperfenilalaninemia (HPA)
Suplementos proteicos isentos de Fenilalanina (Phe)*
XPhe Infant Mix LCP

XPhe Energy K (Neutral)

XPhe JUMP

Funciona como leite de
início.

Funciona como leite de
continuação.

Fácil de tomar e pronto a levar.

Composição rica e adequada
às necessidades do lactente.

Teor energético elevado.

Sabor e cheiro neutros.

Sabores - neutro, cola,
laranja, tropical, baunilha
e frutos silvestres.
Baixo teor calórico.

Apresentação e EP

Apresentação e EP

XPhe minis

Fórmula de AA em pó, caixa
com 20 saquetas (cada 16.5
g ≡ 5 g EP)

Fórmula de AA em pó, 500 g.
15 g ≡ 1.65 g EP

Idade
Idade
0 – 1 ano

Apresentação e EP
Fórmula de AA líquida, caixa
com 30 bolsas (JUMP 10 ≡ 10
g EP ou JUMP 20 ≡ 20 g EP)

Sem sabor e sem cheiro.
Discretos, neutros, convenientes, práticos, de toma flexível e rápida.

Apresentação e EP

1 – 6 anos

Fórmula de AA em
comprimidos, caixa com 30
saquetas (cada c/ 24
comprimidos ≡ 10 g EP)

Idade
Preparação

Preparação

4 colheres em 90 ml de
água a 40 ⁰C – biberão ou
papa

1 saqueta em 100 ml de
água – como biberão ou no
shaker

XPhe smart A
Sabores – neutro, limão e frutos vermelhos.

A partir dos 3 anos, para
adolescentes e adultos

Preparação
Fórmula pronta a
consumir. Agitar antes de
beber. Sabe melhor fresco

Baixo teor calórico.
Apresentação e EP
Fórmula de AA em pó, disponível
em caixa (580 g) com 20 saquetas
de 20 g EP cada. (29 g produto ≡
20 g EP)

A partir dos 15 anos,
para adolescentes e
adultos

Preparação
Adicionar 1 saq. de XPhe
smart A a 25-150 ml de
água – misturar ou agitar
no shaker

Idade
A partir dos
7 anos, para
adolescentes
e adultos

Preparação
Comprimidos prontos a
consumir com água ou
líquido adequado

XPhe enjoy (10 e 20) GMP
Baixo teor de fenilalanina (Phe).

À base de glicomacropéptido (GMP).

Bebida de sabor bastante agradável, assemelhando-se a um leite vegetal
comum, com a consistência de batido.
Apresentação e EP

Idade

Baixo teor calórico.

Fórmula em pó. Caixa com
30 saquetas (10 ou 20 g EP)

Idade
A partir dos
3 anos, para
adolescentes
e adultos

Preparação
1 saqueta XPhe enjoy 10
GMP + 80-100 mL de água
ou 1 saqueta XPhe enjoy
20 GMP +160-180 mL de
água – no shaker

* Exceto XPhe enjoy GMP que apresenta teor residual de Phe

Sabores - neutro, baunilha e
chocolate.

