O que é AnimaFort MULTI®?
AnimaFort MULTI® é um suplemento alimentar à base de extrato seco de açafrão (Affron®),
extrato seco de Griffonia (5-HTP), magnésio, niacina, ácido pantotênico, vitamina B6 e vitamina
B12. Em 30 cápsulas vegetais, sem glúten, sem lactose e sem açúcar, com ingredientes de
origem 100% natural.
AnimaFort MULTI® é especialmente formulado para ajudar a recuperar o estado de ânimo
positivo e ajudar a controlar os sintomas de ansiedade e stress, sobrecarga (com muita carga
de trabalho, exames, abandono do tabaco, dietas...), stress emocional ou falta de concentração.
A sua fórmula completa ajuda a manter os níveis de serotonina, dopamina e noradrenalina,
principais neurotransmissores de humor do cérebro.
Composição
Hidróxido de magnésio, Agente de volume (Celulose microcristalina), *Agente de revestimento
(Hidroxipropilmetilcelulose), Extrato seco de Griffonia (Griffonia simplicifolia (DC.) Baill., 98%
5-HTP (5-Hidroxitriptófano), Extrato seco de Açafrão (Crocus sativus L., 3,5% Lepticrosalides),
Niacina (Nicotinamida), Ácido pantotênico (D-Pantotenato cálcico), Antiaglomerantes (Estearato
de magnésio e Dióxido de silicio), Vitamina B12 (Cianocobalamina), *Corante (Dióxido de
Titanio) e Vitamina B6 (Cloridrato de piridoxina).
*Componentes da cápsula

Informação Nutricional

Ingredientes
Magnésio
Extrato seco de Griffonia
- dos quais: 5-HTP
Extrato seco de Açafrão (Affron®)
- dos quais: Lepticrosalides
Niacina
Ácido pantotênico
Vitamina B6
Vitamina B12

Por dose diária / 2 cápsulas

%VRN**

187,5 mg
51 mg
50 mg
28 mg
0,98 mg
16 mg
6 mg
1,4 mg
2,5 µg

50 %
-**
-**
-**
-**
100 %
100 %
100 %
100 %

**VRN: Valores de referência de nutrientes. *** Não foi estabelecido um VRN. Sem açúcares, sem lactose e sem glúten.

Modo de utilização
A dose recomendada são 2 cápsulas ao dia, uma de manhã e outra à noite. Também pode optar
por juntar as tomas, antes do café da manhã, almoço ou jantar.
O AnimaFort MULTI® atua desde a primeira cápsula, embora os efeitos benéficos sejam
percebidos a partir das 3/4 semanas de uso do produto.

Como AnimaFort MULTI® pode ajudar-lhe?
Estudos recentes demonstraram que o Affron®, extrato seco de Açafrão (Crocus sativus L) com
conteúdo em Lepticrosalides® contribui para o equilíbrio emocional e ajuda a manter um estado
de ânimo positivo, sem efeitos secundários e de forma natural.
O extrato seco de Griffonia (5-HTP) é produzido no corpo a partir de triptófano (uma vez que o
seu organismo absorve triptófano e o converte em 5-HTP) esta transformação pode ser gerada
por vários fatores internos e a sua absorção ajuda diretamente no desempenho da sua melhor
função. O 5-hidroxitriptófano (5-HTP) é o precursor direto da serotonina. A serotonina intervém
em vários processos fisiológicos e afeta uma grande variedade de funções: desde o estado de
ânimo, o apetite, o controle da dor e do sono, entre outros.
O Magnésio contribui para o funcionamento normal do sistema nervoso e função psicológica
normal, além de reduzir a fadiga e o cansaço.
A Niacina contribui para o funcionamento normal do sistema nervoso e metabolismo da energia,
também ajuda a reduzir a fadiga e o cansaço.
O Ácido Pantotênico, a Vitamina B6 e a Vitamina B12 contribuem para o metabolismo normal de
energia e redução do cansanço e da fadiga. Além disso, a Vitamina B6 e Vitamina B12 também
ajudam ao funcionamento normal do sistema nervoso e à função psicológica normal.
O AnimaFort MULTI® ajuda a melhorar quem sofre de situações de stress, ansiedade, cansaço,
decadência ou há o sentimento de que as atividades diárias são em demasia.
Da mesma forma, tanto quando nas dietas de emagrecimento, como nas fases de abandono do
tabaco, contribui para reduzir a ansiedade e, em tempos de exames, auxilia na falta de
concentração.

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta
equilibrada e de um estilo de vida saudável. Não exceder a dose diária recomendada. Não
recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da
formulação. Em caso de gravidez ou lactação, consulte o seu médico. Não recomendado em
crianças com idade inferior a 3 anos. Manter fora do alcance das crianças. Armazenar em local
fresco, seco e protegido da luz.
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