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MINERAIS QUELATOS
MINERAL DE ALTA ABSORÇÃO

Também chamados de minerais orgânicos, minerais quelatados ou
mineral aminoácido quelato. São minerais ligados a um aminoácido e que
possuem maior capacidade de serem absorvidos pelo organismo. Podem ser
de três tipos:
1. Mineral Aminoácido Quelato: quando uma molécula de mineral está
ligada a um aminoácido específico. É de fácil assimilação pelo
organismo.
2. Mineral Aminoácido Complexo: (específico e inespecífico) quando
uma molécula de mineral está ligada a um aminoácido complexo. É
menos absorvida que o anterior.
3. Mineral Proteinato: quando uma molécula mineral está ligada a um
complexo polipeptídico. É a menos absorvida dos três tipos:
Os minerais quelatados possuem a vantagem de serem melhor
biodisponíveis (até 90% de absorção, contra 10 a 20% dos minerais
inorgânicos), sem interferirem na absorção de outros nutrientes, sem
possuírem efeitos colaterais, nem causarem doppig.
Para o calculo de correção de minerais quelatos deve-se levar em
consideração a prescrição médica. Se o solicitado for apenas o mineral puro,
o que chamamos de teor elementar, deve-se aplicar o fator. Se o prescrito
for quelato, não. Para se certificar no momento da prescrição, o ideal é
avaliar pela dosagem prescrita, assim sabemos se é prescrito o elementar
ou não.
COMPOSTO MINERAL
Aspartato Cálcio
Boro
Cálcio
Cobre
Cromo
Ferro
Fósforo
Magnésio

TEOR
ELEMENTAR
20%
5%
20%
10%
10%
20%
10%
30%

FATOR
CORREÇÃO
5
20
5
10
10
5
10
3,333
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Manganês
Molibdênio
Potássio
Selênio
Vanádio
Zinco

10%
0,2%
20%
0,5%
0,2%
20%

10
500
5
200
500
5

MAGNÉSIO QUELATO 30%

RELAXANTE/PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇA
CARDÍACA/COMBATE A FADIGA
NEUROMUSCULAR/TRATAMENTO TPM.
Óxido de Magnésio - Antiácido. Laxante Hiperosmótico Salino
O óxido de magnésio reage quimicamente com o ácido do estômago, porém
não interfere na sua produção. Dessa maneira aumenta o pH do conteúdo
do estômago, aliviando os sintomas de hiperacidez. Esse fármaco reduz o
conteúdo do ácido da luz do esôfago, levando a um aumento do pH intraesofágico e a uma diminuição da atividade da pepsina, o que contribui para
o controle do refluxo gastro-esofágico. O começo da ação é rápido devido a
sua elevada capacidade de solubilização no estômago e, portanto, de reagir
com o ácido clorídrico. Como laxante, o óxido de magnésio preenche a
cavidade do intestino delgado com água por efeito osmótico. O acúmulo de
água produz distensão, aumenta o peristaltismo e a evacuação intestinal. O
efeito laxante é potencializado pelo aumento da liberação de
colecistoquinina. A eliminação do óxido de magnésio é fecal e renal.
Indicações Terapêuticas
O magnésio é utilizado nas formulações gerais, como relaxante, na
prevenção e tratamento das doenças cardíacas, no combate à fadiga
neuromuscular, no stress, no tratamento da síndrome pré-menstrual
(associado à vitamina B6), combate a tensão nervosa e a depressão, ajuda
a evitar a formação de pedras nos rins e na vesícula, alivia a digestão.
Combinado com o cálcio, o magnésio funciona como tranqüilizante natural e
atua na manutenção da saúde cardiovascular. Dentre os grupos vulneráveis
à deficiência de magnésio estão: idosos, pessoas em dietas de baixas
calorias, diabéticos, pessoas que fazem uso de digitálicos e diuréticos,
consumidores de álcool, gestantes e pessoas que praticam exercícios
regulares e pesados. A suplementação de magnésio parece desempenhar
um papel na medicina preventiva.
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Posologia e Modo de Administração
De 300 a 500 mg diários, na forma de Magnésio elementar. Melhor se
administrado com uma suplementação bem balanceada de vitaminas e
minerais. O magnésio é importante interagindo com o cálcio, fósforo,
vitamina B6 e D.
Interações Medicamentosas
O magnésio interagindo com tetraciclina, ranitidina, cimetidina,
dexametasona ou prednisona, diminui a absorção desses fármacos.
Quando se fizer necessária a administração de qualquer um desses
fármacos acima conjuntamente com o magnésio, recomenda-se administrar
respeitando intervalo de 2 ou 3 horas entre um e outro.
Contra-Indicações
Hipersensibilidade ao produto. Não deve ser administrado em crianças
menores de 6 anos, devido ao risco de hipermagnesemia.
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