
 

 

ALDEX  

 

A inflamação é uma resposta do organismo a alterações fisiológicas e por algum 

motivo, provocado por um efeito fisiológico ou ambiental, esta fora do controle 

causam as dores provocando incomodo e desconforto para o individuo.  

O uso prolongado de anti-inflamatórios convencionais pode trazer uma série de 

efeitos colaterais para os pacientes, tornando o tratamento ineficaz. Já os anti-

inflamatórios naturais oferecem excelente tolerabilidade, sendo uma alternativa 

segura para os pacientes em tratamento.  

Aldex é um blend composto por diferentes Fitoativos que atuam como anti-

inflamatórios naturais, com excelente tolerabilidade, uma opção segura para quem 

busca um tratamento eficaz. 

 

Indicações: 

Reumatismo; 

Artrite reumatoide;  

Artrose; 

Bursite;  

Fibromialgia. 

 

Benefícios do Aldex 

 Potente anti-inflamatório natural  

 Extrato 100% natural 

 Possibilita associações com outros Fitoativos 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 



 

 

Em doses acima das usuais, pode provocar náuseas, vômitos e uma pequena ação 

laxante. É contraindicado o uso durante a gravidez, pois existe ação abortiva 

promovida pela droga e não deve ser usado em pacientes que apresentam úlceras 

gástricas e duodenais, intestino irritável e litíase vesicular. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

Ingerir 250 mg, duas vezes ao dia. 
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