Kalmune

®

Fortaleça seu
sistema imune

contra gripes
e resfriados
Ativo contra
o vírus da
influenza
Eficaz no controle
de infecções do
trato respiratório
Tripla ação:
adaptógena,
imunomoduladora
e anti-inflamatória

KALMUNE® é uma combinação de extratos vegetais que atua de forma sinérgica na modulação imunológica e combate ao processo
inflamatório, sendo eficaz contra vírus e bactérias que acometem o trato respiratório superior. Sua ação protetora natural garante ao
paciente o alívio das principais complicações que acometem essa região, destacando a gripe comum, associada à sintomas comuns
como febre, dor de garganta, tosse, sinusite, bronquite e faringotonsilite.

KALMUNE® e a ação imunomoduladora

Considerada a principal via de respiração do indivíduo, o
trato respiratório é o responsável por conduzir o oxigênio
até os pulmões. Entretanto, é comum a ocorrência de
Infecções causadas por agentes externos em indivíduos que
apresentam o sistema imunológico comprometido, quadro
que pode ser revertido com medidas complementares como
a prática de exercícios físicos, alimentação saudável, bem
como a suplementação de ativos naturais.

KALMUNE® é uma alternativa natural para auxiliar na
prevenção e tratamento das infecções que acometem
o trato respiratório. Seu uso terapêutico permite a
modulação do sistema imune, potencializando a ação de
células de defesa como os linfócitos T e células Natural
Killer (NK), as quais agem combatendo vírus e bactérias
responsáveis pelas infecções das vias respiratórias.

Melhora sintomática de infecções
do trato respiratório superior

Estudos Clínicos

Melhora sintomática (%)

80

Estudo clínico duplo-cego com 179 voluntários concluiu que
a suplementação com as espécies de KALMUNE®, após cinco
dias de tratamento, foi responsável por melhorar em 50% a
sintomática de infecções que acometem o trato respiratório
superior, quando comparado com placebo. Fica evidente a
sua ação principal na redução de dor muscular, frequência
da tosse e a secura na garganta, dados que confirmam a sua
ação antimicrobiana, anti-inflamatória e imunomoduladora.

70
60
50
40
30
20
10
0

Dor Frequência Tosse
Dor de Garganta Dor de
muscular de tosse produtiva garganta seca
cabeça

Placebo

Sintomas Sintomas
nasais
oculares

KALMUNE

®

Gráfico 1. Melhora sintomática (%) de pacientes com infecções do trato
respiratório superior após a administração das espécies de KALMUNE®
em relação ao placebo. Adaptado de MELCHIOR et al., 2000.

Posologia e modo de usar

Ingerir uma dose de 250mg de KALMUNE® duas vezes ao dia.

Referências

Contraindicações

A administração oral de KALMUNE®, nas doses recomendadas,
apresenta boa tolerabilidade. Não deve ser utilizado em crianças,
gestantes e lactantes.
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*Material destinado ao profissional da área de saúde (médico, nutricionista ou farmacêutico).
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