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Cada um tem sua história e conta ela de um jeito.Todos têm 
características diferentes uns dos outros, o jeito de andar, de falar, de 
agir e conforme o tempo vai passando,

Ainda dentro da ótica do cuidado individualizado, o corpo humano 
é uma máquina perfeita e expressa nossas ansiedades, desejos 
e conquistas de forma natural. É ele também que nos envia sinais 
de quando as coisas vão bem, ou ruins.  Quando uma pessoa está 
fisicamente bem, sente-se melhor consigo mesmo e assim fica 
mais fácil de encontrar o equilíbrio necessário para uma vida mais 
saudável. Pode-se facilmente concluir que o corpo é sábio e 
necessita de cuidados especiais e específicos. Uma afirmativa que 
pode ser observada em diferentes setores da indústria e do consumo, 
que, rapidamente, tiveram que assimilar esse novo pensamento 
e passaram a valorizar e a incentivar a personalização. Hoje, 
podemos criar nossas próprias playlists de música para escutá-las 
quando e onde quisermos. Ou ainda, ter acesso há uma infinidade 
de programas, séries, filmes e shows em todos os nossos dispositivos 
eletrônicos. E se as pessoas estão priorizando suas vontades, 
suas escolhas, suas opiniões e entendendo que o que é feito para elas, 
é o melhor para elas, por que não pensar dessa maneira também 
quando o assunto é a saúde? Afinal de contas, cada um é como é e 
a Galena acredita que merecemos essa exclusividade, começando 
pela fórmula manipulada, a que melhor representa esse “boom” de 
personalização. E é exatamente essa preocupação que nos coloca 

em sintonia e motiva nossa busca por soluções que despertem o 
melhor em cada pessoa, para que ela possa viver mais e ser 

cada vez mais feliz, através de insumos naturais alinhados 
com a consciência de que o corpo em harmonia é a 

ferramenta essencial para ter saúde e bem-estar. Isso 
é o que você verá nas próximas páginas: resultados e 
inovações exclusivas de quem fala a mesma língua 

que você! Boa leitura.

Porque precisamos 
?de cuidado unico

Verdade seja dita! Uma coisa é certa: ninguém é 
igual a ninguém. Assim como, cada dia é sempre 
diferente dos outros, mesmo quando fazemos a 
mesma coisa.

as pessoas vao dando mais valor ao que e essencial a elas~ ´ .

´
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OS RADICAIS LIVRES E A EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO
E APLICAÇÃO DOS ANTIOXIDANTES

Conheça a aquarela antioxidante Galena® e 
entenda todos os seus benefícios

Na metade do século XX, o conhecimento da existência dos radicais livres 
estava apenas iniciando. Em 1945, a bomba nuclear lançada sob Hiroshima 
e Nagasaki, impulsionou a comunidade científica a entender melhor a força 
do átomo. Foram realizados alguns estudos em seres vivos demostrando que 
a radiação de alta energia incidindo em organismos vivos gerava íons e radi-
cais livres e, consequentemente, causavam danos às moléculas, mutações e 
morte celular. Nesta época, os pesquisadores concluíram que a produção dos 
radicais livres era exclusivamente dependente de fontes externas e, neces-
sariamente, nocivos. Neste contexto, os estudos sobre os efeitos dos radicais 
livres, principalmente do radical hidroxila, ficaram limitados à área da radiolo-
gia por um período extenso entre 1945 e 1970. 

Embora a maioria dos estudiosos acreditavam nesta conclusão, a cientista 
argentina Rebeca Gerschmanem 1954, foi pioneira na compreensão do papel 
dos radicais livres no metabolismo fisiológico, esclarecendo que o oxigênio, 
assim como a radiação, produz radicais livres, como já havia sido descrito por 
Lavoisier dois séculos antes. No mesmo ano, o médico americano Denham 
Harman propôs a teoria do envelhecimento, baseando-se na exposição à 
radiação de alta energia como um modelo acelerado de envelhecimento 
provocado pelos radicais livres. 

A partir de 1970, houve um grande desenvolvimento da bioquímica, fortale-
cendo o entendimento que os radicais livres são inerentes à vida e são produ-
zidos pelos organismos vivos. Também nesta época, foi elucidada a função da 
superóxido desmutase na neutralização do ânion radical superóxido, sendo 
crucial para a comunidade científica entender que a produção dos radicais 

livres é contínua no organismo e possuem proteínas que neutralizam seus 
efeitos, evidenciado o papel dos antioxidantes.

Mas foi apenas partir de 1990 que os pesquisadores se aprofundaram no 
conhecimento dos efeitos deletérios causados pelos radicais livres, consta-
tando que podem provocar doenças como câncer e em função da evolução 
contínua das pesquisas, entenderam que estão presentes como causa ou 
consequência de doenças crônicas como diabetes mellitus, arteriosclerose, 
artrite, obesidade, catarata, degeneração macular, parkinson, demência senil, 
hipertensão, bronquite crônica, entre várias outras.

Hoje, a ciência nos mostra que os antioxidantes não agem somente na es-
tabilização da membrana celular e, consequentemente, na proteção do DNA 
nuclear, atuam também interferindo positivamente no metabolismo do nosso 
organismo, através da diminuição da expressão dos marcadores inflamató-
rios, na modulação enzimática em diferentes tecidos, na expressão gênica 
favorecendo,  assim, a  homeostasia celular, prevenindo  e atuando como 
coadjuvante no tratamento de doenças.

Neste contexto, em função de todos os benefícios que os antioxidantes ob-
tidos através da alimentação e suplementação podem agregar à nossa vida, 
as indústrias de alimentos vêm desenvolvendo nutracêuticos num processo 
acelerado atendendo as demandas mercadológicas.

Referências: Tratado de medicina ortomolecular e bioquímica médica - Dr. Efrain Olszewer. 
Radicais livres bons, maus e naturais – Ohara Augusto

Os Nutracêuticos exclusivamente comercializados pela Galena® são minucio-
samente selecionados para assegurar os efeitos aos quais se propõem. Os 
fatores como condições climáticas, solo,época de cultivo, colheita, o processo 
de extração e até o armazenamento desses ativos, em conjunto, asseguram 
não só a diversidade em  fitoquímicos antioxidantes  como também a quanti-
dade presente no ativo.  Desta forma fica fácil entender que os Nutracêuticos 

Galena®, em função da sua composição e padronização, possuem a ação 
específica e secundária, promovendo os melhores resultados para a home-
ostasia do organismo, assim como na prevenção e ação coadjuvante nas 
doenças. 
Acompanhe a tabela e descubra todos os benefícios primários e se-
cundários dos Nutracêuticos Galena®: 

ATIVO AÇÃO PRIMÁRIA AÇÃO SECUNDÁRIA DOSAGEM USUAL

OLI-OLA™
Extraído do fruto da oliveira com produção orgânica na Tunísia na região sul 
do Mediterrâneo. Potente antioxidante composto por 3% de hidroxitirosol, 
além dos outros polifenóis como tirosol, oleuropeína, ácido maslínico 
e verbascosídeo, presentes na oliveira devido a preocupação da empresa 
francesa Nexira com importantes fatores relacionado ao cultivo, como o cli-
ma, grau de maturação do fruto, e secagem da planta.  

Peeling em cápsulas®: Promove 
firmeza, sustentação e uniformi-
zação do tom da pele.

Coadjuvante na fotoproteção 
e na redução da acne.

150 mg a
300 mg ao dia.

MOROSIL®

Extrato seco padronizado em antocianina C3G obtido a partir do suco 
da laranja  vermelha  Moro  (Citrus Sinensis  (L)  Osbeck),  fruta  cítrica 
encontrada principalmente no leste da Sicília (Itália), devido às únicas condi-
ções  climáticas e ambientais da  região.  A polpa da laranja  Moro apresenta 
uma coloração vermelha intensa, devido ao pigmento antocianina que não 
está presente nas laranjas amarelas.

Gerenciamento do peso. Esteatose hepática e dislipi-
demia.

400 mg a
500 mg ao dia.
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ATIVO AÇÃO PRIMÁRIA AÇÃO SECUNDÁRIA DOSAGEM USUAL

DIMPLESS®

Obtido do Cucumis melo L. clipper, uma variação de melão desenvolvido e 
patenteado pela empresa francesa BIONOV com alta concentração de SOD 
- superóxido desmutaserevestida com óleo de palma. Com atividade 
enzimática 12000UI/g

Celulite.

Envelhecimento, 
aterosclerose e artrite.
Estímulo da imunidade e 
ação antioxidante no pré e 
pós-treino.

40 mg ao dia.

RESVERAVINE®

Extrato padronizado em 20% de oligoestilbenos (trans-Resveratrol e 
ε-Viniferin) obtido  do talo das espécies  de  Vitisvinifera cultivadas no sul 
da França. A associação com o ε-Viniferin potencializa a ação do trans-
Resveratrol em 8 vezes.

Age na manutenção do telômero 
favorecendo a longevidade 
celular.

Proteção cardiovascular. 5 mg a
30 mg ao dia.

TOCOTRIMAX®

Obtido do óleo de farelo de arroz, é a combinação perfeita e equilibrada entre 
tocotrienol (mínimo 8%) e tocoferol (mínimo 7%). 

Estimula a detoxificação celular. Neuroprotetor e 
cardioprotetor.

200 mg a
750 mg.

SERENZO™
Obtido do Citrus sinensis padronizado em D-limoneno com certificado 
ECOCERT e KOSHER.

Contribui para redução do 
estresse e da ansiedade, além 
de modular o cortisol.

Diminui os marcadores infla-
matórios, pode ser utilizado 
nos sintomas da TPM.

250 mg a
500 mg ao dia.

SAFFRIN®

Extrato seco do estigma de Crocus sativa L. padronizado em 0,3% de sa-
franal (óleo volátil responsável pelo aroma do açafrão) e rico em crocinas 
(derivado de carotenoide responsável pela cor do açafrão).

Promove saciedade e reduz a 
compulsão alimentar por doces e 
carboidratos.

Ação ansiolítica coadjuvante. 
Pode ser utilizado nos sinto-
mas da TPM e estresse.  
Melhora a função cognitiva.

180 mg ao dia.

90 mg, 2 vezes
ao dia.

ID-alG™
Extrato seco da alga Ascophyllum nodosum padronizado em florotaninos.

Gerenciamento do peso por 
contribuir para a redução da 
absorção de gorduras e carboi-
dratos da alimentação.

Melhora a sensibilidade à 
insulina. Previne a glicação 
de proteínas.

400 mg ao dia

200 mg antes do 
almoço e antes do 

jantar.

CACTI-NEATM

Extrato seco hidrossolúvel obtido a partir dos frutos do cacto Opuntiaficus 
indica  por um processo destinado a preservar as suas propriedades nutri-
cionais e funcionais. Composição rica em betanina e indicaxantina, com a 
indicaxantina representando 65% a 85% do total de betalaínas.

Contribui para redução do acú-
mulo de líquidos sem interferir 
na excreção de potássio e outros 
eletrólitos.

Melhora a resposta glicêmi-
ca e insulinêmica. Aumenta 
a excreção urinária de ácido 
úrico. Previne a osteoporose.

0,5 g a
2 g ao dia.

AF - ALGEA FOOD®

Obtido da alga marrom pura que cresce em uma região da Noruega com alta 
instabilidade e ambiente hostil, garantindo a preservação da rica composi-
ção da alga em florotaninos, carotenoides, fucoidanos, ác algínico, fibras. A 
colheita da alga marrom é realizada de forma completamente sustentável, 
preservando o ciclo de vida.

Síndrome Metabólica.

Diminuição do sódio nos 
alimentos 50%, tornando-o 
mais saudável.

Síndrome metabólica 

0,5 g a 2 g ao dia 
em cápsulas.

Redução de sódio 
nos alimentos e 
realçar o sabor:
Uma “pitada” na 
alimentação ou 

temperos.

IPA - I-PLUS ALGEA®

Obtido da alga marrom pura que cresce em uma região da Noruega com alta 
instabilidade e ambiente hostil, garantindo a preservação da rica composição 
da alga e uma alta concentração de iodo.  A colheita da alga marrom é 
realizada de forma completamente sustentável, preservando o ciclo de vida.

Sport Nutrition.

Contribui para melhora da 
cognição, aumento da imu-
nidade, prevenção do câncer 
e proteção gástrica.

200 mg a 1 g
ao dia.

VINOXIN®

Extraído da uva roxa obtida da região francesa e devido seu cultivo, garante 
alta quantidade (90%) e qualidade de polifenóis, padronizado em OPC - 
Proantocianidinas oligoméricas. Um cápsula de Vinoxin® proporciona todos 
os benefícios de um cálice de vinho tinto francês.

Proteção cardiovascular. 
Gerenciamento do peso e 
ação antioxidante no pré e 
pós-treino.

Isolado 
250 mg ao dia.

Associado 
50 mg a 250 mg

ao dia.
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Entrevista by Cláudia Coral

Dra. Ana Claudia Poletto
Mestrado e doutorado em Ciências com ênfase em Fisiologia Humana pelo 
ICB-USP. Atua como nutricionista clínica e docente no curso de Nutrição 
Clínica Funcional. Dispõe de trabalhos publicados em revistas nacionais e 
internacionais.

O projeto de Genoma 
Humano, PGH, vem 
sendo estudado desde 
1990 e, em meados 
de 2003, promoveu 
impactos em inúmeras  
áreas do conhecimento 
incluindo  a nutrição. 
Muitos conceitos que 
surgiram nos ajudam a 
entender cada vez mais 
como esse assunto, 
extremamente complexo 
e envolvente, pode nos 
auxiliar na homeostasia, 
no organismo e, 
consequentemente, na 
prevenção de doenças. 
Convidamos a Dra. 
Ana Claudia Poletto 
para falar um pouco 
disso para nós em uma 
entrevista repleta de 
esclarecimentos.

A epigenética estuda como a influência dos varia-
dos fatores ambientais como estresse, poluentes, 
medicamentos, alimentação inadequada, seden-
tarismo, entre outros fatores associados ou não, 
podem alterar a função do gene sem alterar a se-
quência do DNA. Dentre os fatores ambientais, a 
alimentação vem se destacando muito. Por que e 
qual a relação entre eles no processo de envelhe-
cimento e aparecimento de doenças? 

Por definição, poderíamos dizer empiricamente, que 
a Epigenética estuda as mudanças herdáveis e não 
relacionadas com modificação na sequência do DNA. 
Eventos epigenéticos, ou seja, modulação de histo-
nas, síntese de micro-RNA e metilação de DNA, im-
portantes para a regulação da expressão de genes, 
podem ser influenciados por fatores ambientais como 
a alimentação. Já é sabido que compostos bioativos 
como resveratrol (uva), genisteína (soja), curcumina 
(açafrão da terra), epigalocatequina galato (chá verde), 
sulforafanos (brócolis) entre outros, podem favorecer 
os eventos descritos acima promovendo significantes 
benefícios à saúde, favorecendo a longevidade celular, 
a prevenção contra câncer e doenças crônicas não 
transmissíveis.

A Nutrigenômica estuda a forma como as inte-
rações entre componentes da alimentação e/ou 
suplementação afetam a expressão gênica. Como 
ocorre a alteração da função do gene através da 
alimentação ou suplementação sem alterar a se-
quência do DNA? 

A Nutrigenômica estuda a interação entre nutrientes e 
compostos bioativos com nossos genes. Este processo 
depende da ativação, direta ou indireta, de proteínas 
conhecidas como fatores transcricionais (FT), que são 
capazes de se associarem a locais específicos, em ge-
nes específicos inibindo ou ativando a expressão deste 

gene. Vitaminas A, D, E, compostos bioativos, como os 
acima citados, gorduras poli-insaturadas e glicose, por 
meio de sua interação com os FT regulam a expres-
são de genes envolvidos, por exemplo, no controle do 
metabolismo, processos inflamatórios, resposta antio-
xidante e destoxificantes, além da longevidade celular.

Dentro da genômica nutricional, a nutrigenética 
estuda como as diferenças genéticas (variabili-
dade genética) influência na resposta individual 
frente a ingestão de  alimentos e/ou suplementos, 
determinando assim as diferenças no estado de 
saúde e no risco de doenças. Como a interven-
ção dietética nutricional baseada na nutrigenética 
pode ser usada para prevenir o envelhecimento e 
as doenças crônicas ?

O foco da análise na era pós-genômica, o Polimorfis-
mo de Nucleotídeo Único (SNP) é um tipo de variação 
genética que ocorre com frequência superior a 1% 
na população. O objetivo da Nutrigenética é analisar 
a relação destes SNP com o risco de desenvolver por 
exemplo: obesidade, dislipidemia, diabetes melito, e 
ainda evidenciar as deficiências de alguns micronu-
trientes como vitaminas do complexo B, A, D e E e 
outros.

Devido à grande evolução nesta área da ciência, 
num futuro próximo, podemos dizer que a nutrição 
personalizada, assim como a fórmula personali-
zada serão fundamentais na medicina preventiva. 
Porque a associação da nutrição e formulação 
personalizadas são aliadas na busca de resulta-
dos?

Acredito que sim. Com a Nutrição personalizada bus-
camos suprir as necessidades particulares do pacien-
te. Deve ser realizado um planejamento criterioso, 
principalmente quando pretendemos aplicar a análise 
dos SNP genéticos.  É importante esclarecer que esta 
é apenas mais uma ferramenta de trabalho, onde a 
interpretação do risco genético deve ser feita associa-
da a outros fatores coletados na consulta. É mais uma 
peça do quebra cabeça que devemos montar quando 
pensamos em personalizar a dieta e a suplementação.  
Existe ainda um longo caminho de descobertas sobre 
a relação dos nutrientes com nossos genes. 
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Resveravine® é um extrato padronizado em 20% de oligoestilbenos 
(trans-Resveratrol e ε-Viniferin) obtido do talo das espécies de Vitis vinifera 
cultivadas no sul da França, que associados em um único ativo, potencializa 
os resultados.

Imagem adaptada do artigo de revisão Lifespan and healthspan extension by resveratrol 
(BHULLAR e HUBBARD, 2015).

AUMENTO DA LIFESPAN POR ESTÍMULO DA SIRT-1
Nome científico: Resveratrol (Trans-3,4’, 5-Trihydroxystilbene) and ε-Viniferin
Dosagem usual: 5 mg a 30 mg ao dia

RESVERAVINE®

(Nexira - França)
Potente Antioxidante

• A associação do trans-resveratrol e ε-Viniferin, é oito vezes mais 
potente que o trans-resveratrol isolado na ativação da SIRT-1, o 
guardião das células.

• SIRT-1 está relacionada com a modulação de inúmeras proteínas 
(enzimas e fatores transcricionais), como NF-kB, cicloxigenase 1 
e 2, AP-1  e ativação do AMPK/PGC-1α. O conjunto destas ações 
favorecem a redução da inflamação, controle do estresse oxidativo, 
aumento da biogênese mitocondrial, estímulo da autofagia celular e 
reparo os danos no DNA, proporcionando a extensão da lifespan.

• SIRT-1 também modula a FOXO3 que está envolvida com o aumento
da resistência celular ao estresse oxidativo e o reparo do DNA, pelo 
aumento do Mn-SOD.

• Soeur e colaboradores, realizaram um estudo realizado em 2015, 
demonstrando o efeito do resveratrol na estabilização do acúmulo 
de Nrf2, um fator transcricional envolvido na síntese de enzimas de 
detoxifcação e antioxidante, no núcleo de queratinócitos, promovendo 
aumento da expressão de proteínas antioxidantes como GPx2 (glutation 
peroxidase) e NQO1(NADPH quinona oxidoredutase 1) na pele. O artigo 
demonstra o importante efeito na proteção dos danos oxidativos que 
diminuem o envelhecimento cutâneo.
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APENAS 1 CÁPSULA E TODOS OS BENEFÍCIOS DIÁRIOS 
DE UMA TAÇA DE VINHO TINTO
Nome científico: Vitis vinifera extract
Dosagem usual: 50 mg a 250 mg

Ácidos
fenólicos

Procianidina 
polimérica

Flavonóis 
monoméricos

OPC
Proantocianidinas 

oligoméricas

Flavonóis

Quercetina

Antocianinas

Malvidina

Oligoestilbenos

Livre de 
glúten

Livre de 
trigo

Livre de 
lactose

Livre de 
laticínios

Livre de 
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Livre de 
ovo

Livre de 
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Livre de 
soja

VINOxIN®

(Nexira - França)
Proteção Cardiovascular

A uva (Vitis spp.) é uma das espécies mais economicamente importantes de 
plantas devido às suas diversas utilizações em produção de vinho, suco de uva 
e de outros produtos alimentares.  Sua composição contém vários elementos 
nutritivos como as vitaminas, minerais, carboidratos, fibras e fitoquímicos. Os 
polifenóis são os fitoquímicos mais importantes da uva por possuir atividades 
biológicas e benefícios à saúde. Os flavonóides é classe de polifenóis mais 
abundante contida na uva, com propriedades antioxidantes, cardioprotetoras, 
neuroprotetora, antimicrobiana, anti-inflamatória e antiaging.

O potente efeito benéfico à saúde dos polifenóis da uva foi diretamente ligado 
ao chamado “paradoxo francês”, termo que refere-se à baixa incidência de 
doença cardíaca na população da região do Mediterrâneo, apesar da dieta 
local rica em gorduras saturadas.  A resposta está no consumo de vinho tinto, 
visto que os franceses consomem anualmente uma média de 100 garrafas 
de vinho por pessoa.

Após alguns anos, foi confirmado que a ingestão diária de um cálice de vinho 
tinto promove inúmeros benefícios como a proteção do sistema cardiovascu-
lar e cerebral devido à rica composição e alto teor em polifenóis. 

Conhecendo os polifenóis da uva e sua extensa utilização na ação cardiopro-
tetora, a Galena, em parceria com a Nexira, traz para o mercado o Vinoxin®, 
ativo da uva roxa da região francesa, que, devido ao seu cultivo e 
extração, garante a obtenção de um pool dos polifenóis com alta 
quantidade (90%) e qualidade. Com esta combinação entre os flavonói-
des, estilbenos e antocianinas e ácidos fenólicos da uva, a ação na redução 
da oxidação do colesterol e a agregação plaquetária e a vasidilatação contri-
buindo para a manutenção da pressão arterial, é potencializada.

Polifenóis

Ácidos fenólicos Flavonóides Estilbenos

Oligoestilbenos

Flavonóis

- Quercetina
- Miracetina
- Kaempferol

Flavonóis
monoméricos

Catequina
- Epicatequina-3-

galato

Proantocianidinas
Taninos

condensados
Antocianinas

-Malvidina
-Cianidina
-Delfinidina
  Petunidina

Diidroflavonóis

Antocianinas

Rica composição em
polifenóis do Vinoxin®
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• Previne a oxidação do colesterol LDL;
• Auxilia na redução da pressão arterial;
• Contribui para o controle do colesterol;
• Auxilia na redução da agregação plaquetária.

• 0,1 - 0,4 g polifenóis totais
   do vinho tinto;
• 0,02 - 0,11 g OPC;
• 0,1 - 0,4 mg t-resveratrol;
• 0,01 - 0,12 g Antocianinas.

VINOXIN®, a máxima efetividade contra o estresse
oxidativo e a prevenção de doenças cardiovasculares.

Estudo realizado pelo Laboratório de Nutrição Humana, em 
Montpellier, na França, para avaliar a ação antioxidante de 
Vinoxin® em comparação com a Vitamina E.

VINOxIN® POSSUI EFEITO ANTIOxIDANTE 
20 VEZES MAIS POTENTE NA REDUÇÃO 
DA OxIDAÇÃO DO COLESTEROL LDL EM 

COMPARAÇÃO COM A VITAMINA E

VINOxIN®

250 mg DE VINOXIN® CONTÉM 
A MESMA QUANTIDADE DE 

POLIFENÓIS DE UMA TAÇA DE 
VINHO TINTO

APLICAÇÕES DE 
VINOxIN®
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Tratado Não-tratado

Vinoxin®

20 fold

Vit E

P < 0,05

VINOxIN®

POLIFENÓIS DO
VINHO TINTO

CONHEÇA O PROCESSO DE 
EXTRAÇÃO DO VINOXIN® PARA 
GARANTIR A MAIOR QUALIDADE 
E QUANTIDADE DOS POLIFENÓIS 
PURIFICADOS DA UVA

Cacho de
uva roxa

Extração aquosa à frio

Filtração

Purificação dos polifenóis

Pasteurização

Spray drying

Padronização em OPC

Proteínas e 
Polissacarídeos

• Ação cardioprotetora.
• Melhora da performance no treino por 

favorecer a vasodilatação aumentando 
o fluxo de oxigênio e nutrientes para o 
músculo.

• Ação antioxidante no pós-treino para 
prevenir e reduzir o estresse oxidativo.

• Contribui para o gerenciamento do peso.
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O MELHOR DA VITAMINA PARA UM ENVELHECIMENTO 
SAUDÁVEL E PROTEÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS
Nome científico: Rice oil extract, Calcium carbonate, Dextrin, Lecithin
Dosagem usual: 312,5 mg a 750 mg ao dia

TOCOTRIMAx®

(Galena - Brasil)
Potente antioxidante

A Galena® disponibiliza para o mercado brasileiro Tocotrimax®, a vitamina E natural. Obtido do óleo de farelo de arroz, é a combinação perfeita e 
equilibrada entre seus componentes: tocotrienol (mínimo. 8%) e tocoferol (mínimo. 7%). Embora, comumente, a Vitamina E seja entendida como sinônimo 
de alfa-tocoferol, ela é constituída por tocoferóis e tocotrienóis, sendo cada um com seus vários isômeros como alfa, beta, gama, delta. Estudos recentes 
demonstram que a atividade antioxidante do tocotrienóis é superior ao tocoferol. A Vitamina E é o principal antioxidante lipossolúvel que atua contra a 
peroxidação lipídica, os estudos atribuem este efeito ao tocotrienol, pela maior incorporação na porção lipossolúvel da membrana celular. Os tocotrienóis 
do Tocotrimax® estão envolvidos na modulação de inúmeros alvos moleculares, exibindo além das atividades antioxidantes, demonstrando ação 
antiproliferativa, antiviral, pro-apoptótica, antiangiogênica e anti-inflamatória. O Tocotrimax® também contribui para aumentar a capacidade antioxidante 
endógena, facilitando o processo fisiológico de autofagia das células favorecendo a longevidade celular e promovendo o rejuvenescimento.

Figura 1. Alvos moleculares dos Tocotrienois
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AÇÃO TOCOTRIENOL ALVOS MOLECULARES

Antioxidante ↑SOD, ↑NADPH, ↑GPx

Antiproliferativa de células tumorais
↓VEGF, ↑bFGF, ↑TGFb, ↓Her-2, ↓IL-6

↓CDK-2, ↓CDK-4, ↓CDK-6

Pro-apoptótica de células tumorais
↑receptores de morte celular, ↑caspase-3, ↑caspase-8, ↑caspase-9

Fragmentação do DNA
↑p53

Antiangiogênica
↓VEGF, ↓sinalização do receptor VEGF

↓MMP-9

Anti-inflamatória
↓TNF, ↓IL-1, ↓IL-6, ↓IL-8

↓NO sintase, ↓COX2, ↓STAT-3

BENEFÍCIOS do TOCOTRIMAX® AÇÃO

Anticâncer (mama, cólon, fígado, pulmão, estômago, pâncreas e próstata) Antiproliferativa e pro-apoptótica

Cardioprotetor Anti-inflamatória, antioxidante e ↓HMG-CoA redutase

Neuroprotetor
Supressão da ativação do Glutamato através da c-Src kinase

Também apresenta atividade na doença de Parkinson

Antienvelhecimento Ação antioxidante

Tabela 1. Ação dos Tocotrienois em relação aos alvos moleculares

Tabela 2. Benefícios do Tocotrimax®
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O Morosil® é um extrato seco padronizado obtido a partir do suco da la-
ranja vermelha Moro (Citrus Sinensis (L) Osbeck), fruta cítrica encontrada 
principalmente no leste da Sicília (Itália), devido às únicas condições cli-
máticas e ambientais da região. A polpa da laranja Moro apresenta uma 
coloração vermelha intensa, um tom que não é usualmente encontrado em 
outras frutas cítricas1. Essa cor é garantida pelo pigmento hidrossolúvel 
antocianina, o qual não está presente nas laranjas amarelas. Além desta 
diferença, sabe-se que as laranjas vermelhas também possuem maior teor 
de vitamina C e compostos fenólicos do que as amarelas1.

Trabalhos recentes têm mostrado o papel do suco de laranja vermelha no 
tratamento e prevenção da obesidade, resistência à insulina e doenças cor-
relatas (especialmente esteatose hepática e doença cardiovascular)3-9. O 
suco de laranja Moro em animais diminui os níveis plasmáticos de triacilgli-
ceróis e colesterol total, aumenta a sensibilidade à insulina, além de dimi-
nuir o ganho de peso (quando estes são submetidos a dietas hipercalóricas) 
e o tamanho dos adipócitos3. Sabe-se que a hipertrofia dos adipócitos é um 
mecanismo presente na obesidade e que, por gerar hipóxia tecidual, está 
associada com o desenvolvimento de inflamação e resistência à insulina 
sistêmicas4. O suco de laranja Moro, ao diminuir o tamanho dos adipócitos, 
reduz a hipóxia no tecido adiposo e controla os processos inflamatórios 
envolvidos com a resistência à insulina3,4. Além disso, esse suco parece 
tratar também a esteatose hepática em animais, por aumentar a expressão 
de genes lipolíticos e diminuir a expressão de genes lipogênicos no fígado5 .

potente atividade anti-inflamatória2. Hoje, seu extrato seco tem exibido 
propriedades biológicas interessantes e é considerado um suplemento 
alimentar com grande potencial antioxidante.  Os compostos bioativos da 
laranja Moro são principalmente: antocianinas, carotenoides, flavonoides, 
ácidos hidroxicinâmicos e ácido ascórbico1.

Nutriente Quantidade (g ou mg/100g)

Carboidratos 8 g

Proteínas 0,7 g

Gorduras 0,2 g

Fibras 1,6 g

Água 87,2 g

Cálcio 49 mg

Sódio 3 mg

Potássio 200 mg

Vitamina-C 50 mg

B-caroteno 0,426 mg

Ácido fólico 0,031 mg

Composição nutricional da Laranja Vermelha

Compostos ativos Morosil®

Composto BioAtivo 
(CBA)

CBA Prevalente na 
Moro

Concentração 
Morosil (%)

Antocianinas
Cianidina-3-

glicosídica (C3G)
0,8 - 0,9

Flavonoides
Hesperidina
Naringenina

2 - 2,2

Ácido Hidroxiciâmicos Ácido ferúlico 0,8 - 1

Ácido Ascórbico --- 4,5 - 4,7

Efeito Biológico

Todos agem como potentes anti-inflamatórios e antioxidantes, com 
capacidade para neutralizar as principais EROS e ERNS. Eles também 
têm efeito modulatório em reações de fase 2 de detox, além de ações 

anti-proliferativas e pró-apoptóticas em células tumorais.

A laranja Moro é um importante componente da Dieta do Mediterrâneo e 
é usada há muito tempo na medicina por seus efeitos protetores à saúde, 
particularmente no tratamento de dor de garganta e tosse, sugerindo uma 

Principais nutrientes presentes na laranja vermelha, em média1

MUITO ALÉM DOS BENEFÍCIOS
DO GERENCIAMENTO DO PESO
Nome científico: Citrus Aurantium Dulcis (Citrus  Sinensis (L) Osbeck) 
Dose Usual: 400 mg a 500 mg

MOROSIL® 
(Bionap - Itália)
Gerenciamento do peso /
Esteatose hepática

Livre de 
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Cinidina-3-Glicosídica
Ácido ferúlico 
Hesperidina
Sinefrina 

Ácido ascórbico

Exportação de VLDL,
triglicerídeos sanguíneos e

esteatose hepática
Sensibilidade à insulina

Expansão do tecido adiposo abdominal 
 Lipólise

Tamanho dos adipócitos 

LXRα

FAS

Lipogênese

PPARα

Acil-CoA Oxidase

Lipólise

PKA

HSL

Lipólise

In�amação e EO

Adipogênese

MOROSIL® 

Em humanos, o suco de laranja vermelha reduz as concentrações sanguíneas 
de citocinas, endotoxinas, PCR-US, lipoproteína de baixa densidade (LDL), 
bem como melhora a dilatação mediada pelo fluxo, o perfil de coagulação e 
os níveis séricos de vitamina C e acido fólico6-9. 

Acredita-se que grande parte desses efeitos da laranja vermelha 
na obesidade sejam mediados pelas antocianinas (especialmente 
a c3g) e seus metabólitos, como o ácido procatecuico. Entretanto 
também sabe-se que esses antioxidantes têm seu efeito ampliado 
pelos outros compostos presentes na laranja Moro1,3.

Desenho 
experimental

Resultados

Efeito Agudo 
do consumo

(Ghanim et al., 
2010)

- Adultos Saudáveis
- 300kcal de suco de  
  laranja + 1 refeição 
  (900kcal) rica em  
  gordura saturada e 
  açúcar

• ↓ a expressão de TLR- 
  2 e TLR-4 em leucócitos
• ↓ as concentrações  
   sanguíneas de  
   endotoxinas
• ↑ a sensibilidade à  
   insulina após a refeição

Efeitos a curto 
e médio prazos 

do consumo
(Buscemi et 
al., 2012;  

Aptekmann e 
Cesar, 2013; 
Napoleone et 

al., 2013)

- Adultos saudáveis,       
  obesos ou com
  síndrome metabólica
- Consumo de 500 ml a 
  1 l/dia de suco de
   laranja vermelha
- Duração: 1 semana a 
  1 mês

• ↓ PCR-US, IL-6   
  eTNF-α no sangue
• ↑ FMD
• ↓ atividade
  prócoagulante
• ↓ LDL colesterol, ApoB  
    e razão LDL/HDL
• ↑ os níveis sanguíneos  
    de vitamina C e ácido 
    fólico

Efeitos da Laranja Vermelha na Obesidade e Síndrome Metabólica em Humanos

No fígado, o suco de laranja Moro diminui a expressão de genes envolvidos 
com a síntese detriacilgliceróis, como LXR e FAS e reduz de forma 
significativa a lipogênese. Além disso, os compostos bioativos do suco 
também aumentam a oxidação de gorduras via mecanismos dependentes 
de PPARα. O resultado dessa modulação na expressão gênica é uma 
melhora significativa do acúmulo de gordura no fígado e uma redução nos 
níveis sanguíneos de triacilgliceróis. 

No tecido adiposo, a associação de sinefrina e C3G aumenta a atividade da 
enzima lipasehormoniosensivel (HSL), contribuindo para a lipólise. Os outros 
compostos fenólicos do suco de laranja Moro contribuem para a redução da 
inflamação e estresse oxidativo (EO), eventos que estão associados com a 
hipertrofia dos adipócitose adipogênese.

Efeitos do suco de laranja Moro in vivo no tratamento da obesidade e Resistência à Insulina1,3,5
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A Esteatose Hepática ou doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) 
é uma patologia clínica na qual ocorre o acúmulo excessivo de triglicerídeos 
no fígado13. 

Estudos epidemiológicos têm revelado que a Esteatose Hepática é um 
problema de saúde pública que acomete de 20% a 40% dos indivíduos 
com prevalência de obesidade na população estudada13. Por conta dessa 
alta incidência, a Esteatose Hepática vem sendo considerada uma das 
doenças hepáticas crônicas mais comuns do mundo10. De acordo com 
o IBGE, mudanças no comportamento e no estilo de vida dos brasileiros 
resultaram em um elevado aumento na prevalência da obesidade, onde foi 
constatado que 50% da população encontram-se acima do peso, sendo 
que 12,5% dos homens, 16,9% das mulheres e 39% das crianças estão 
obesos14. Normalmente, ocorre em grande parte em homens, além de 
mulheres na menopausa. A idade também parece ser um importante fator, 
já que indivíduos mais velhos possuem uma predisposição maior para o 
desenvolvimento desta patologia. A maior parte dos casos de Esteatose 

Hepática aparece associada à obesidade e a quadros de resistência à insulina, 
principalmente a diabetes. Também está relacionada com a dislipidemia, 
onde os níveis de LDL encontram-se altos e, consequentemente, os de HDL 
encontram-se baixos11.

Vários estudos epidemiológicos demonstraram uma estreita associação 
entre a resistência à insulina (RI) e um grupo de diferentes doenças 
metabólicas em indivíduos com obesidade central, também chamada de 
obesidade em forma de maçã, que acumulam gordura, principalmente, na 
região intra-abdominal e na região superior do tórax. Por outro lado, os 
indivíduos que acumulam mais gordura periférica, também conhecida como 
tipo ginoide ou obesidade com “forma de era”, em que os depósitos lipídicos 
se situam, principalmente, nas regiões femoral e glútea – provocando 
acúmulo de gordura principalmente no subcutâneo - apresentam menos 
complicações metabólicas na obesidade, estando até mesmo protegidos 
do desenvolvimento de RI e dislipidemia12.

A Esteatose Hepática, quando não cuidada, possui potencial evolutivo para formas inflamatórias fibrosantes como a esteato-hepatite não alcoólica, que 
pode evoluir em duas décadas para cirrose, podendo até mesmo levar a formação de um carcinoma hepatocelular (CHC).

Obesidade forma de maçã
Gordura Visceral

Veia Porta

• Resistência à insulina;
• Esteatose Hepática;

• Inflamação.

• ↓ Adiponectina
• ↓ Fatores anti-inflamatórios
• ↑ Fatores pró-inflamatórios
   (ex: IL-6, IL-1b)
• ↑ Gordura circulante

ESTEATOSE HEPÁTICA
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O potente sinergismo entre os componentes do Morosil® proporciona 
a diminuição do tamanho dos adipócitos, que reduz a hipoxia no tecido 
adiposo e controla os processos inflamatórios envolvidos com a resistência 
à insulina3,4. O suco da laranja Moro, por aumentar a expressão de genes 
lipolíticos e diminuir a expressão de genes lipogênicos no fígado, contribui 
para a redução da Esteatose Hepática5. 

O suco da laranja Moro, no fígado, contribui para diminuir a expressão de 
genes envolvidos com a síntese de triacilgliceróis, como LXR e FAZ, reduz 
de forma significativa a lipogênese, além de aumentar  a oxidação de gor-
duras através do PPARα.

Os estudos relacionado à laranja vermelha Moro são promissores no cuidado 
e prevenção da Esteatose Hepática.  Devido à potente ação antioxidante e 
o sinergismo dos componentes únicos, Morosil® possui uma ampla gama 
de benefícios, proporcionando melhora significativa do acúmulo de gordura 
no fígado e redução nos níveis sanguíneos de triacilgliceróis5.

Sendo assim, o Morosil® é um importante nutracêutico no tratamento da 
obesidade, esteatose hepática e outras doenças correlacionadas. Ele pode 
ser usado na forma de suplementos dietéticos em cápsulas ou sachês na 
dosagem de 400 mg a 500 mg/dia15. O horário de administração pode ser 
tanto junto às refeições como nos intervalos delas.

Abreviações: LXRα – liver X receptor; FAS – ácido graxo sintase; PPARα – peroxisomeproliferator-activated receptor-α ; PKA – proteínaquinase 
A; HSL – hormônio lipase sensível; EO – estresse oxidativo; C3G – cianidina 3 glicosídica; VLDL – lipoproteína de densidade muito baixa (que 
carreia triglicerídeos do fígado para a circulação)

Cianidina-3-glicosídica 
Ácido ferúlico
Hesperidina

Sinefrina
Ácido ascórbico

↑ Lipólise

↑ HSL

↑ PKA

↓ Exportação de VLDL, 
triglicerídeos sanguíneos e 

esteatose hepática
↑ Sensibilidade à insulina

↓ Expansão do tecido
adiposo abdominal

↑ Lipólise
↓ Tamanho dos adipócitos

↓ Inflamação e EO

↓ Adipogênese

↑ PPARa

↑ Acil-CoA Oxidase

↑  Lipólise

↓ LXRα

↓ FAS

↓ Lipogênese

MOROSIL®

MOROSIL® na ESTEATOSE HEPÁTICA
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Oli-Ola™ é um ativo ECOCERT, extraído do fruto da oliveira: uma fonte 
única com alta atividade antioxidante devido à preocupação do fabricante 
francês Nexira com a extração da matéria-prima, garantindo uma alta con-
centração das substâncias ativas. 

A oliveira (Olea europaea) é uma árvore do gênero Olea pertencente à fa-
mília Oleaceae. É cultivado de forma orgânica, na Tunísia nas regiões de 
clima do Mediterrâneo, caracterizada por tempo quente, o que favorece o 
desenvolvimento das oliveiras e das azeitonas, com concentração de poli-
fenóis adequada.

Oli-Ola™ é padronizado em 3% de hidroxitirosol, principal composto 
fenólico da sua composição com maior poder antioxidante, além de 
conter outros compostos fenólicos tirosol, oleuropeína, ácido maslínico e 
verbascosídeo, que potencializam a ação do hidroxitirosol. Vários estudos 
têm demonstrado a capacidade antioxidante superior do hidroxitirosol so-
bre os antioxidantes da oliva e inclusive sobre as vitaminas C e E.

Potência antioxidante
Hidroxitirosol > ácido cafêico > oleuropeína > tirosol

Oli-Ola™ pode ser utilizado em todos os tipos de pele com os seguintes 
benefícios:
• Promove renovação celular;
• Uniformiza a pele;
• Previne a hiperpigmentação pós-inflamatória;
• Diminui a inflamação;
• Estimula colágeno e elastina;
• Protege a pele contra a radiação UV.

Diminuição da inflamação
Um dos mecanismos anti-inflamatórios importantes é a inibição parcial 
das enzimas envolvidas na inflamação, como a fosfolipase, ciclo-oxigenase 
(COX) e lipoxigenase (LOX), reduzindo assim a concentração de prostanóides 
e leucotrienos. Além de agir também na redução da expressão das citocinas 
pró-inflamatórias como o TNFα, IL-1b, IL-6, IL-8, MCP-1.

HT
varredura

HT
inibição

HT
inibição

HT
inibição

Agentes
externos

Agentes
internos

Benefícios:
Proteção UVA

e UVB, antioxidante, 
rejuvenescimento, 
anti-inflamatório.

COX-1 / COX-2

12-LOX

PLA2

5-LOX

12-HPETE 5-PETEPGG2, PGH2

Fosfolipídeo da 
membrana celular

Ácido
araquidônico

UNIFORMIZAÇÃO, FIRMEZA E PROTEÇÃO
PARA A  PELE 
Nome científico: Olea europaea fruit extract
Dose Usual:  150 mg a 300 mg

OLI-OLA™ 
(Nexira - França)
Peeling em Cápsulas

Livre de 
glúten

Livre de 
trigo

Livre de 
lactose

Livre de 
laticínios

Livre de 
castanhas

Livre de 
ovo

Livre de 
crustáceo

Livre de 
soja
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Redução da hiperpigmentação (HPI)
O hidroxitirosol diminui a pigmentação por retardar as reações oxidativas 
envolvidas na melanogênese. A hipercromia na pele acneica ocorre em 

consequência do processo inflamatório envolvido nesta patologia, conhe-
cida como hiperpigmentação pós-inflamatória (HPI). Esta condição ocorre 
em função do aumento da expressão dos mediadores inflamatórios como, 
TNFα, IL-1b, IL-6 e IL-8, assim como o aumento das prostaglandinas, prin-
cipalmente a PGE2, que estimulam a melanogênese e consequentemente 
há aumento da pigmentação cutânea. 

Oli-Ola™ inibe os marcadores inflamatórios, conforme descrito acima, 
previne  e reduz  a hiperpigmentação pós-inflamatória presente na pele 
acneica, além de aumentar os níveis de glutation, um poderoso antioxidante 
endógeno.

Renovação celular

Oli-Ola™ estimula a produção de óxido nítrico que modula a síntese 
de genes envolvidos na diferenciação de queratinócitos, estimulando a 
renovação celular, reduzindo a hiperqueratinização e promovendo maciez 
e suavidade à pele.

Referências Bibliográficas:
Zafra A. et al.,Determination of polyphenolic compounds in wastewater olive oil by gas 
chromatography–mass spectrometry, Talanta 70 (2006) 213–218
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damage induced by long-wave ultraviolet radiation in melanoma cells, Free Radical 
Biology and Medicine 1;38(7):908-19, (2005)
Guo, W. etal.The Protective Effects of Hydroxytyrosol Against UVB-induced DNA Dama-
ge in HaCaTcells.Phytother. Res. 24: 352–359 (2010)
Kede, M.P.V. e Sabatovich, O. Dermatologia Estética. São Paulo: Editora Atheneu, 
2004. p. 95-114.
Maiuri M.C. et al., Hydroxytyrosol, a phenolic compound from virgin olive oil, pre-
vents macrophage activation. NaunynSchmiedebergs Archives of Pharmacology; 
371(6):457-65; (2005)
Meterial da Nexira - França
Santangelo, C; et al. Polyphenols, intracellular signalling and inflammation.AnnIstsu-
persaità  2007 | V ol . 43, n o . 4: 394-405
Visioli, F.; Poli, A.; Gall, C. Antioxidant and other biological activities of phenols from 
olives and olive oil.Med. Res. Rev. 2002, 22, 65–75.  
Warleta, F; et al. Hydroxytyrosol Protects against Oxidative DNA Damage in Human 
Breast Cells.Nutrients2011, 3, 839-857

Estímulo de colágeno e elastina

Oli-Ola™ aumenta a proliferação e atividade celular dos fibroblastos por 
induzir a expressão gênica da MnSOD, diminuindo os níveis de ROS nas 
mitocôndrias.
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NUTRICOLIN® 
(Suíça)
Estímulo de Colágeno, 
Elastina e Queratina

SILÍCIO INTELIGENTE ESTABILIZADO EM 
COLINA QUE ESTIMULA AS PROTEÍNAS DA BELEZA
INCI Name: Choline-stabilized orthosilicic acid
Concentração de uso:   Isolado - 300 mg a 600 mg
                                   Associado a outros ativos - 50 mg a 300 mg

O silício é um suplemento utilizado para melhorar a aparência da 
pele, dos cabelos e das unhas. Seu uso também é indicado para a 
prevenção de doenças crônicas e degenerativas como Osteoporose 
e Alzheimer.

Quando o corpo diminui a capacidade de absorver o silício, 
consequentemente, ele diminui a produção das proteínas da beleza: 
colágeno, elastina e queratina evidenciando os sinais do tempo. Na pele, 
as rugas e linhas de expressão ficam cada vez mais evidentes, enquanto 
os cabelos e as unhas começam a perder o brilho e a quebrar com mais 
facilidade.

O processo de envelhecimento pode condicionar o organismo a algumas 
mudanças funcionais progressivas, e dentre as mais perceptíveis, por sinais 
e sintomas, estão as alterações cutâneas, no sistema ósseo articular e no 
sistema nervoso central. 

Alterações dérmicas são as mais significativas durante o envelhecimento e 
as mais facilmente vistas ao longo dos anos porque os fibroblastos, quando 
jovens, têm atividade contínua de síntese. Já quando adultos, diminuem 
expressivamente a atividade de produção de proteínas. Clinicamente, a pele 
se torna mais fina, desidratada, flácida, com perda da elasticidade e apare-
cimento gradual das rugas e sulcos.

O ÁCIDO ORTOSSILÍCICO É ESSENCIAL PARA O ORGANISMO

Estudos evidenciam um papel fundamental do silício na formação óssea, através da diferenciação dos osteoblastos e do tecido conjuntivo, devido prin-
cipalmente ao estímulo da atividade da prolil-hidroxilase, enzima envolvida na conversão da prolina em hidroxiprolina (fase 4), essencial para formação 
colagênica, resultando no aumento da síntese da matriz de polissacarídos, proteínas e na estabilização de colágeno.

Livre de 
glúten

Livre de 
trigo

Livre de 
lactose

Livre de 
laticínios

Livre de 
castanhas

Livre de 
ovo

Livre de 
crustáceo

Livre de 
soja

1. Entrada de proteína, lisina e outros. 
2. Formação de RNAm para cadeias tipo alfa-1 e alfa-2.
3. Síntese de cadeias alfa com pró-peptídios no ribossoma.

4. Hidroxilação prolina e lisina (co-fator vit C).

5. Glicosilação hidroxilisina (co-fato Mn).
6. Formação da tripla hélice de procolágeno (pontes de dissulfeto).

9. Clivagem e tropocolágeno.

10. Alinhamento molecular  e polimerização para for-
mar tripla hélice de colágeno, por ligação cruzada intra 
e inter-hélices: resistência à tração.

Intracelular

Extracelular

OH gal-gly

7. Empacotamento do procolágeno para 
exocitose.

8. Exocitose. 

procolágeno
peptidases peptidases

tropocolágeno

procolágeno
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O ácido ortossilícico, derivado do Si, é a forma mais simples presente na 
água potável e em outros líquidos, incluindo a cerveja. Mas, necessita ser 
estabilizado por outras moléculas para se tornar estável e biodisponível. 
Para que seja garantida a absorção do ácido ortosssilícico, estudos 
demonstraram que a colina na forma de cloreto de colina protege o 
ácido do ortossilícico, através da formação de um complexo entre 
as 2 moléculas. No momento da ingestão inicia-se o processo de cisão 
deste complexo, levando assim a liberação do ácido ortossilícico para 
finalmente ser absorvido.

Inúmeros estudos disponíveis na literatura avaliam o ácido ortossilícico es-
tabilizado em colina, que demonstrou ser aprovado para consumo humano 
e reconhecido por não ser tóxico, além de representar a forma mais biodis-
ponível de silício. A colina, classificada como uma vitamina do complexo B, 
também apresenta um sinergismo com o ácido ortossilícico, uma vez que 
é bem conhecida sua participação em vários processos biológicos por ser 
precursora na síntese de fosfatidilcolina para formação da membrana celu-
lar, possibilitando a biodisponibilidade e aumento da permeação do silício.
a síntese e a compactação de queratina.

BENEFÍCIOS EVIDENCIADOS EM ESTUDOS CIENTÍFICOS PARA ESTIMULAR
AS PROTEÍNAS DA BELEZA NA PELE, CABELO E UNHA

Na pele os estudos evidenciam o papel essencial do silício na formação estrutural da derme, através do aumento da síntese de colágeno, elastina e 
glicosaminoglicanos, melhorando a sustentação e elasticidade cutânea.  No cabelo, foi observado que os fios que contém maior concentração de silício 
são mais fortes e resistentes, assim como as unhas, pois o silício aumenta a síntese e a compactação de queratina.

PRINCIPAIS EFEITOS NA PREVENÇÃO E AÇÃO COADJUVANTE NAS DOENÇAS CRÔNICAS E DEGENERATIVAS

SILÍCIO ESTABILIZADO EM COLINA

ALZHEIMER Redução da biodisponibilidade de alumínio
Jurkic et al., 2013;

Bofuszewska-Czubara
e Pastemak, 20122

OSTEOPOROSE

Mineralização óssea

Calcificação óssea

Densidade óssea

Prevenção da osteoporose

Estímulo de colágeno e diferenciação
de osteoblastos

Macdonald et al., 2012 e
Jurkic et al., 2013

Boguszewska-Czubara et al., 2011

Reffitt et al., 2013

AÇÃO ESTUDOS

Estudos demonstraram que o silício acelera a taxa de mineralização e calcificação óssea, além de estar associado com a remodelação e densidade mineral 
óssea na pós-menopausa, quando o risco de osteoporose aumenta.

No sistema nervoso central, o silício reduz substancialmente a biodisponibilidade de alumínio em seres humanos, uma das principais causas do Alzheimer. 
Isso implica em um possível uso do ácido ortossilícico como uma terapia de longo prazo, não invasiva.

Referências Bibliográficas:
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The EFSA Journal, v.948, p. 1-23, 2009.
BAREL, A. et al. Effect of oral intake of choline stabilized orthosilicic acid on skin, nails and hair in 
women with photodama-gedskin. ArchDermatol Res, v.297, p.147-153, 2005.
BOGUSZEWSKA-CZUBARA, A. E PASTERNAK, K. Silicon in medicine and therapy. J. Elem, p.489–497, 
2011.
BOGUSZEWSKA-CZUBARA, A. et al. The Level of Calcium and Magnesium in Blood of Rats Receiving 
Various Doses of Silicon. AdvClinExp Med, v.20, n.6, p.677–682, 2011.
CARLISLE, M.E. Silicon: Anessential for thechick abstract. Science, v.178, n.6, p. 619-621, 1972.
DYCK, K.V. et al. Bioavailability of silicon from food and food supplements. Fresenius’ Journal of 
Analytical Chemistry, v. 363, n.5-6, p.541-544, 1999.
EXLEY, C. et al. Non-invasive therapy to reduce the body burden of aluminium in Alzheimer’s disease. J 
Alzheimers Dis, v.10, n.1, p.17 – 24, 2006.
JURKIC L.M. et al. Biological and therapeutic effects of ortho-silicic acid and some ortho-silicic acid-
releasing compounds: New perspectives for therapy. Nutrition & Metabolism,.v.10, n.1, p.1-12, 2013.
MACDONALD, H.M. et al. Dietary silicon interacts with oestrogen to influence bone health: Evidence 
from the Aberdeen Prospective Osteoporosis Screening Study. Bone, v.50, n.3, p.681-687, 2012.
REFFITT, D.M. et al.Orthosilicic acid stimulates collagen type I synthesis and osteoblastic differentiation 
in human osteoblast-like cells in vitro. Bone, v.32, p.127-135, 2003.
WICKETT, R.R. et al. Effect  of  oral  intake  of  choline-stabilized  orthosilicic  acid  on  hair  tensile  
strength  and  morphology  in women with fine hair. Arch Dermatol Res, v.299, p.499-505, 2007.

Para veganos e vegetarianos, o 
ácido ortossilícico representa uma 
excelente alternativa suplementar 
para a síntese de colágeno, uma 
vez que, naturalmente, não possui 
nenhum componente de origem 
animal, portanto, o composto é ideal 
para diferentes tipos de dietas.

USO E APLICAÇÕES
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CONHECENDO O MELÃO DE CANTALOUPE E SUAS 
PROPRIEDADES NA CELULITE
Nome Científico: Cucumis melo L.
Dosagem usual: 40 mg ao dia
Atividade da SOD maior que 12.000 IU/g

DIMPLESS® 
(Bionov - França)
Antioxidante com Função
na Celulite

O melão de Cantaloupe é uma espécie que possui alta atividade celular, o 
que favorece o rápido envelhecimento da fruta. Por conta disso, a empresa 
especializada na produção de sementes de melão BIONOV, realizou vários 
cruzamentos com diversas espécies até encontrar um melão com maior 
tempo de conservação pós-colheita.

Em 1989, foi descoberto pela BIONOV o Cucumis melo L. clipper, uma nova 
variação do melão de Cantaloupe, com uma característica de tempo de vida 
mais longa. Após muitas pesquisas com esta nova variação, observou-se 
uma alta concentração de superóxido desmutase (SOD), um dos mais po-
derosos antioxidantes e com função específica na celulite.

Pensando em todos os benefícios envolvidos na suplementação de SOD e as 
características da celulite, a Galena®, em parceria com a BIONOV, apresenta o 
DIMPLESS®, um concentrado freeze-drying da variedade francesa do 
melão de Cantaloupe (Cucumis melo L. clipper.), rico em superóxido 
desmutase (SOD), representando cerca de 85% a 90% da composi-
ção total. O restante é formado por outros antioxidantes, como cata-
lase (CAT), glutationa peroxidase (GPx), coenzima Q10, ácido lipoico, 
carotenoides, vitamina A, E e C.

Alta bioatividade de DIMPLESS®

A atividade da enzima SOD, presente no DIMPLESS®, é protegida 
da acidez gástrica através de um processo de revestimento com 
Óleo de Palma patenteado da BIONOV, permitindo que o DIMPLESS® 
alcance o trato intestinal. Estudos realizados demonstram que o DIM-
PLESS® sem revestimento é danificado poucos minutos após a ingestão no 
ambiente gástrico, enquanto a forma revestida de DIMPLESS® mostrou-se 
sem alteração.

Tempo de vida maior do melão Cucumis 
melo L. clipper com concentração de 

SOD 20 vezes maior que qualquer outra 
espécie de melão.

DIA
1

DIA
23

Melão de Cantaloupe Melão Clipper SOD B®

Melão Clipper SOD B®Melão de Cantaloupe

Com esta descoberta, a BIONOV é a única 
empresa no mundo que cultiva o melão 
Cucumis melo L. clipper.
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trigo

Livre de 
lactose

Livre de 
laticínios
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SOD - SUPERÓXIDO DESMUTASE
O MAIS POTENTE ENTRE OS ANTIOXIDANTES PRIMÁRIOS

O2

O2

H2O2

Fe+2/+3

SOD

GSH Peroxidase

Glutathione peroxidase

Dano oxidativo
Proteínas
Lipídeos

DNA

Glutathione reductase

GSH GSSG

Catalase

HO H2O

H2O

MECANISMO DE 
AÇÃO ExCLUSIVO DO 
DIMPLESS NA AÇÃO 
ANTIOxIDANTE

SOD - superóxido 
desmutase - age na 
primeira linha de defesa do 
organismo por neutralizar o 
ânion superóxido, levando 
a formação do peróxido 
de Hidrogênio (moléculas 
pró-oxidativas). A CAT - 
catalase - e GPx - glutation 
peroxidase - neutralizam 
o peróxido de hidrogênio 
evitando o estresse 
oxidativo.

Celulite é uma condição multifatorial que se manifesta através da hipertrofia dos adipócitos gerando a hipóxia tecidual, edema, comprometimento da 
microcirculação, inflamação, estresse oxidativo e consequente fibrose favorecendo a formação da aparência de “casca de laranja” da celulite.

SOD inibe a lipogênese através da redução da 
atividade da LPL (lipoproteína lipase)

Tecido sem celulite
Pele (epiderme) lisa

Adipócitos em
tamanho normal

Circulação normal

Fibras de colágeno
com elasticidade

Líquidos intersticiais circulando livremente

Tecido com celulite
Pele “casca de laranja”

Adipócitos maiores
e em maior número

Circulação prejudicada

Fibras de colágeno
esticadas - sem elasticidade

Líquidos estagnados, com Radicais-Livres (toxinas)

DIMPLESS® é o único ativo uso oral reconhecido
mundialmente com evidências clínicas na celulite

SOD previne e reduz a fibrose por 
modular a superexpressão do TGFb
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Avaliação de eficácia do DIMPLESS®

Estudo clínico randomizado, duplo-cego, realizado com 41 mulheres para avaliar a eficácia de 40 mg DIMPLESS® na redução da celulite, com duração 
de 56 dias em comparação com o placebo. Avaliação do aspecto da pele em termos de nódulos de gordura, através da escala linear de 0 a 10 onde 0 
não pronunciada e 10 muito pronunciada.

RESULTADO

A suplementação de DIMPLESS® 40 mg/dia, sem a prática de exercício físico e dieta adequada, reduz 11,3% da celulite após 56 dias.

BENEFÍCIOS DE DIMPLESS®

• Alta concentração de SOD - Superóxido desmutase - 
antioxidante enzimático de ação primária

• Evita a formação do radical livre e sua consequência 
sobre a fibrose

• Melhora o aspecto da celulite com apenas 40 mg ao 
dia

• Processo de revestimento patenteado e sustentável 
em óleo de palma

• Redução dos nódulos de gordura em mulheres com 
celulite após 28 dias

• Contribui para a ação anti-inflamatória
• Promove remodelação da matriz extracelular
• Produto natural, com alta concentração de SOD, 20 

vezes maior que qualquer outra espécie de melão
• Livre dos alergênicos: Glúten, soja e derivados, lactose 

e derivados do leite

Referências bibliográficas: Literatura do fabricante – Bionov (França)

BIONOV winner of 2 Awards

Beauty
Innovation
of the Year

Most
Innovative
ingredient
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ALGA MARROM DA NORUEGA

Que os produtos naturais têm sido cada vez mais estudados e aceitos pela 
comunidade científica não é mais surpresa para ninguém. Assim, é seguro 
afirmar que esses produtos correspondem a uma importante fonte de 
novas substâncias bioativas. Novos nichos tornaram-se alvos alternativos 
para a pesquisa e o desenvolvimento de produtos naturais. Do analgésico 
ao antibiótico, estima-se que 80% dos fármacos em uso são produtos 
naturais ou foram inspirados pela natureza. Como é o caso do mar, que 
vem ganhando muito destaque na geração de estudos e ação aplicada a 
patologias carentes de resultados mais expressivos.

Mas por que o mar? A resposta pode estar no fascínio que ele sempre 
exerceu sobre a humanidade, seja pela sua beleza ou pelo desconhecido. 
Hoje, é reconhecido, por exemplo, que um simples banho de mar traz 
energia e faz o corpo relaxar, combatendo o estresse e aliviando tensões. 
Além disso, a água do mar é composta por mais de 80 elementos químicos. 
E é nesse ponto que se destacam as algas, mais especificamente, a 
Ascophyllum nodosum  – uma alga marrom escura, com comprimento entre 
50 centímetros e 50 metros, que cresce na área intertidal dos mares do 
norte da Europa e norte da América do Norte – que se destaca em meio a 
mais de 1500 espécies. As algas marrons escolhem águas mais frias como 
seu habitat, por isso, dominam a região das margens do norte do Oceano 
Atlântico. Na Noruega, ela resiste às condições climáticas radicais do Ártico, 
com 24 horas de luz durante o verão e nenhuma luz durante o inverno polar.

O norte da Noruega é conhecido como a “A terra do sol da meia-noite” e 
lá, por 70 dias do ano, o sol nunca se põe, proporcionando flora e fauna 
únicas. As condições climáticas extremas e as mudanças nas quais essas 
algas estão expostas criam uma matéria-prima totalmente exclusiva. A 
ação das correntes e marés, em conjunto com os ventos selvagens, torna 
esta alga muito forte para resistir às ações mecânicas das ondas e de 
sobreviver a períodos de alta salinidade e dessecação durante as marés 
baixas. Nessas condições desafiadoras, que chegam a ser extremas, vive 
a nossa Alga marrom, que produz, com o tempo e a evolução, bioativos de 
atividade excepcional responsável por se destacar entre as outras algas 
intertidais.

Em seus 75 anos de história e experiência, ALGEA estudou essas algas 
em profundidade e é familiarizada com mais de 95% de sua composição. 
Assim, desenhou e construiu seu próprio equipamento adequado para 
a colheita de algas marinhas sem danificá-las, garantindo o mínimo de 
impacto ambiental e preservando o ecossistema marinho e o ciclo de vida 
da alga marrom, que cresce novamente dentro de quatro anos. E com 
esse mesmo olhar atento de quem acompanha de perto as mudanças 
da superfície, sem se esquecer das transformações que ocorrem abaixo 
dela, a empresa norueguesa ALGEA e a Galena® mergulharam fundo nos 
mares da Noruega para desvendar os segredos desse superalimento para 
o desenvolvimento de soluções naturais de máxima eficácia, como AF - 
ALGEA FOOD® e IPA - I-PLUS® ALGEA.

Seus encantos e benefícios

• Síndrome metabólica quando
   utilizado em cápsulas
• Redução da ingestão de sódio em     
   50% quando adicionado nos alimentos

(ALGEA - Noruega) (ALGEA - Noruega)• Sport nutrition
• Melhora da cognição
• Prevenção de doenças

AF - ALGEA FOOD® IPA - I-PLUS® ALGEA

CONHEÇA OS COMPONENTES NUTRITIVOS DA
AF - ALGEA FOOD® E IPA - I-PLUS® ALGEA

Iodo
Ácido Algínico

Fucoidanos
Fibras
Cálcio

Magnésio
Nitrogênio

Fósforo
Manganês

Cobre

Polifenóis
Florotaninos
Carotenoides

Proteínas
Lipídeos

Sódio
Enxofre
Potássio 

Ferro
Zinco

Vitamina (C, H, A, B9, B2, B1, E, B12)

Características
Livre de GMO e
solventes

Método de colheita
sustentável da alga 

Certificado Halal,
Orgânico e Kosher
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A incidência do sobrepeso e da obesidade continua aumentando nos 
países do Ocidente, e muitas vezes associados a doenças e com eleva-
do risco de mortalidade. O acúmulo de gordura associa-se à presença 
de hipertensão arterial e de alterações metabólicas, como o aumento de 
triglicérides e da glicemia e a redução do HDL-colesterol. A síndrome 
metabólica (SM) é frequentemente diagnosticada em pessoas com so-
brepeso, que apresentam um conjunto de fatores de risco para doenças 
cardiovasculares. Uma das principais características da síndrome me-
tabólica é o aumento da gordura abdominal, que pode preceder outras 
doenças, além de estar relacionado com o aumento da gordura visceral. 
Estudos mostram que para reverter o sobrepeso, a obesidade e a sín-
drome metabólica é necessário manter uma alimentação saudável e a 
prática de atividade física regularmente, e como consequência obser-
va-se a perda de medidas, redução da gordura visceral e redução dos 
riscos de desenvolver doenças.

1. GORDURA
ABDOMINAL

4. RESISTÊNCIA
À INSULINA

5. DIABETES DE
MELLITUS TIPO 2

2. HIPERTENSÃO

A SÍNDROME METABÓLICA PODE SER DIAGNOSTICADA
QUANDO DOIS OU MAIS FATORES DE RISCO ESTÃO ASSOCIADOS:

3. DISLIPIDEMIA

REÚNE TODOS OS BENEFÍCIOS NA DIMINUIÇÃO DOS FATORES 
DE RISCOS RELACIONADOS À SÍNDROME METABÓLICA
Nome Científico: Ascophyllum nodosum
Dosagem usual: Cápsulas - 0,5 g a 2 g
Adicionado aos alimentos - Substitui em 50% o sal de cozinha

AF - ALGEA FOOD®

(Algea - Noruega)
Todo o poder da alga 
marrom

Fatores de risco AF - ALGEA FOOD®

Gordura 
abdominal

Hipertensão

Resistência à insulina

Dislipidemia

Diabetes de
Mellitus Tipo 2

• Aumento da lipólise e redução da lipogênese;
• Ação antioxidante;
• Aumento de adiponectina;
• Redução da absorção de gorduras e carboidratos da dieta;
• Redução de medidas da cintura e definição da silhueta;
• Promove saciedade.

Quando adicionado em alimentos, reduz a concentração do 
sódio em 50%. 

Redução dos triglicerídeos.

• Promove absorção lenta e gradual do carboidrato, não 
   provocando o pico insulinêmico;
• Atividade anti-hiperglicemia por reduzir a absorção de 
   gorduras e carboidratos da dieta.

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS DA AF - ALGEA FOOD®

NA SÍNDROME METABÓLICA

Por conta de sua rica composição em 
antioxidante, como carotenoides, floro-
taninos e a alta qualidade de polifenóis 
e fucoidanos, AF - ALGEA FOOD®  
pode ser  utilizado na alimentação 
ou em temperos  para  reduzir  a 
quantidade de sódio durante as 
refeições; ou em cápsulas, para 
auxiliar na redução da gordura 
abdominal e visceral, controle da 
dislipidemia e manutenção da re-
sistência à insulina e Diabetes de 
Mellitus Tipo 2.

Livre de 
glúten

Livre de 
trigo

Livre de 
lactose

Livre de 
laticínios

Livre de 
castanhas

Livre de 
ovo

Livre de 
soja
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Agregar valor nutricional, além de realçar o sabor;

Inúmeras publicações científicas têm demonstrado novas formas 
de substituir o sódio sem perder o sabor dos alimentos, sendo a 
maioria delas vinculadas com as algas marrons. A adição da AF 
- ALGEA FOOD® diretamente em alimentos ou em temperos 
proporciona benefícios na redução da pressão arterial, além 
de agregar valor nutricional ao alimento.

Rica composição de antioxidantes, fibras e minerais;

Reduzir em 50% a concentração de sódio na alimentação;

Prevenção da hipertensão e controle da pressão arterial;

Redução de medidas e do inchaço provocado pelo alto consumo de 
sódio.

POR QUE ADICIONAR AF - ALGEA 
FOOD® NA ALIMENTAÇÃO?

1
2
3
4
5

INDICAÇÕES DE USO
PARA AF - ALGEA FOOD® 
EM CÁPSULAS
- Previne e reduz o risco de doenças cardiovasculares;
- Redução da gordura abdominal e visceral;
- Promove saciedade.
- Redução de peso e medidas da cintura;

- Controle de triglicerídeos;
- Aumento da sensibilidade à insulina;
- Prevenção e controle do Diabetes de Mellitus tipo 2.

ADICIONADO EM ALIMENTOS OU TEMPEROS
- Diminuição da ingestão de sódio promovendo prevenção e
  manutenção da hipertensão; 
- Realçar os sabor dos alimentos.

1 g de ALGEA FOOD® contém entre 200 mcg a 400 mcg de iodo.

RISCO CARDIOVASCULAR 
EM HIPERTENSOS 
O sal é um importante nutriente se usado em pequenas doses, mas a maio-
ria da população consome além do necessário. O consumo de sódio em 
excesso está relacionado com a retenção de líquidos, e consequentemente 
aumento da pressão arterial e doenças cardiovasculares; um problema glo-
bal e que pode acometer, inclusive, pessoas com menos de 60 anos. Além 
disso, sabe-se que a retenção de líquidos causa aumento do peso e das 
medidas.

A hipertensão arterial, importante componente da SM, ocorre com maior 
prevalência na população de obesos e diabéticos tipo 2. A maioria dos 
hipertensos apresenta outros fatores de risco e a concomitância desses 
aumenta o risco cardiovascular, requerendo atenção especial no controle de 
algumas comorbidades e na identificação precoce dos demais fatores de ris-

co cardiovasculares, como diabetes, sedentarismo, tabagismo e obesidade.
Estudos demonstraram que a redução de 15% da ingestão 
de sódio pode prevenir 8,5 milhões de mortes causadas 
por doenças cardiovasculares em todo o mundo, durante 
10 anos. Inclusive, recentemente, a Autoridade Europeia 
para Segurança Alimentar (EFSA) concluiu que o alto con-
sumo de sódio está relacionado com o aumento da pres-
são e que a redução da ingestão auxilia a manter a pres-
são em sua normalidade (EFSA, 2011).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que o consumo de sal 
seja menor que 5 gramas por pessoa, ao dia, para prevenir doenças cardio-
vasculares, entre outras. Mas, existem muitos produtos industrializados que 
contribuem para o aumento do consumo de sal, por exemplo, os americanos 
consomem diariamente mais que 75% da dose diária de sódio oriundos dos 
alimentos processados e comidas de restaurantes, conforme gráfico abaixo.

23%
5%

2%

4%

12%

18%5%
13%

4%

3%

11%

O sal é utilizado em grande escala sendo adicionado facilmente para real-
çar o sabor e usado também como agente preservante. Mas, além dos EUA, 
há outros países em que o consumo de sódio está além do preconizado. 
Neste caso, é importante a substituição dos mesmos e avaliar a textura e 
características organolépticas dos alimentos.

Molhos
Cereais

Carne
processada

Lácteos

Óleos

Peixes

Vegetais
processados

Temperos
e sal

Snacks

Guloseimas

Pães e
produtos de 
panificação
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IPA - I-PLUS® ALGEA
(Algea - Noruega)
Suplementação
natural de iodo

O PLUS DE ENERGIA PARA O SEU TREINO
Nome Científico: Ascophyllum nodosum
Dosagem usual: 0,2 g a 1 g

DEFICIêNCIA DE IODO NA 
POPULAÇÃO MUNDIAL 
O iodo é um microelemento essencial para a síntese dos hormônios 
triiodotironina (T3) e tiroxina (T4), influenciando o funcionamento da 
tireoide, que é responsável por manter o ritmo corporal e cardiovas-
cular e conduzir a produção de ATP e controle termogênico. A dose 
diária de iodo recomendada (RDA) é de 150 microgramas em adultos e 250 
microgramas em grávidas e lactantes, mas o limite de 200 microgramas tem 
sido avaliado. Normalmente, a suplementação desse importante ele-
mento é realizada através da dieta, mas, hoje em dia, a alimentação 
encontra-se com grande carência de iodo.

A deficiência de iodo é a principal causa evitável de dano cerebral em fetos 
e crianças e de retardo do desenvolvimento psicomotor. Outras manifesta-
ções clínicas podem ser diagnosticadas, como o bócio e o hipotireoidismo. 
O iodo também é importante para manter a pele, o cabelo e as unhas 
saudáveis.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 30% da 
população mundial sofre insuficiência da ingestão de iodo. Trata-se de um 
problema de saúde pública de escala global, caracterizado por altas propor-
ções de grupos populacionais com baixo consumo de iodo, especialmente 
em regiões como Europa, Mediterrâneo Oriental e África.

O iodo não apresenta toxicidade se consumido em dosagens de 10 até 
20 vezes a sua necessidade diária. A ingestão crônica e excessiva de iodo 
pode causar um aumento do volume da tireoide, que resulta em bócio.

- Melhora da performance 
  pré-treino;
- Reposição dos minerais e reconstru- 
  ção da massa muscular pós-treino.

OUTROS BENEFÍCIOS ASSOCIADOS À RICA 
COMPOSIÇÃO DA ALGA MARROM DA 
NORUEGA:

• Melhora da cognição;
• Prevenção de doenças; 
• Proteção gástrica;
• Estímulo da imunidade.

CONCENTRAÇÃO ADEQUADA 
DE IODO PARA PROMOVER

Livre de 
glúten

Livre de 
trigo

Livre de 
lactose

Livre de 
laticínios

Livre de 
castanhas

Livre de 
ovo

Livre de 
soja
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IODO E A FUNÇÃO COGNITIVA

Por participar das sinapses cerebrais e do processo de mielinização, os 
hormônios da tireoide exercem papel importante na maturação do sistema 
nervoso central. Dessa forma, uma deficiência de iodo pode ser responsá-
vel por causar danos cerebrais considerados irreversíveis. A consequência 
mais grave desse quadro é o cretinismo, caracterizado principalmente pelo 
retardo mental. 

IODO E A BAIxA INCIDêNCIA DE CÂNCER DE MAMA

Os seres humanos apresentam de 25 a 50 mg de iodo no organismo, sen-
do 43% localizada na tiroide, 35% na mama e 22% no restante do corpo, 
como: estômago, pele, glândulas salivares, artérias, colo do útero, articula-
ções, ossos, entre outros. 

Em um estudo randomizado, a suplementação de iodo (3 a 5 mg) demons-
trou reduzida sensibilidade mamária, nódulos e fibrose em 70% das mu-
lheres tratadas (Ghentet al., Can. J. Surg., 1993). A alta ingestão de iodo 
está associada com menor ocorrência de câncer de mama, enquanto 
a menor ingestão está associada a maior ocorrência de câncer de 
mama. A incidência de câncer de mama é 3 vezes maior em pessoas 
com bócio resultante de deficiência de iodo.

As mulheres japonesas possuem a maior ingestão de iodo do mundo e a 
taxa de mortalidade por câncer de mama menor em relação a outros paí-
ses. Foi verificado também que as mulheres japonesas que adotam 
uma dieta de estilo ocidental têm maior taxa de câncer de mama 
em comparação com aqueles que comem algas (Miller et al., J. Am. 
Phys. Surg., 2006).

IODO E A PROTEÇÃO GÁSTRICA

Estudo epidemiológico na população italiana relatou aumento da prevalên-
cia de câncer gástrico quando há deficiência de iodo, e com o aumento do 
consumo deste mineral em alimentos, os italianos apresentaram diminui-
ção da incidência de câncer gástrico devido à ação antioxidante do iodo no 
estômago por proteger as células dos danos causados pela peroxidação 
lipídica (Venturi et al., Eur. J. Endocrin., 1999). Além disso, o iodo presen-
te no trato gastrointestinal protege contra o crescimento anormal de 
bactérias, principalmente a Helicobacter pilori, no estômago. 

IODO E O ESTÍMULO DA IMUNIDADE

Estudos relataram que a ingestão adequada de iodo é necessária para 
manter uma imunidade mediada por células normais e suprimir certas 
doenças auto-imunes.

CONSUMO DE IODO E A ALIMENTAÇÃO

Há alguns alimentos que contribuem para prevenir as manifestações da 
carência de iodo, embora pouco consumidas pela população. O melhor ca-
minho para aumentar o consumo de iodo e prevenir as manifestações de 
sua carência é através da dieta. Os alimentos com maior concentração 
de iodo são o peixe marinho, crustáceos e algas marinhas. Os ovos, 
leite e carne contém pouca quantidade de iodo, já os vegetais e frutas 
apresentam uma quantidade muito baixa deste importante microelemento.

APROVA

• Normalizar
   a função cognitiva; 
• Normalizar a função
   neuronal.

• Normalizar a produção dos 
   hormônios tireoidianos e
   manter a função normal da 
   tireoide.

• Normalizar o 
   metabolismo energético.

• Manter a pele 
   saudável.

IODO CONTRIBUI PARA:
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RESULTADO

DOSAGEM
USUAL:

Durante o exercício físico existem mecanismos que regulam os processos metabólicos, assim como nutrientes importantes que estão envolvidos no de-
sempenho, favorecendo a energia durante a prática da atividade física. 

O iodo esta relacionado com a performance física devido à ação nos hormônios da tireoide, que desempenham importante papel na síntese 
de proteínas musculares, no gasto de energia e na regulação da temperatura corporal.

Estudo realizado em 18 voluntários saudáveis para avaliar a biodiponibili-
dade do iodo presente na I-PLUS® ALGEA, através da análise do conteúdo 
de iodo na urina.

Durante 3 semanas, foi suplementado cápsulas de I-PLUS® ALGEA com 
50 mcg de iodo: T1 – 1 cápsula ao dia durante a primeira semana, T2 – 2 
cápsulas ao dia durante a segunda semana, T3 – 3 cápsulas ao dia durante 
a terceira semana e T4 – Durante a quarta semana não foram administra-
das cápsulas para avaliar se há redução da concentração de iodo. Antes do 
início da suplementação foram analisadas 2 urinas como padrão (B1 e B2).

QUANDO SUPLEMENTAR IODO?

ESTUDOS MOSTRAM:

•  Influência do iodo na performance do exercício e na recuperação 
do treino, sendo essencial a suplementação para manter o metabo-
lismo normal e proporcionar a energia necessária para a prática de 
exercícios físicos.

SUPLEMENTAÇÃO NO PRÉ-TREINO PARA
MELHORAR A PERFORMANCE

A suplementação de I-PLUS® ALGEA nas três concentrações demonstrou 
aumento de iodo no uso contínuo, confirmando a biodisponibilidade no or-
ganismo do iodo presente no I-PLUS® ALGEA.

Melhora da cognição: 200 mg a 1 g
Suplementação pré e pós-treino: 500 mg a 1 g
Observação: 1g de I-PLUS® ALGEA contém entre 
800 a 1100 mcg de iodo

• Durante a prática de exercícios físicos intensos há perda de iodo 
no suor, principalmente quando realizado em clima quente e úmido, 
sendo necessária a suplementação diária de iodo.

SUPLEMENTAÇÃO NO PÓS-TREINO PARA REPOSIÇÃO
DOS MINERAIS  E RECONSTRUÇÃO DA MASSA MUSCULAR

ALTA BIODISPONIBILIDADE DO IODO PRESENTE NO I-PLUS® ALGEA

140
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Análise da biodisponibilidade do iodo presente no I-PLUS® ALGEA

I-PLUS® ALGEA representa uma solução 
natural para os praticantes de atividades 

físicas que necessitam de suporte no 
metabolismo para melhorar o rendimento 

energético.
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As algas são consideradas um dos alimentos nobres presentes na natureza. 
Elas apresentam uma composição nutricional única e rica em micronu-
trientes (especialmente Complexo B, Iodo, Magnésio, Cálcio e Potássio), 
aminoácidos essenciais, fibras, ácidos graxos ômega 3 (DHA), carotenóides 
e diversos compostos bioativos que apresentam potente atividade antioxi-
dante1.

Por sua riqueza nutricional, elas deveriam estar presentes regularmente no 
cardápio dos brasileiros; entretanto, por questões culturais e de hábitos ali-
mentares, ela é pouco consumida pela população nacional. Sendo assim, o 
uso de suplementos nutricionais à base de algas é uma forma interessante 
e prática de incluir esse alimento no cotidiano das pessoas que buscam 
saúde e qualidade de vida.  

O ID-alG™ é um extrato seco da alga Ascophyllum nodosum, uma alga mar-
rom característica da costa rochosa do Atlântico Norte temperado (presente 
principalmente nas costas francesas e norueguesas)2,3. Ascophyllum nodo-
sum é uma das fontes mais ricas em florotaninos, os quais são derivados 
de taninos compostos por diversas unidades de floroglucinol ligadas umas 
às outras por ligações éter, fenil ou 1,4-dibenzodioxina. Eles apresentam di-
versos tamanhos moleculares que variam entre 162Da e 650KDa3. Os flo-
rotaninos são responsáveis por uma variedade de atividades biológicas, que 
regulam especialmente os sistemas digestório, endócrino e imunológico3.

Sabe-se que estes sistemas estão alterados em situações de obesidade 
e síndrome metabólica; por isso, os florotaninos de diversos pesos mole-
culares têm sido muito explorados em estudos que visam o tratamento e 
prevenção dessas doenças4.

- Inibem a adipogênese em estágios intermediários da 
diferenciação
- â a expressão proteica de C/EBPα (receptor nuclear 
envolvido com a adipogênese)
- â a ação da lipase e glicosidase presentes no intestino 
- Inibe PTP-1B (melhora resistência à insulina)

Florotaninos de alto peso molecular

Inibem o início do processo de diferenciação de pré-adipócitos 
em adipócitos
â a expressão proteica de PPARg (receptor nuclear envolvido 
com a adipogênese)

Nutriente/CBA   Efeito na Obesidade
Iodo

(38 mg/100 g)
Mineral essencial para produção de hormônios tireoideanos, os quais 
controlam a atividade mitocondrial e termogênese

Potássio
(4948 mg/100 g)

Mineral que participa da via glicolítica e apresenta ação importante 
na vasodilatação

Magnésio
(626 mg/100 g)

Mineral co-fator de diversas enzimas envolvidas com o metabolismo 
da glicose e também com a sinalização da insulina

Cálcio 
(680 mg/100 g)

O Cálcio dietético modula mecanismos orgânicos que aumentam a 
lipólise e inibem a lipogênese

Alginato 
(30 g/100 g)

Fibra solúvel com alta viscosidade que promove redução da ingestão 
energética em animais e saciedade em humanos 

Fucoxantina
Carotenóide com potente ação antioxidante e termogênica. Estimula 
a formação de tecido adiposo marrom em animais

Florotaninos
Taninos que auxiliam na biogênese mitocondrial, diminuem a absor-
ção de carboidratos e gorduras da dieta, inibem a diferenciação de 
adipócitos, melhoram a sensibilidade à insulina e inflamação

Composição Nutricional das algas marrons
e seus efeitos na obesidade

Anti-inflamatória Antienvelhecimento Antitumoral

Antioxidante Hepatoprotetora Antialérgica

Anticoagulante Antidiabética Antiobesidade

Composição Nutricional das algas marrons e seus efeitos na obesidade1

Tabela 2. Ações reconhecidas dos florotaninos3 

Os principais efeitos até hoje descritos a respeito dos florotaninos no trata-
mento da obesidade e resistência à insulina são: 
1. Redução da absorção de carboidratos e lipídios das refeições: 

os florotaninos bloqueiam de forma significativa as atividades das en-
zimas α-glicosidase, α-amilase e lipase in vitro e in vivo, diminuindo 
as concentrações de glicose e triacilgliceróis pós-prandiais, sem cau-
sar efeitos colaterais como as drogas que desempenham as mesmas 
funções5-8;       

2. Melhora a sensibilidade à insulina: os florotaninos inibem a ação 
da fosfatase de tirosina PTP-1B, uma enzima que age como um re-
gulador negativo da sinalização insulínica e desempenha um papel 
importante no desenvolvimento de resistência à insulina4,6;

REDUÇÃO DA ABSORÇÃO DE CARBOIDRATOS E 
LIPÍDEOS DA ALIMENTAÇÃO
Nome científico: Ascophyllum nodosum extract
Dosagem usual: 400 mg divididos em 2 doses diárias, uma antes do 
almoço e outra do jantar

ID-alGTM 
(Nexira - França)
Tripla ação no
gerenciamento de peso

Florotaninos de baixo e médio pesos moleculares

Livre de 
glúten

Livre de 
trigo

Livre de 
lactose

Livre de 
laticínios

Livre de 
castanhas

Livre de 
ovo

Livre de 
soja
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3. Ação anti-inflamatória: os florotaninos diminuem de forma ex-
pressiva a expressão gênica de IL-6, IL-1b, iNOS, Ciclo-oxigenase-2 
(COX-2) e fator de necrose tumoral (TNF-α) em macrófagos, células 
hepáticas e em roedores9-10; 

4. Ação antioxidante: os florotaninos apresentam potente atividade 
queladora de metais tóxicos e neutralização de radicais livres, além 
de inibir a glicação de proteínas e formação de produtos de glicação 
avançados (AGEs)4,11; 

5. Redução da adipogênese: os florotaninos diminuem a lipogênese e 
a expressão de proteínas envolvidas com a diferenciação de pré-adi-
pócitos em adipócitos12.

Um estudo de ID-alG™ clínico monocêntrico, duplo-cego, randomizado 
e placebo controlado mostrou que a dosagem ideal para exercer esses 
efeitos é 400 mg/dia13, que pode ser administrada na forma de cápsulas 
ou sachês. Essa dosagem apresenta uma excelente quantidade de iodo, 
equivalente à recomendação de ingestão diária (RDA) para adultos (150 
mcg)14. O horário de administração deve ser próximo às grandes refeições, 
especialmente quando se deseja bloquear o efeito de enzimas digestivas.
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6. Melhora a disfunção mitocondrial e aumenta a lipólise: os floro-
taninos aumentam a atividade da desacetilase de histonas sirtuína-1 
(SIRT-1). Essa enzima antagoniza a senescência celular e está envolvi-
da com mecanismos que otimizam a função mitocondrial e a geração 
de adenosina trifosfato (ATP) a partir da oxidação de ácidos graxos3.

Todos esses efeitos dos florotaninos citados acima, a maioria observados 
in vitro, promovem in vivo uma redução significativa de ganho de peso, de 
gordura corporal, de trigliceridemia e de glicemia pós-prandial7.

ID-alG™
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Efeito do IDAlg no metabolismo lipídico5-12

Efeito do ID-alG™ no metabolismo da glicose5-12

Os florotaninos do ID-alG™ têm um papel importante na inibição da diferencia-
ção de adipócitos12. Os florotaninos de alto peso molecular inibem a expressão 
proteica e atividade de C/EBPα. Esta é uma proteína que está associada ao 
estágio intermediário de diferenciação (dias 4 a 6 de diferenciação). Já os flo-
rotaninos de baixo peso molecular reduzem de forma significativa a expressão 
de PPARg, o qual está envolvido com os estágios iniciais da diferenciação (dia 1 
e dia 2 de diferenciação). Por estas características, o ID-alGTM diminui de forma 
expressiva a adipogênese in vitro. 

Florotaninos na adipogênese

Efeito anti-obesidade ID-alG™
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Açafrão, também conhecido como “ouro vermelho”, é um tempero extraído 
da flor Crocus sativus L., a qual é encontrada nas regiões do Mediterrâneo 
ou na vegetação típica da América do Norte1. O açafrão é considerado a es-
peciaria mais cara do mundo, pois sua obtenção é extremamente onerosa 
e ineficiente: aproximadamente 150 flores formam apenas 1g de açafrão 
seco, que é produzido por secagem a partir dos três finos estigmas verme-
lho da flor Crocus sativus L1,2. O açafrão é geralmente utilizado na cozinha 
como uma especiaria ou como um agente de coloração. Caracteriza-se 
por seu sabor amargo, causado pela picrocrocina e safranal. Ele também 
contém crocina, um carotenóide, que dá a cor amarelada ouro aos pratos 
contendo açafrão2. Além de ser utilizado na culinária, o açafrão também 
apresenta diversas propriedades medicinais pela presença de elevadas 
concentrações de crocina e safranal2.

O Saffrin® é o extrato seco do estigma de Crocus sativa L. padronizado em 
0,3% de safranal (óleo volátil responsável pelo aroma do açafrão) e rico em 
crocinas (derivado de carotenoide responsável pela cor do açafrão).

Em relação aos seus efeitos biológicos, o Saffrin® tem se destacado princi-
palmente pelas suas ações em sistema nervoso central, pois age na con-
centração sináptica de neurotransmissores como GABA, Dopamina, 
Norepinefrina e Serotonina e exerce funções ansiolíticas, antide-
pressivas, anticonvulsivantes e que melhoram a performance cog-
nitiva3. Estudos em animais também reforçam seus efeitos antioxidantes 
em diversas estruturas cerebrais, o que auxilia no tratamento de doenças 
neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson4.

Os efeitos centrais do Saffrin® são interessantes no tratamento da obe-
sidade, já que a otimização de vias serotoninérgicas e dopaminérgicas 
cerebrais auxiliam no controle hipotalâmico da fome e da termogênese, 
promovendo redução da compulsão alimentar e aumento do gasto ener-
gético basal5. O efeito ansiolítico do Saffrin® (via GABA)6 também auxilia no 

controle da ingestão alimentar associada ao estresse e à ansiedade, dois 
transtornos comuns em pessoas obesas e que contribuem para o excesso 
de produção de cortisol nesses indivíduos7. Sabe-se que o cortisol auxilia 
no desenvolvimento de resistência à insulina e promove ganho de gordu-
ra abdominal e o Saffrin® pode, por diversos mecanismos, regular essas 
ações relacionadas ao hipercorticosolismo6,8,9.

Antioxidante ↓ Disfunção Erétil Emenagogo Ansiolítico

Anti-inflamatório
↓ Degeneração 

retina
Antiobesidade Anticonvulsivante

Antibacteriano Cicatriza a pele Cardioprotetor Antidepressivo

Expectorante Antidiabético Neuroprotetor ↑ cognição

Ações biológicas conhecidas do Crocus sativa L.

Obesidade

Saffrin®

↓ Captação
   de glicose

↑ Glicogênese

↑ Deposição de gordura

↑ Secreção
   de insulina

↑ Ingestão alimentar
↑ Depressão
↑ Ansiedade

Saffrin®

Inflamação 
↑ Atividade de 11bHSD-1

↑ CORTISOL

}

Figura 2. Estresse, Cortisol e Obesidade 6-9

Na obesidade, o aumento da presença de citocinas inflamatórias como TNF-α e IL-1b 
estimula a atividade do eixo Hipotalamo – Hipofise – Adrenal (HHA) e consequentemente 
a produção do hormônio cortisol. Além disso, indivíduos obesos apresentam alta ativida-
de no tecido adiposo da enzima 11bHSD-1, que converte a cortisona (forma inativa) em 
cortisol (hormônio ativo). O resultado dessas ações é o aumento significativo de cortisol 
circulante em indivíduos obesos, quando comparado com os eutróficos. O excesso de 
cortisol nesses indivíduos está relacionado com compulsão alimentar e intensificação da 
resistência à insulina. Por todos os mecanismos descritos na literatura, o Saffrin® parece 
diminuir os efeitos sistêmicos promovidos pelo excesso de cortisol em obesos, além de 
modular positivamente o sistema nervoso central através da regulação de neurotransmis-
sores como dopamina e serotonina.

PROMOVE SACIEDADE E CONTROLA A 
COMPULSÃO POR DOCES E CARBOIDRATOS
Nome científico: Microcrystaline Cellulose, Crocus sativus stigma Extract
Dosagem usual:  180 mg divididos em duas doses diárias
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O Saffrin® também apresenta efeitos benéficos em tecidos periféricos (especialmente músculo e tecido adiposo) que melhoram o quadro clínico da 
obesidade. O safranal é um potente inibidor da fosfatase de tirosina PTP-1B, uma reguladora negativa da via da insulina e que está envolvida com a 
resistência à insulina10.

Dessa forma, o Saffrin® auxilia na melhora da sensibilidade à insulina 
e na redução dos níveis glicêmicos e insulinêmicos de indivíduos 
obesos. O safranal também reduz as concentrações sanguíneas de lipídios 
e marcadores de peroxidação lipídica em modelos experimentais de diabe-
tes e obesidade10-12

As ações periféricas e em sistema nervoso central descritas acima tornam 
o Saffrin® uma opção interessante para o tratamento da obesidade e do-
enças associadas. Dose usual 176,5 mg/dia e usadas preferencialmente 
sob a forma de cápsulas duas vezes ao dia1. O Saffrin® pode ser associado 

a fitoterápicos adaptógenos e que estão envolvidos com a compulsão ali-
mentar, bem como a aminoácidos envolvidos na produção de neurotrans-
missores. Ele também pode ser oferecido em conjunto com antidepressivos 
com a finalidade de melhorar disfunções sexuais ligadas ao uso crônico 
desses farmacos13. 

Saffrin® e Obesidade

Tecidos periféricos
(músculo e fígado)

↓ Resistência à 
insulina

↓ Compulsão alimentar
↑ Prazer, bom-humor 

Sistema Nervoso
Central

↓ A expressão e atividade da 
PTP-1B

↓ Marcadores de peroxidação 
lipídica e estresse oxidativo 

↓ concentração de TG
↓ Inflamação 

Melhora ação da insulina 

↓ Estresse Oxidativo em hipo-
campo 

↓ Frequência de beliscar 
Crocina – inibe a recaptação de 

dopamina 
Safranal – inibe recaptação de 

serotonina
Metabolitos do safranal – agem 

como inibidores da MAO
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A via da insulina é marcada por fosfo-
rilações em tirosina que culminam na 
translocação de GLUT-4 para membra-
ne plasmática e consequente regulação 
da glicemia, além de outros efeitos me-
tabólicos clássicos da insulina. A Pro-
teína fosfatase de tirosina 1B (PTP-1B) 
regula negativamente a sinalização in-
sulínica por promover a desfosforilação 
em tirosina do receptor de insulina (RI) 
e dos substratos dos receptores de in-
sulina (IRS). Sua expressão e atividade 
aumentadas estão envolvidas com a 
patogênese da resistência à insulina. 
Dessa forma, a inibição de PTP-1B au-
xilia no tratamento da obesidade. Sabe-
se que o composto safranal presente no 
estigmada Crocus sativus L. é um po-
tente inibidor da atividade de PTP-1B, 
o que amplia a translocação de Glut-4 
em miocitos in vitro. O safranal também 
melhora a tolerancia à glucose  em 
animais obesos resistentes à insulina. 
Dessa forma, o safranal é um potente 
composto no tratamento da Resistência 
à insulina10.

Em tecidos periféricos, o safranal age diminuindo inflamação e o estresse oxidativo. Essas 
ações permitem a inibição da síntese e atividade de móleculas envolvidas com a RI, como a 
PTP-1B e melhoram o controle glicêmico e a síntese de gorduras pelo tecido adiposo e fíga-
do. Já no sistema nervoso central, tanto a crocina como o safranal têm efeitos importantes 
no aumento dos níveis cerebrais de dopamina e serotonina, promovendo mudanças positivas 
em alterações do humor, depressão e compulsão alimentar. O resultado dessas ações é 
redução do peso corporal e controle das mudanças orgânicas promovidas pela obesidade.

Efeitos do Saffrin na Obesidade1-15
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O estresse pode ser definido como qualquer situação que apresenta uma 
ameaça ou um desafio para o bem-estar dos seres vivos. É uma resposta 
do organismo a demandas externas e extremas1. Do ponto de vista fisioló-
gico, o estresse ativa o eixo hipotálamo- hipófise-adrenal (HHA) de forma 
intensa e produz grandes concentrações de cortisol e catecolaminas, que 
culminam em uma série de sintomas clássicos desse fenômeno, como: 
taquicardia, suor, frio, boca seca, aumento da produção de calor e aumento 
do estado de alerta / atenção1. Quando o estresse atua de forma aguda 
em um indivíduo, ele pode apresentar efeitos transitórios e muitas vezes 
benéficos, de adaptação a situações estressantes. Entretanto, quando o 
estresse persiste e se torna crônico, ele pode representar sérios riscos à 
saúde humana e até reduzir a expectativa de vida1-3.

O estresse está diretamente associado à obesidade por diversos motivos 
descritos na tabela anterior, mas as razões que mais se destacam são: 
• o aumento da gordura visceral e o consequente desenvolvimento de 

resistência à insulina2,3;  
• o aumento da expressão de neurotransmissores orexigênicos no hipo-

tálamo (como NPY), que induzem à compulsão alimentar2,3.   

De forma semelhante, a obesidade também pode gerar o hipercorticoso-
lismo pelo: 
• processo inflamatório subclínico crônico que incita a produção de cor-

tisol pelas adrenais na tentativa de conter a produção de mediadores 
inflamatórios3; 

• expressão aumentada da enzima 11bHSD-1 no tecido adiposo, que 
transforma a cortisona (inativa) em cortisol (ativo)4. 

Sendo assim, o indivíduo obeso e estressado apresenta uma alta concen-
tração de cortisol em seu organismo e com consequências muito mais se-
veras do que os indivíduos eutróficos apresentam.  Por isso, aprender a mo-
dular os níveis de cortisol, bem como os efeitos provocados pelo estresse 
é muito importante para tratar de forma eficaz e abrangente a obesidade e 
suas doenças correlacionadas. 

O Serenzo™ é um ativo de origem natural e que apresenta certificados 
Ecocert e Kosher. Ele contem D-limoneno obtido a partir do Citrus sinensis 
(laranja)5. Este composto bioativo é responsável pela fragrância característi-
ca dos cítricos e na aromaterapia o óleo essencial do gênero Citrus (rico em 
D-limoneno) tem ações ansiolíticas, tranquilizantes e sedativas reconheci-
das e alivia sintomas de estresse em alguns estudos6-8.  

O Serenzo™ age de forma eficaz na diminuição de fatores negativos indu-
zidos pelo estresse e com efeitos confirmados em estudos in vitro, in vivo 
e em humanos9-11

Tensão ou dor muscular Hipertensão

Inquietação e Irritabilidade Dislipidemia

Fadiga/Fraqueza Hiperglicemia

Sudorese - mãos frias e úmidas Resistência à insulina

Impaciência  Godura abdominal e  massa muscular

Pouca concentração ou memória preju-
dicada

Agregação plaquetária e disfunção 
endotelial 

Insônia  Metabolismo basal ( produção de T3) 

Compulsão alimentar  Libido 

Imunossupressão Retenção de água e sódio

Serenzo™

OBESIDADE ESTRESSE

 Na expressão 
de 11bHSD-1 no 
tecido adiposo 
 citocinas 
inflamatórias como 
TNF-α e IL-6, que 
estimulam eixo HHA

 Gordura visceral 
 na expressão de 
NPY e compulsão 
alimentar 
Metabolismo 
basal 
Massa muscular

 CORTISOL  PESO CORPORAL

Situações como estresse ativam a produção e liberação de CRH pelo núcleo paraventri-
cular hipotalâmico. Esse hormônio, ao atingir a hipófise, estimula a liberação de ACTH por 
esta glândula. O ACTH, por sua vez, ao atingir as glândulas adrenais, incita a produção e 
secreção de cortisol, hormônio que orquestra grande parte das respostas orgânicas asso-
ciadas ao estresse. 

STRESS

ACTH

CORTISOL

PVN

CRH

CARCADIAM 
RHyTHMS

EPINEPHRINE
NOREPINEPHRINE

LOCUS
CERULEUS

LC

Eixo HHA – hipotalamo-
hipofise-adrenal1

Consequências do Hipercorticosolismo2-4 A interconexão da obesidade e estresse na produção de cortisol e de mediadores inflamatórios1-11

REDUZ OS MARCADORES INFLAMATÓRIOS 
E MODULA O CORTISOL
Nome científico: Citrus sinensis extract
Dosagem usual: 500 mg ao dia

SERENZO™ 
(Nexira - França)
Alívio do estresse

Livre de 
glúten

Livre de 
trigo

Livre de 
lactose

Livre de 
laticínios

Livre de 
castanhas

Livre de 
ovo

Livre de 
crustáceo

Livre de 
soja
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Efeitos In vIvo do Serenzo™

Estudo Clínico Serenzo™

• Ratas saudáveis usaram 50 mg/kg de Serenzo™ ou placebo e 
foram submetidas a testes de ansiedade / estresse 1,2 ou 3h após a 
administração oral do suplemento 

• Os resultados observados foram: 

 -  sintomas de estresse e ansiedade 

 -  da resposta à dor 

 -  da curiosidade dos animais 

 - melhora na força física e concentração

• 40 sujeitos de 18 a 60 anos diagnosticados com estresse crônico 

• 500 mg/dia de Serenzo™ por 12 semanas

• Estudo monocêntrico desenvolvido na Alemanha 

• A ingestão por 3 meses de Serenzo  as sensações subjetivas  
  de estresse crônico em diversos aspectos do cotidiano, incluindo  
   no trabalho 

• O uso de Serenzo™  as concentrações de cortisol salivar ao acordar,  
   o que indica melhor resposta da adrenal ao ritmo circadiano

Efeitos In vITro do Serenzo™

• As condições de vida estressantes induzem a um status pró-inflamatório 
difuso, que resulta em disfunção endotelial  pelo  níveis circulantes de 
TNF-α
• Células endoteliais em cultura, quando instigadas por TNF-α,  a 
produção de ICAM-1 e iniciam o processo de disfunção endotelial. O uso de 
Serenzo™  a expressão de ICAM-1 e controlou o processo inflamatório 
em células endoteliais
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Serenzo™

CRH

CORTISOL

RESPOSTA IMUNE

CÉLULAS IMUNOLÓGICAS

ADIPÓCITOS

ACTH

IL - 6
TNF-α

O Serenzo™ pode ser associado a fitoterápicos adaptógenos e 
micronutrientes que estão envolvidos com o controle do estresse 
e com a saúde da adrenal. Ele pode ser utilizado nas formas de 
cápsulas ou sachês e em doses de aproximadamente 500 mg/dia, 
dividida em duas vezes ao dia.
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Efeitos in vitro do Serenzo9

Efeitos in vivo do Serenzo™10

Estudo clínico Serenzo™11
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A goma acácia é uma fibra dietética solúvel em água derivada dos exsuda-
tos de goma seca dos caules e ramos da Acacia senegal. Ela é rapidamente 
solúvel em água sem incrementar viscosidade e é considerada pelo FDA 
(Food and Drug Administration) como uma das fibras dietéticas mais segu-
ras1. Sua estrutura compreende polímeros de galactans altamente ramifi-
cados, com cadeias laterais de galactose ou arabinose, possivelmente com 
terminações de resíduos de rhamnose ou ácido glicurônico2.

Essa goma não é digerida pelos seres humanos; por isso, ela apresenta-se 
quase intacta às bactérias do cólon, onde é fermentada e produz grandes 
quantidades de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), que induzem mu-
danças positivas na microbiota intestinal (como o aumento de bactérias dos 
gêneros Bacteróides e Bifidobactéria e redução do gênero Clostridium)3. Por 
esses eventos no trato gastrintestinal, a Goma Acácia é considerada um 
prebiótico natural. Vale ressaltar que sua ação prebiótica é proporcionada 
com doses baixas, a partir de 6 g/dia em humanos, além de apresentar 
efeitos prebióticos sinérgicos com fruto-oligossacarídeo (FOS)4.

Outra característica única dessa fibra é o seu tipo de fermentação bacte-
riana: um estudo in vitro - que representou fielmente o trato gastrintestinal 
de seres humanos e que teve o cólon colonizado com bactérias fecais hu-
manas - mostrou que sua fermentação foi lenta e gradual ao longo das três 
semanas de estudo, além de estar presente nos três colons: ascendente, 
mas principalmente transverso e descendente5.

Geralmente, as fibras prebióticas (como o FOS) são fermentadas 
rapidamente na primeira porção colônica e geram efeitos colate-
rais, como distensão abdominal, flatulência e cólicas. Entretanto, a 
goma acácia é bem tolerada e esses efeitos começam a surgir com 
doses acima de 50 g/dia em humanos4.

Crescimento da Bifidobactéria

Vantagens únicas da Fibra FibreGum BTM:

• Facilmente diluída em água 
• Não apresenta odor e sabor desagradáveis 
• Não incrementa textura ou viscosidade aos líquidos nos 

quais ela é adicionada
• Apresenta fermentação e degradação lenta e gradual ao 

longo de todo o cólon pelas bactérias
• Não promove flatulência, cólicas e distensão abdominal 

como outras fibras prebióticas, mesmo em doses mais altas 
(>10 g e <50 g/dia)

• Natural e segura 
• Livre de modificações genéticas e enzimáticas

Entre suas funções, podemos destacar seu efeito modulador do ritmo in-
testinal, pois a goma acácia auxilia tanto na diarréia (estimula a absorção 
intestinal de água e sódio)1, como na constipação (aumenta a biomassa, o 
peso e a umidade das fezes)6. Ela também otimiza a absorção de minerais, 
como: zinco, magnésio e cálcio - nutrientes que estão comumente deficien-
tes na população atual - por diminuir o pH intestinal, auxiliando na ionização 
e captação intestinal desses minerais7. Além disso, diversos estudos, tanto 
em animais como em humanos, demonstram os efeitos benéficos da goma 
acácia no tratamento de doenças crônicas, especialmente em obesidade, 
diabetes, dislipidemias e doença renal crônica8-10. E todos os efeitos tera-
pêuticos da goma acácia para essas doenças partem quase que exclusiva-
mente de um único mecanismo: da produção de AGCC formados a partir da 
fermentação colônica desse prebiótico. A fermentação da goma forma 
os três principais AGCC: acetato, propionato e butirato6.

Figura 2. Efeito sinérgico do uso de Goma acácia +FOS no crescimentocolônico de bifidobacterias4

Produção de AGCC a partir da fermentação de FOS ou Goma Acácia4

A produção de butirato e propionato a partir da fermentação da Goma Acácia, quando comparado com 
o FOS nas mesmas condições e dosagens.

Butirato 8,65%
Butirato 13,22%

Acetato 
74,71% Acetato 

65,67%

Propionato 
16,64% Propionato 

21,11%

FOS
Goma 
Acácia

Pelo alto conteúdo de galactose, a goma acácia gera principalmente pro-
pionato11; butirato só é formado em situações de pH mais ácidos (5,4-5,6); ou 
seja, só em cólons muito equilibrados, saudáveis e ricos em bactérias pro-
bióticas é que esse AGCC consegue ser formado em boas concentrações 
com a degradação da goma acácia12. Sendo assim, acredita-se que depois 
de algum tempo de modulação da disbiose intestinal, consegue-se atingir 
bons níveis de butirato.  

TODOS OS BENEFÍCIOS DE UMA FIBRA PREBIÓTICA 
SEM OS DESCONFORTOS INTESTINAIS
Nome Científico: Acacia gum
Dosagem usual: 5 g a 10 g ao dia
Associado a outras fibras: 2 g a 5 g

FIBREGUM B™ 
(Nexira - França)
Fibra dietética

Livre de 
glúten

Livre de 
trigo

Livre de 
lactose

Livre de 
laticínios

Livre de 
castanhas

Livre de 
ovo

Livre de 
crustáceo

Livre de 
soja
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Estudos que associam o uso da Goma Acácia na obesidade e resis-
tência à insulina mostram que seu uso regular tanto em humanos (dose 
de 20 g)13 como em animais (dose: 100 g/L de água)2 reduz de forma sig-
nificativa a resposta glicêmica e insulinêmica das refeições (especialmente 
aos 90 minutos após a ingestão da refeição + goma acácia). Em animais, 
o uso regular da goma acácia por 4 semanas também promove a redução 
significativa do ganho de peso, estimulado por uma dieta hipercalórica e 
rica em carboidratos simples2. Outra ação interessante em humanos é que 
o uso de 25-30 g/dia da Goma Acácia por um mês reduz moderada-
mente os níveis sanguíneos de colesterol total e de colesterol LDL8. 
O propionato parece ser o protagonista desses resultados, pois regula vias 
metabólicas e a expressão gênica de hormônios que estão relacionados 
com a homeostasia da resposta insulínica, do metabolismo lipídico e do 
sistema imunológico14,15

A modulação que a Goma Acácia proporciona à microbiota intestinal tam-
bém é outro fator que está associado aos seus efeitos benéficos na obesi-
dade: doses equivalentes a 10 g/dia em humanos por 3 semanas diminui 
a razão Firmicutes / Bacteroidetes em 50%, além de aumentar de forma 
significativa a espécie F. Prausnitzii5, que está envolvida com aumento da 
produção intestinal da interleucina anti-inflamatória IL-10 e também com 
a redução na síntese de citocinas inflamatórias no cólon16. Esses resulta-
dos reforçam o papel prebiótico da goma acácia e também mostra que a 
modulação intestinal realizada por esta fibra pode ter efeitos impactantes e 
positivos no tratamento de doenças metabólicas.

Ação poupadora dos rins: 
 a excreção de uréia pelas fezes, o que promove um concomitante decréscimo no 
total de N excretado na urina

Efeitos na saciedade:  
1. Dobra as concentrações sanguíneas de leptina ( a produção de leptina pelo 
tecido adiposo)
2. Liga-se a receptores específicos nas células L intestinais e ativa a produção de 
GLP-1 e Pyy

Redução da produção de colesterol 
Age como inibidor da atividade de HMG-CoA redutase, uma enzima crucial na 
síntese hepática de colesterol

Ação na permeabilidade intestinal: 
Liga-se a receptores específicos nas células L intestinais e ativa a produção de 
GLP-2, incretina que promove a síntese de proteínas relacionadas com a formação 
de tight junctions, diminuindo a permeabilidade intestinal

Microbiota 
Intestinal

Célula L

FIBREGUM B

Vilo Intestinal 

FIAF

Propionato

GPR43

 Inflamação

 LPS plasmático

 GLP-1
 GLP-2

Tight-junctions 
 ZO-1
 Ocludina

↓ Fome 
↑ Saciedade

AGCC Efeitos no organismo do hospedeiro

Acetato
O Consumo de fibras fermentáveis promove bom aporte de acetato na 
veia porta e na aorta. Esse AGCC age como importante fonte energética 
para as células humanas e também está envolvido com a lipogênese no 
tecido adiposo

Propionato

O Propionato é encontrado em concentrações médias na veia porta e na 
aorta após consumo de fibras fermentáveis. Essa substância age como 
fonte de energia para as células (esp. hepatócitos), mas também promo-
ve inúmeros efeitos metabólicos benéficos que auxiliam no tratamento 
da obesidade, dislipidemia e diabetes

Butirato

O Butirato raramente é encontrado na aorta; apenas pequenas concen-
trações são encontradas na veia porta. Esse AGCC é muito volatil e tam-
bém grande parte dele é consumido pelos enterócitos. No intestino, ele 
apresenta funções anti-inflamatórias e antiproliferativas consideráveis e 
também está envolvido com a síntese de hormônios intestinais

ButiratoPropionatoAcetato

Goma Acácia na Obesidade / Síndrome 
Metabólica / Diabetes tipo 2

•  a expressão gênica e protéica de SGLT-1, principal transportador intestinal de 
glicose. Sendo assim, seu uso reduz a resposta glicêmica de uma refeição 
contendo carboidratos; 

•  o ganho de peso em camundongos depois de um mês de seu consumo 
concomitante com uma dieta rica em calorias e carboidratos simples; 

•  propionato de forma significativa no cólon, sangue e fígado, o que resulta em 
saciedade e melhor sensibilidade insulínica; 

•  butirato, especialmente em cólon, o qual  a expressão de marcadores 
inflamatórios como NF-kB e PCR nos enterócitos; 

• melhora a disbiose intestinal associada à Resistência à Insulina e Obesidade:

Expressão de proteínas inflamatórias  
Produção de IL-10
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Rodrigues HG, Nachbar RT, Curi R. Regulation of inflammation by short chain fatty acids. Nutrients. 2011; 3(10): 858-76. 15. 
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Efeitos do propionato na saúde humana14,15

Os principais ácidos graxos de cadeia curta produzidos pelamicrobiota intestinal e seus efeitos no 
hospedeiro14,15

Efeitos da Goma Acácia na Obesidade e doenças relacionadas1-16

Efeitos do FibreGumB (por meio da produção de propionato) na expressão gênica de células enteroen-
docrinas (células L) e na obesidade4,5,14,15 

A fermentação de FibreGum BTM pela microbiota colônica resulta em grande produção de 
propionato. Este, por sua vez, se liga a um receptor acoplado à proteína G - denominado 
GPR43- que, quando ativado, incita a síntese de duas incretinas: GLP-1 e GLP-2. A 
primeira está envolvida com melhora da sensibilidade à insulina em tecidos-alvo do 
hormônio e também com a ativação de vias anorexigênicas no hipotálamo. A segunda 
é responsável pela produção de proteínas relacionadas à formação de tightjunctionsou 
junções estreitas, como ZO-1 e Ocludina, que fortalecem a ligação entre os enterócitose 
diminui a permeabilidade intestinal e a translocaçãode LPS. Esse efeito de GLP-2 garante 
a redução da endotoxemia metabólica e resistência à insulina.

 Bacteroidetes 
 Firmicutes
 Bifidobactérias
 F. Prausnitzzi
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O AR é encontrado em diversos tipos de alimentos na natureza, como mos-
tra a tabela abaixo3.

Através da tabela pode-se perceber que a forma como os alimentos 
ricos em amido são preparados e consumidos hoje, diminui de 
maneira significativa a presença de AR dos alimentos, como cereais, 
tubérculos e frutas. Na realidade, quanto menor o grau de processamento 
desses alimentos, menor a energia que eles oferecem proveniente do 
amido3. 

O AR é assim nomeado por resistir à digestão. Grande parte do AR não é 
digerido no intestino delgado e atinge o cólon, onde é fermentado pelas 
bactérias residentes dessa porção intestinal. Dessa forma, ele age de forma 
semelhante às fibras solúveis2. O amido resistente é classificado em cinco 
tipos:

Designação Descrição Exemplos

Tipo 1

É o amido fisicamente 
inacessível a enzimas 
digestivas devido à 
presença de tegumento, 
gérmen

Cereais, grãos 
integrais

Tipo 2 
É inacessível às enzimas 
devido à conformação do 
amido

Ziam, Batata 
Crua, Banana 
Verde

Tipo 3

É o amido retrogradado 
(alimentos em amido 
cozidos e depois 
resfriados)

Macarrão, 
arroz cozidos 
e depois 
resfriado

Tipo 4 

Amidos quimicamente 
modificados para 
tornarem-se resistentes à 
digestão

Amido 
reticulado

Tipo 5 Complexo de amilose 
com lipídios

Amido rico em amilose e 
complexado com ácido 
esteárico

Alimento AR (g/100g) Alimento AR (g/100g)
Amido de batata 

crua
66,7 Pão de centeio 3,2

Raiz de lótus 19,7 Polenta 1,3

Feijão branco 
cozido

16,5 Pão de aveia 1,2

Lentilha vermelha 13,8 Farelo de aveia 1

Feijão preto cozido 10,8
Feijão enlatado 

com molho
0,9

Feijão vermelho 10,6 Macarrão 0,78

Amido de milho 8,1 Milho enlatado 0,3

Aveia crua 7,8 Pipoca 0,3

Banana verde 4,7 Banana madura 0,3

Homus 4,1 Batata cozida 0,16

Milho cozido 4 Bolos, muffins 0,1

Pistache torrado 3,43 Chips, snacks 0,1

O amido apresenta diversas moléculas de glicose unidas por diferentes 
ligações glicosídicas, com diferentes graus de hidrólise pelas enzimas di-
gestivas humanas. Todos os amidos são compostos por dois tipos de po-
lissacarídeos: amilopectina e amilose. O primeiro é altamente ramificado e 
deixa uma grande área de superfície disponível para digestão. A amilopec-
tina é quebrada rapidamente e produz um grande aumento na glicemia e 
insulinemia. Já a amilose é uma cadeia linear, o que limita a área de su-
perfície da molécula disponível para digestão. Alimentos ricos em amilose 
são digeridos mais lentamente. Eles produzem menos picos de glicemia ou 
insulinemia pós-prandiais. Sendo assim, os amidos podem ser divididos em 
amidos rapidamente digeríveis (ARD), amidos lentamente digeríveis (ALD) e 
amido resistente (AR)1.

ARD ARALD

Digerido vagarosamente

Liberação de glicose
lenta e sustentada

↓ Resposta insulínica

Saciedade sustentada
por mais tempo

Ingestão energética
 controlada

Rápida elevação
da glicemia

↑ Secreção de Insulina

Hipoglicemia

Falta de controle da 
ingestão energética –
Compulsão alimentar

Fermentação
Colônica Bacteriana

Formação de AGCC

↑ Saciedade

Controle da
Ingestão Energética

Rapidamente
digerido e absorvido

Não digerido 
(Digestão parcial)

Amido

Características fisiológicas e bioquimicas dos diferentes tipos de amido1

AMIDO RESISTENTE - UMA OPÇÃO
PARA SER ADICIONADA AO SEU DIA A DIA!
Nome Científico: Starch
Dosagem usual: 5 g a 10 g

ZIAM 
(Estados Unidos)
Fibras solúveis e insolúveis

Livre de 
glúten

Livre de 
trigo

Livre de 
lactose

Livre de 
laticínios

Livre de 
castanhas

Livre de 
ovo

Livre de 
crustáceo

Livre de 
soja



45 | galena.com.br

O ZIAM é o AR proveniente do amido de milho rico em amilose. Ele 
é classificado como AR do tipo 2, ou seja, é de origem natural. Isso 
o torna muito atraente para o desenvolvimento de pesquisas e para 
a aplicação em suplementos e alimentos, pois está prontamente 
disponível e é mais natural, econômico e saudável para os consu-
midores, comparando com os AR químicos ou retrogradados4. 

O ZIAM é um amido de digestão muito lenta. Apenas 40% sua es-
trutura é digerida lentamente no intestino delgado, enquanto 60% 
é fermentado pelas bactérias do cólon, por muitas horas, e libera 
ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) e outros produtos de fermen-
tação (metano, H2, CO2)5. Ele oferece 1,6kcal/g e os amidos 100% 
digeríveis oferecem 4kcal/g4. Por esses efeitos ele é considerado 
um potente prebiótico e que proporciona modulações na micro-
biota e no metabolismo do hospedeiro favoráveis ao tratamento da 
obesidade e resistência à insulina RI5. 

EFEITOS do ZIAM na obesidade

1. ZIAM e Modulação da Microbiota Intestinal 
Dietas ricas em AR geram uma mudança significativa na microbiota intesti-
nal. Geralmente, o uso regular de Ziam proporciona um crescimento signi-
ficativo de bactérias probióticas, pois muitas delas usam AR para produção 
de energia e AGCC6. O Ziam aumenta de forma significativa a presença 
de microrganismos dos filos Actinobacteria e Bacteroidetes e diminui o filo 
Firmicutes, gerando uma microbiota com características antiobesidade7,8. 
Em relação aos gêneros e espécies, o Ziam aumenta: 
•	 Bifidobacterium, Bacteroides, Ruminococus e Eubacterium: pois são 

bactérias capazes de metabolizar a amilose para a geração de ener-
gia7,8; 

• Microrganismos secundários de degradação de AR, como Allobacu-
lum, os quais são consumidores de lactato e dissacarídeos para o 
crescimento e produzem butirato como produto da fermentação7,8; 

•	 Akkermansia muciniphilla: espécie que fermenta mucina e produz 
propionato. Sua concentração no intestino está diretamente associa-
da com sensibilidade à insulina e negativamente associada com a 
obesidade7-9. 

• Neste sentido, parece que a fermentação bacteriana do Ziam apre-
senta efeitos benéficos na modulação da microbiota, visto que Alloba-
culum, Akermansia e Bifidobacterium estão associados com homeos-
tase metabólica e prevenção de obesidade10

2. ZIAM como Antioxidante 
Sabe-se que o H2 age como um forte agente redutor e também elimina 
de forma eficiente espécies reativas de nitrogênio e oxigênio, como o radi-
cal hidroxila e o peroxinitrito in vitro11. Diversos estudos também mostram 
que o H2 age como um antioxidante in vivo12,13. Uma das forma eficientes 
e naturais de se obter H2 é consumindo fibras, especialmente AR14. A 
concentração de H2 no ar expirado aumenta quando indivíduos saudáveis 
consomem AR14 e, um estudo interessante com camundongos, mostrou 
que o consumo de uma dieta com 20% de Ziam por 8 semanas aumenta 
significativamente a presença de H2 na circulação portal. Esse aumento foi 
suficiente para diminuir o estresse oxidativo e aumentar as concentrações 
de glutationa no fígado desses animais, que estavam com uma grande 
lesão hepática promovida pelo fenômeno de isquemia-reperfusão15. 
Neste sentido, o Ziam pode modular a presença de H2 no sangue e agir 
como um AO indireto no tratamento estresse oxidativo induzido pela obe-
sidade. 

Butirato 
Propionato

Bifidobacterium 
Akkermansia 
Allobaculum
Bacteroides
Eubacterium

 IL-10
 Pyy 
 GLP-1
 GLP-2 
 Permeabilidade e pH intestinais

 Lipogênese
 Esteatose 
 síntese CHOL
 LPS 
 gliconeogênese
 inflamação

 Oxidação de gorduras  
 Gordura abdominal 
 Adipogênese
 Inflamação 
 LPS

 Saciedade
 POMC 
 inflamação

3.  ZIAM e Metabolismo Lipídico  
Um dos efeitos interessantes do AR é a sua ação sob o metabolismo de 
gordura e colesterol. A produção de AGCC (especialmente propionato) pode 
inibir o uso do carboidrato como fonte energética para o fígado e conse-
quentemente aumentar a quantidade de gordura destinada à produção de 
energia nos hepatócitos16. Em outras palavras, há um aumento da lipólise 
hepática, o que tem repercussão benéfica na esteatose e nos níveis plas-
máticos de triacilgliceróis. No tecido adiposo, o butirato e o propionato tam-
bém promovem o aumento da lipólise e a inibição da adipogenese in vitro 
e em camundongos17. Já na síntese de colesterol, o propionato age como 
um inibidor de HMG-CoA redutase, uma enzima fundamental para a síntese 
de colesterol. Esse efeito do propionato diminui de forma significativa as 
concentrações plasmáticas de colesterol LDL18. Sendo assim, o Ziam pode 
diminuir a lipotoxicidade da resistência à insulina, um fenômeno comum em 
indivíduos obesos19.

O Acetato e o butirato promovem diversas alterações no intestino e no me-
tabolismo sistêmico, melhorando a resistência à insulina e inflamação de 
indivíduos obesos:

Efeitos do amido resistente ZIAM no tratamento da obesidade, a partir da modulação da microbiota e 
da produção  de AGCC7-b, 16-19



46 | galena.com.br

Frente a todas essas evidências, os Estados Unidos permitem que alimen-
tos que contenham mais de 5 g de AR tenham alegações funcionais.  Neste 
sentido, o  Ziam pode ser considerado um ingrediente funcional e seu uso 
em produtos alimentícios pode gerar as seguintes alegações funcionais4:

Estudo Sujeitos Tratamento Resultados

Robertson 
200320

10 adultos 
saudáveis

100 g ZIAM / 1 
dia (60 g fibra)

 67% a sensibilidade à 
insulina no teste tolerância à 
refeição

Robertson 
200521

10 adultos 
saudáveis

50 g ZIAM / 4 
sem (30 g fibra)

 14% a sensibilidade à 
insulina no teste de clamp

Zhang 200722 40 pacientes 
com DM2

30 g ZIAM / 4 
sem (18 g fibra)

A resposta insulinica pós-
prandial
 O indice de sensibilidade à 
insulina 

Johnston 
201023

20 adultos 
com RI

67 g ZIAM / 4 
sem (40 g fibra)

 30% a sensibilidade à 
insulina no teste de clamp

Maki 201224 30 adultos 
SP

25 g ZIAM / 4 
sem (15 g fibra)

 75% a sensibilidade à 
insulina em homem mas não 
em mulher

Robertson 
201225

15 adultos 
obesos e RI

67 g ZIAM / 8 
sem (40 g fibra)

 21% a sensibilidade à 
insulina no teste de clamp

Alegação Quantidade Ziam

Boa fonte de fibras 4,5g (2,5g de fibra)

Busca do peso saudável 9g (5g de fibra)

Auxílio na glicemia saudável 9g (5g de fibra)

Promoção de saúde digestiva 9g (5g de fibra)

Efeito prebiótico 9g (5g de fibra)

4. ZIAM e sensibilidade à insulina em humanos 
Diversos estudos em humanos evidenciam que o  Ziam tem um grande 
efeito no tratamento da resistência à insulina tanto em indivíduos obesos 
como diabéticos tipo 2, como mostra a tabela abaixo: 

APLICAÇÕES DO ZIAM

Além de todas as suas propriedades fisiológicas e bioquímicas benéficas, 
o  Ziam também tem características organolépticas excelentes para o seu 
consumo regular. Ele pode substituir parcialmente a farinha branca em di-
versos produtos industrializados, incluindo: pães, bolos, biscoitos, massas, 
molhos, cereais matinais, pré-misturas para panificação26.  

Estudos que avaliam a aceitabilidade dos produtos feitos com Ziam, mos-
tram que ele não altera as características sensoriais do produto, o que 
reforça sua pequena interferência no sabor, textura e consistência dos ali-
mentos26. Na realidade, o  Ziam pode substituir a farinha branca em até 
20% na receita, sem alterar de forma significativa a qualidade sensorial 
do alimento26.

Alegações Funcionais do ZIAM nos EUA:
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Com a crescente busca por uma alimentação de melhor qualidade e vida equilibrada, chega também uma solução que 
tem enchido o prato e a vida das pessoas com muita saúde e resultados: nutracêuticos auxiliando nos resultados. Essa 
atuação conjunta, gera uma sinergia de nutrientes capaz de suprir algumas necessidades, antes, impossíveis.  

Diferentemente do que muitos possam pensar, é preciso reforçar que não se trata apenas de uma suplementação, 
simples e clássica. Mas sim como complemento para a busca de resultados sinérgicos e mais rápidos. Não como um 
suplemento para a dieta, mas para o próprio alimento, já que muitos nutracêuticos cooperam para otimizar a resposta 
do corpo de substâncias benéficas específicas dos alimentos. 

 E esse é o avanço que as tendências mundiais têm mostrado: alimentos funcionais, dietas personalizadas e nutracêuti-
cos fundidos formando um único elo, com capacidade de refletir a qualidade de vida em todo o organismo. Por isso, seja 
bem-vinda à nova realidade da boa alimentação. Uma novidade com um potencial gigantesco, ainda a ser explorado, e 
que não para de mostrar sua eficiência e seus resultados.

Dosagem usual:
Gerenciamento do peso:
400 a 500 mg ao dia
Esteatose hepática:
200 a 400 mg ao dia

Princípios ativos potencializando a ação dos
alimentos em desordens metabólicas

Do alimento ao nutracêutico

ESTEATOSE HEPÁTICA

Smoothie com frutas vermelhas, biomassa
de banana verde e extrato da laranja Moro

Galena Indica
O Morosil® é o Citrus sinensis (L) Osbeck, derivado da laranja moro, que 

contém antocianina C3G, além de conter ácido ferúlico, hesperidina, 
sinefrina e ácido ascórbico, que agem sinergicamente no aumento 

da lipólise e diminuição da lipogênese no fígado além de  aumentar à 
sensibilidade à insulina, importante na esteatose hepática.

• As frutas vermelhas + a suplementação com o 
extrato de o Citrus sinensis (L) Osbeck obtido da 
laranja moro contêm antocianinas que ajudam na 
melhora do funcionamento do fígado, principalmente 
por suas ações anti-inflamatórias e antioxidantes.

• As fibras solúveis e o amido resistente ao serem 
fermentados pelas bactérias intestinais, produzem 
ácidos graxos de cadeia curta, entre eles o 
propionato que equilibra as funções hepáticas.

Smoothie de Frutas Vermelhas
Rendimento: 1 porção
1/3 xícara (chá) de morangos congelados
1/3 xícara (chá) de framboesas congeladas
¼ xícara (chá) de mirtilos congelados
1 colher (sopa) de biomassa de banana verde 
cremosa
1/3 xícara (chá) de água gelada
Extrato da laranja moro 200 mg
a 500 mg por porção

Coloque todos os ingredientes no liquidificador
e bata até ficar cremoso. Sirva em seguida.
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• O salsão, a salsinha, o gengibre e o pepino 
ajudam na retirada de toxinas do organismo, pois 
possuem nutrientes que atuam na eliminação de 
líquidos excessivos.  Enquanto a beterraba, que 
também possui essa ação, contém betalaínas, que 
são antioxidantes importantes e contribuem com a 
destoxificação hepática.
• O azeite de oliva extravirgem é rico em compostos 
bioativos que atuam como antioxidantes e anti-
inflamatórios, melhorando o funcionamento do 
organismo como um todo.

Creme Fresco de Legumes
Rendimento: 2 porções

1 beterraba pequena, cozida
1 talo de salsão
3 talos de salsinha
2 cm de gengibre fresco
½ pepino
1 xícara (chá) de água fria
Azeite de oliva extravirgem
Sal marinho
Raspas de limão tahiti
Extrato de Opuntia ficus indica 0,5 a 1 g 

Coloque no liquidificador a beterraba, o salsão, a 
salsinha, o gengibre, o pepino, a água fria e bata até 
ficar cremoso e homogêneo. Ajuste o sal e disponha 
em pequenos recipientes. Acrescente o fio de azeite, 
polvilhe as raspas de limão e sirva em seguida.

RETENÇÃO DE LÍQUIDO
EDEMA NAS VARIADAS CONDIÇÕES

Creme Fresco de Legumes, com beterraba, salsão, 
salsinha, gengibre, pepino e extrato de Opuntia ficus 

indica, finalizado com um fio de azeite

Galena Indica
Cacti-Nea™ é o extrato de Opuntia ficus indica, possui uma rica 

composição em minerais, vitaminas e aminoácidos que estimulam a 
diurese como potássio, magnésio e vitamina C e taurina, além de conter 

compostos antioxidantes como as betalaínas, que atuam na fase II de 
destoxificação hepática por aumentar glutation-S-transferase.

Dosagem usual:
0,5 a 2 g ao dia
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• O iogurte vegetal natural é uma fonte de 
probióticos que ajudam na manutenção da 
microbiota saudável, o que é fundamental para 
a correta eliminação de hormônios que já foram 
utilizados pelo organismo.

• A banana é uma fruta rica em triptofano que para 
ser convertido em serotonina precisa de vitamina 
B6 e magnésio, nutrientes encontrados no amaranto 
em flocos. A serotonina promove a sensação de bem 
estar e reduz a compulsão alimentar, principalmente 
de carboidratos e doces. O Crocus sativus l, inibe 
a receptação de serotonina, complementando e 
potencializando a ação da banana na redução da 
compulsão por doces e carboidratos associados 
à TPM. O Citrus sinensis, fonte de antioxidantes, 
modula o cortisol.

Iogurte vegetal com Frutas picadas 
Rendimento: 1 porção

½ xícara (chá) de iogurte natural vegetal
1 banana prata picada
1 fatia de mamão picado
1 colher (sopa) de amaranto em flocos
Extrato de Citrus sinensis 250 mg
Extrato de Crocus sativus L 90 mg

Em um recipiente, coloque as frutas picadas e por 
cima disponha o iogurte vegetal. Polvilhe o amaranto 
em flocos e sirva em seguida.

Já se encontra iogurte natural vegetal em lojas de 
produtos naturais, mas, caso prefira, você pode fazer 
em casa. Veja a receita:

Iogurte vegetal
Rendimento: 8 porções

200 g de castanha de caju crua
500 ml de água morna
2 colheres (sopa) de açúcar de coco
1 colher (sopa) de mel
½ colher (café) de goma xantana
1 sachê de probióticos

Deixe as castanhas de molho durante 8 horas, depois 
descarte essa água.
Em um processador, coloque as castanhas, a água 
morna, o açúcar, o mel e a goma xantana. Bata bem. 
Adicione os probióticos e misture novamente. 
Coloque em recipientes de vidro e mantenha em 
temperatura de 40ºC por no mínimo 8 horas. Depois 
disso, leve para gelar por 2 horas antes de servir.

DIMINUIÇÃO DOS SINTOMAS DA TPM

Iogurte Vegetal com Extrato de Citrus sinensis e 
extrato de Crocus sativus L, servido com Frutas 

picadas e amaranto em flocos

Dosagem usual:
Saffrin® - 180 mg dividido em 2 tomadas ao dia
SerenzoTM - 250 mg dividido em 2 tomadas ao dia

Galena Indica

Saffrin® é o extrato seco do estigma da flor de Crocus sativus, da flor 
do açafrão, conhecido como ouro vermelho. É padronizado em 0,3% 

em safranal, além de conter crocina, um carotenóide que é responsável 
pela cor do açafrão. O Saffrin® aumenta a concentração sináptica de 

neurotransmissores como serotonina e dopamina, principalmente, 
reduzindo a compulsão alimentar por doces e carboidratos.

Serenzo™ é o extrato seco de Citrus sinensis, que possui certificação 
ECOCERT e Kosher, contem D-limoneno. Na TPM há aumento dos 
marcadores inflamatórios e como umas  das consequências ocorre 
aumento de cortisol. Serenzo modula a expressão de ICAM-1, por 
diminuir TNF-α, controlando o processo inflamatório e controla o 

aumento do cortisol.



• O inhame é um tubérculo de baixo índice 
glicêmico o que mantêm a glicemia mais estável, e 
evita acúmulo de gordura corporal, principalmente 
abdominal.

• As sementes de chia e linhaça são fontes de 
ômega 3 vegetal com ótima ação anti-inflamatória. 
As fibras dessas sementes ajudam na manutenção 
da saciedade e também trabalham em favor do bom 
funcionamento intestinal, a ação é potencializada 
pela adição do amido de milho tipo 2, que possui 
ação prebiótica, além da diminuição da carga 
glicêmica, contribuindo ainda mais com a ação do 
Inhame. A adição da alga marrom, Ascophyllum 
nodosum, agregar valor nutricional, confere sabor 
aos alimentos e reduz a necessidade de adicionar o 
sal de em cozinha em 50% prevenindo e mantendo 
a pressão arterial.

Pãozinho de Inhame com Algas Marrons e 
de Fibras solúveis e insolúveis
Rendimento: 25 porções

96 g de polvilho azedo
96 g de polvilho doce
48 g de amido de milho resistente tipo 2
1/3 xícara (chá) água
¼ xícara (chá) azeite de oliva extravirgem
¼colher (sopa) sal marinho
¼colher (sopa) ou pitadas de Ascophyllum nodosum 
1 colher (sopa) sementes de chia
1 colher (sopa) sementes de linhaça marrom
1 colher (sopa) sementes de linhaça dourada
1 colher (sopa) de orégano seco
300 g de inhame cozido e amassado

Coloque os polvilhos e o amido resistente num bowl 
e reserve. Em uma panela pequena, aqueça a água 
junto com o azeite, o sal e  Ascophyllum nodosum (até 
o ponto de iniciar a fervura). Com cuidado, despeje 
este líquido quente sobre os polvilhos para escaldá-los. 
Misture com o auxílio de uma espátula e assim que 
estiver morno, desfaça os grumos com as mãos. 
Adicione os demais ingredientes e misture bem até 
a massa ficar homogênea. Faça bolinhas e disponha 
numa assadeira untada (rendimento: 25 unidades com 
20g cada).
Asse em forno preaquecido a 180ºC por 
aproximadamente por 25 minutos.

PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 
NA DIMINUIÇÃO DO SAL NOS ALIMENTOS

Pãozinho de inhame com sementes,
orégano seco, Algea Food e Ziam

Dosagem usual:
5 a 10 g ao dia
Nos alimentos deve ser substituído em até 20% 
as farinhas de trigo, mandioca, arroz e polvilho.

Galena Indica

ALGEA FOOD® é o Ascophyllum nodosum cultivado nos mares Noruega, também 
chamado de alga marrom. É muito conhecida pela sua ampla composição em 
antioxidantes, como florotaninos, carotenoides, fucoidanos, além de rica em 

minerais, vitaminas e fibras como o ácido algínico. Nos alimentos é adicionada 
“pitadas” para reduzir a quantidade de sal em 50%, além de agregar valor 

nutricional e saborizar os alimentos. Quando utilizada em cápsulas, na dosagem 
de 0,5 - 2 g ao dia, preveni e reduz todas as complicações associadas à síndrome 

metabólica, como gordura abdominal, dislipidemia, 
resistência à insulina e dibetes mellitus.

ZIAM® é o amido de milho resistente tipo 2, com reúne os benefícios das fibras 
solúveis, portanto produz efeito prebiótico, e fibras insolúveis. Reduz a  carga 
glicêmicas dos alimentos, interessante o uso em dietas glúten free, já que em 
geral possuem alta carga glicêmica. Contribui para manter o intestino saudável 

por aumentar a concentração de butirato, além de promover saciedade
É ideal para ser adicionado nos alimentos, não altera o sabor, cor e aumenta 
o conteúdo de fibras sem alterar a aparência e a textura dos alimentos de 

panificação. Quando aquecido aumenta a viscosidade dos alimentos, 
como sopas e cremes.
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Todas as indicações e formulações por:

Carina Boniatti, chef formada 
em Gastronomia pela Universidade 
Anhembi Morumbi SP e pela Le Cordon 
Bleu, em Paris. Também é Nutricionista 
com pós-graduação e Nutrição. Clínica 
Funcional pela VP Consultorial SP.
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