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Fitoative-se de onde estiver!
A facilidade do nosso app conta com um catálogo de fitoativos, 

indicações e formulações no tratamento individualizado.

Disponível para download
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Uma cultura, um jeito de ser especial e um olhar inovador
que abrange a busca por um equilíbrio entre

Referência em
Fitoativos

Certificado FDA

Inovação

Soluções 
 para todas  

as áreas da
saúde

Conhecimento
Soluções de

varejo

Pioneiros em  
Epigenética

Soluções 
 naturais

Foco na
Longevidade

Nosso objetivo é alcançar a longevidade aliada à qualidade 
de vida. E isso é possível porque nos conectamos com 

a natureza para mais bem-estar e cuidado nos detalhes.

corpo, mente e metabolismo



* Com base em evidências clínicas em indivíduos  
   com cerca de 95 Kg (DI PIERRO et al., 2009).

Estudos clínicos 
comprovam  
sua eficácia

Potente termogênico 
descafeinado

60% catequinas
40% EGCG

Redução de até

em

90dias
15kg

*
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Amin T, Bhat SV. A review in phytosome technology as a novel approach to improve the bioavailability of nutraceuticals. IJOART. 1(3): 43-57, 2012. Bhattacharya, S. Phytosomes: 
the new technology for enhancement of bioavailability of botanicals and nutraceuticals. Int J Health Res. 2(3): 225-232, 2009.
Belcaro G, Ledda A, Hu S, Cesarone MR, Feragalli B, Dugall M. Greenselect Phytosome® for borderline metabolic syndrome. HYPERLINK “https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/24348726” \o “Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM.” Evid Based Complement Alternat Med.  2013;2013:869061. doi: 10.1155/2013/869061. 
Brandão AP, Brandão AA, Nogueira AR, Suplicy H, Guimarães JI, Oliveira JEP. I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica. Arq Bras Cardiol. 84, 
Suplemento I, 2005. Di Pierro F, Menghi AB, Barreca A, Lucarelli M, Calandrelli A. Greenselect Phytosome® as an adjunct to a low-calorie diet for treatment of obesity: a clinical 
trial. HYPERLINK “https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19594224” \o “Alternative medicine review : a journal of clinical therapeutic.” Altern Med Rev.  14(2): 154-160, 2009. Pietta 
P, Simonetti P, Gardana C, Brusamolino A, Morazzoni P, Bombardelli E. Relationship between rate and extent of catechin absorption and plasma antioxidant status. “https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9861443” \o “Biochemistry and molecular biology international.” Biochem Mol Biol Int. 46(5): 895-903, 1998. 

A administração oral de GREENSELECT PHYTOSOME®, nas doses recomendadas, 
apresenta boa tolerabilidade. Não é recomendado para gestantes, lactantes e 
portadores de hipotireoidismo. 

Contraindicações

Referências

Por que descafeinado?

Estudos clínicos

Figura 2

Peso corporal  

Índice de massa corporal  

Circunferência da cintura  

Colesterol total  

Bases glicêmicas

Triglicerídeos totais

Greenselect Phytosome®

Grupo controle
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Greenselect Phytosome®

Extrato de catequinas obtido 
sem a tecnologia Phytosome®

GREENSELECT PHYTOSOME® é desprovido das ações estimulatórias centrais e periféricas da cafeína, o 
que é importante para indivíduos mais sensíveis à substância e portadores de doenças cardiovasculares. 

Biodisponibilidade
Estudos clínicos realizados em indivíduos sadios 
confirmam que GREENSELECT PHYTOSOME®, 
quando comparado com o extrato de catequina 
obtido sem a tecnologia Phytosome®, foi capaz de 
aumentar em duas vezes sua biodisponibilidade, 
sendo o maior pico observado na segunda hora após 
a ingestão (PIETTA et al., 1998- Figura 1).

Redução do Peso Corporal
Um estudo clínico multicêntrico, conduzido em indivíduos acima 
do peso, evidenciou que no grupo tratado com GREENSELECT 
PHYTOSOME® houve em média, uma redução de 14,6% do peso corporal 
e de 12% no IMC, aos 90 dias de tratamento. Além disso, foi observada 
também uma melhora no perfil lipídico, com redução do colesterol total 
e dos triglicerídeos no sangue (DI PIERRO et al., 2009 - Figura 2).

Síndrome Metabólica (SM)
Os efeitos benéficos de GREENSELECT PHYTOSOME® foram avaliados em estudo clínico com voluntários que apresentavam valores 
limítrofes para diferentes parâmetros que definem a SM e com aumento do estresse oxidativo plasmático. Após 24 semanas de 
tratamento, a observação de melhora do peso corporal, perfil lipídico e pressão arterial posicionou 84% dos indivíduos tratados com 
GREENSELECT PHYTOSOME® como fora dos parâmetros e do perfil característico da SM, enquanto que 80% dos indivíduos do grupo 
controle se mantiveram nas condições iniciais, definidas como limítrofes para a SM (Brandão, A.P. 2005 e 
Belcaro, G., et al. 2013).

Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 120 mg de
GREENSELECT PHYTOSOME®, duas vezes ao dia.

GREENSELECT PHYTOSOME® é um fitoativo obtido da Camellia sinensis com dupla padronização em 60% catequinas 

e 40% EGCG e ausência de cafeína, além de contar com uma tecnologia que melhora sua biodisponilidade, 

potencializando o efeito termogênico. Seus benefícios incluem o gerenciamento do peso, redução de medidas e 

melhora dos parâmetros da síndrome metabólica, além de ser um ótimo aliado como pré-treino.
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Potente aliado das dietas Low Carb

Bloqueia a 
absorção do 

65% menos fome

carboidrato
Até 500x mais 
atividade  inibitória 
α-amilase

Reduz 6,3 cm
de  circunferência
da cintura
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Parâmetro Grupo Início do tratamento Fim do tratamento 
12 semanas Diferença %

Peso corporal médio Kg
Beanblock® 82,8 78,8 - 5%

Controle 81,2 81,3 +0,1%

Circunferência média 
da cintura cm

Beanblock® 94,4 88,2 - 7%

Controle 92,5 91,1 - 1,5 %

Apetite
Score médio
0 a 10 (EVA*)

Beanblock® 7,6 5,0 - 65%

Controle 7,4 7,3 - 1,4%

• BEANBLOCK® é o único com atividade controlada de 
fitohemaglutinina - quantidade mínima para assegurar 
eficácia sobre a redução da grelina com diminuição do 
apetite e segurança pela ausência de efeitos colaterais.
• Desconforto intestinal - BEANBLOCK® é obtido por uma 
tecnologia patenteada que otimiza a concentração de 
proteínas inibidoras da α-amilase e minimiza a presença 
de oligossacarídeos fermentáveis no intestino, reduzindo 
deste modo a produção de gases/flatulência.

Estudo clínico em indivíduos com sobrepeso (IMC 25-
30 kg/m2) e sem nenhum outro tipo de tratamento ou 
suplementação, tratados por 12 semanas com BEANBLOCK® 
demonstrou redução significativa de peso e circunferência 
da cintura, além de aumento da percepção de saciedade e 
redução do apetite. (Luzzi R et al. 2014 - Tabela 1).

Redução da glicemia
Em estudo clínico, pacientes após 30 minutos 
da administração de BEANBLOCK® (100 mg) 
apresentaram cerca de 40% de redução do aumento 
da glicemia (em relação ao placebo) gerado pela 
ingesta de refeição contendo entre 800 a 1000 
kcal, sendo 60% constituída por carboidratos (pão 
branco) “Figura 2”.
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Referências

Spadafranca A et al. Phaseolus vulgaris extract affects 
glycometabolic and appetite control in healthy human subjects. 
Br J Nutr. 2013;109(10):1789-1795 (adaptado).

Luzzi R et al. Beanblock® (standardized dry extract of Phaseolus vulgaris) in mildly overweight subjects: a pilot study. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014;18(20):3120-312. Spadafranca 
A et al. Beanblock® - Phaseolus vulgaris extract affects glycometabolic and appetite control in healthy human subjects. Br J Nutr. 2013;109(10):1789-1795. Carai A M et al., Potential 
efficacy of preparations derived from Phaseolus vulgaris in the control of appetite, energy intake, and carbohydrate metabolism. Diabetes Metab. Syn. Obes. Targ. Ther. 2:145-153. 
2009. Maccioni et al., A Phaseolus vulgaris Extract Reduces Cue-Induced Reinstatement of Chocolate Seeking in Rats. Front. Pharmacol., 109(7): 2016.

*escala visual analógica

Você sabia? Redução do apetite,
circunferência da cintura e peso corporal

Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 100 mg de BEANBLOCK®, 
duas vezes ao dia, 30 minutos antes das principais 
refeições.

BEANBLOCK® fitoativo patenteado obtido da Phaseullus vulgaris com tripla padronização- inibição enzimática (α-amilase) – U/g: 1 a 
1.600.000. >6% em complexo de proteínas inibidoras da α-amilase e atividade de hemaglutinina > 8.000 <30.000 (HAU/g), reduz a 
absorção do carboidrato, além de proporcionar um efeito sacietógeno, contribuindo no gerenciamento do peso, controle glicêmico e 
compulsão alimentar.

Contraindicações
A administração oral de BEANBLOCK®, nas doses 
recomendadas, apresenta boa tolerabilidade. Não é 
recomendado para crianças, gestantes e lactantes.

Obesidade e síndrome metabólica
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Reduz a glicemia de
jejum em até 20%

Alternativa no 
tratamento da 

síndrome do ovário 
policístico (SOP)

Melhora do diabetes 
tipo 2 e síndrome 

metabólica

Atuação sobre SGLTs 
1 e 2, e resistência 

insulínica

Obesidade e síndrome metabólica
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GLICOLINE® é um fitoativo exclusivo obtido da Malus domestica + Berberis vulgaris padronizado em 60% de berberina e 40% de florizina. 
Possui atividade hipoglicemiante e é indicado em quadros de diabetes do tipo 2, síndrome metabólica e síndrome do ovário policístico. 
Seu mecanismo de ação é multialvo e envolve a redução da resistência insulínica, com melhora da captação de glicose para o interior das 
células por diferentes mecanismos, dependentes e não dependentes de insulina, o que favorece o efeito hipoglicemiante e a redução de 
comorbidades, como a retinopatia diabética e outras.

Estudo clínico realizado em pacientes com diabetes tipo 2 e 
dislipidemia avaliou, em comparação ao placebo, os efeitos 
do tratamento oral com berberina, presente em GLICOLINE®, 
durante três meses. Foram observadas reduções de 12% na 
hemoglobina glicada, 20% na glicemia de jejum e 26% na 
glicemia pós-prandial (figura 1) (ZHANG et al., 2008).

Um estudo pré-clínico avaliou o efeito hipoglicemiante da 
florizina, um dos componentes de GLICOLINE®, no teste de 
tolerância à glicose oral. Após trinta minutos da administração 
da glicose, já foi observado o efeito hipoglicemiante, mantido 
durante todo o período de duas horas de avaliação (figura 2) 
(WRIGHT et al., 2018).

GLICOLINE® possui ação hipoglicemiante semelhante à metformina, reduzindo a resistência 
insulínica, estimulando a captação de glicose pelo músculo, tecido adiposo e fígado, por meio 
da ativação da AMPK (proteína quinase ativada por AMP), além de reduzir a gliconeogênese 
hepática. É também capaz de bloquear os cotransportadores de glicose dependentes de 
sódio (SGLT1 no intestino e SGLT2 no túbulo proximal renal), reduzindo a absorção intestinal e 
estimulando a eliminação da glicose pela urina (WANG et al., 2018; KATSUDA et al, 2015).

Mulheres com síndrome do ovário policístico (SOP) podem apresentar resistência 
insulínica, o que leva à hiperinsulinemia e consequente aumento da produção de 
hormônios androgênicos pelo ovário e redução da produção hepática da proteína ligadora 
de hormônios sexuais (SHBG), o que leva a um acúmulo de pequenos folículos ovarianos 
que não progridem até a ovulação. GLICOLINE® possui ação metformina-like, o que reduz a 
resistência insulínica e contribui com o tratamento da SOP (XIE et al., 2019).

Referências
WANG H et al. Metformin and berberine, two versatile drugs in treatment of common metabolic diseases. Oncotarget. 2018; 9(11): 10135-10146. KATSUDA Y et al. Contribution of 
hyperglycemia on diabetic complications in obese type 2 diabetic SDT fatty rats: effects of SGLT inhibitor phlorizin. Exp Anim. 2015; 64(2): 161-169. XIE L et al. The effect of berberine 
on reproduction and metabolism in women with polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomized control trials. Evid Based Complement Alternat 
Med. 2019; 2019: 7918631. WRIGHT EM et al. Sugar absortion. In: Physiology of the gastrointestinal tract. 2018; pp.1051-1062. ZHANG Y et al. Treatment of type 2 diabetes and 
dyslipidemia with the natural plant alkaloid berberine. J Clin Endocrinol Metab. 2008; 93(7): 2559-2565.

Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 500 mg de 
GLICOLINE®, de uma a duas vezes ao dia.

Contraindicações
A administração oral de GLICOLINE®, nas doses recomendadas, apresenta boa 
tolerabilidade. Não deve ser utilizado em crianças, gestantes e lactantes. Utilizar 
com cautela em pacientes que já fazem uso de outros hipoglicemiantes.

ESTUDOS CIENTÍFICOS

Figura 2: Variação temporal da glicemia causada pela 
florizina, em comparação com o controle.

Figura 1: Variação percentual de parâmetros glicêmicos do 
grupo tratado com berberina durante 3 meses.
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Contraindicações
A administração oral de METABOLAID®, nas doses recomendadas, 
apresenta boa tolerabilidade. Não é recomendado para crianças, 
gestantes e lactantes. 

Mecanismo 
inovador

SaciedadeGasto energético

METABOLAID® é um fitoativo exclusivo obtido das espécies Hibiscus 
sabdariffa + Lippia citriodora padronizado em 3% antocianidinas e 15% 
verbacosídeos, com efeitos relacionados a mecanismos de ação inovadores 
que promovem a saciedade, por conta da elevação dos níveis de GLP-1 
(glucagon-like peptide-1) e o aumento do gasto energético, como resultado 
da ação do tipo browning.

Posologia e modo de usar:
Ingerir uma dose de 250 mg de METABOLAID®, duas vezes 
ao dia ou 500 mg em dose única pela manhã.

Referências
BOIX-CASTEJÓN M et al. Hibiscus and lemon verbena polyphenols modulate appetite-

related biomarkers in overweight subjects: a randomized controlled trial. Food Funct., 

2018; 9(6): 3173-3184. LEE YS et al. Metabolaid® Combination of lemon verbena and 
hibiscus flower extract prevents high-fat diet-induced obesity through AMP-activated 
protein kinase activation. Nutrients, 2018; 10 (9): 1204. LEE S, LEE DY. Glucagon-like 
peptide-1 and glucagon-like peptide-1 receptor agonists in the treatment of type 2 
diabetes. Ann Pediatr Endocrinol Metab. 2017; 22(1): 15–26. HALPERN B et al. Brown 
adipose tissue: what have we learned since its recent identification in human adults. Arq 
Bras Endocrinol Metab. 2014; 58(9): 889-899.

Converte  
o tecido

adiposo branco 
em bege

Emagrecedor
com efeito 
browning

Obesidade e síndrome metabólica
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Posologia e modo de usar:
Ingerir uma dose de 500 mg de DRENOW C®, duas vezes ao dia.

Contraindicações
A administração oral de DRENOW C®, nas doses recomendadas, apresenta boa 
tolerabilidade. Deve ser utilizado com cautela em pacientes com terapêutica anti-
hipertensiva e diurética. Não é recomendado para crianças, gestantes e lactantes. 

Referências
CHRUBASIK, C. et al. A systematic review on the Rosa canina effect and efficacy profiles. Phytother Res. 2008; 22(6):  
725-733. GALATI, E.M. et al. Biological effect of Opuntia ficus indica (L.) Mill. (Cactaceae) waste matter: Note I: diuretic 
activity. J Ethnopharmacol. 79(1): 17-21. TESORIERE, L. et al. Supplementation with cactus pear (Opuntia ficus-indica) 
fruit decreases oxidative stress in healthy humans: a comparative study with vitamin C. Am J Clin Nutr. 2004; 80(2): 
391–395, (2004).

Menos 60% 
acúmulo 

de líquidos

Rico em
vitamina C

Dobro de
betalaínas e 

indicaxantina

Drenagem 
via oral

DRENOW C® é um fitoativo obtido das espécies Opuntia ficus indica + Rosa 
canina com tripla padronização: 10% betalaínas, 0,06% indicaxantina e 30% 
vitamina C. Possui atividade diurética e antioxidante, indicado para tratamento 
de quadros que envolvem a retenção de líquidos, como redução de medidas, 
tratamento da celulite e outras desordens estéticas.

DRENOW C ®

É  S O L Ú V EL

Adicione
ao seu 

shake, suco,
smoothie 
ou bebida

instantânea!

Sua drenagem diária

poder diurético
e antioxidante

Efeito 2 em 1:

Obesidade e síndrome metabólica
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Inibe a enzima 
lipase pancreática 

Efeito 
antiadipogênico

SLIMCARB® é um fitoativo exclusivo da Salacia reticulata 
padronizado em 20% saponinas triterpenoides e 1% 
mangiferina, que apresenta triplo bloqueio enzimático e 
ação antiadipogênica, favorecendo a redução da absorção 
de gordura e auxiliando no controle do peso corporal. 

Posologia e modo de usar:
Ingerir uma dose de 200 mg de SLIMCARB®, duas vezes ao dia, 
30 minutos antes das principais refeições.

Contraindicações
A administração oral de SLIMCARB®, nas doses 
recomendadas, apresenta boa tolerabilidade (deve 
ser utilizado com cautela em indivíduos que já fazem 
uso de hipoglicemiantes). SLIMCARB® não deve ser 
utilizado em crianças, gestantes e lactantes.

Referências
KAJIMOTO OKS et al. Effects of a diet containing Salacia reticulata on mild 
type 2 diabetes in humans a placebo controlled, cross over trial. J Jpn Soc 
Nutr Food Sci., 2000; 53(5): 199–205. KKIU A, SUBASINGHE S. Salacia 
reticulata weight: a review of botany, phytochemistry and pharmacology. 
Tropical Agricultural Research & Extension 13(2): 2010. 

“Orlistate 
like”

Reduz a absorção
de gorduras

Obesidade e síndrome metabólica
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DIGLOTHIN® é um fitoativo exclusivo da espécie Dichrostachys glomerata padronizado 
em 10% de polifenóis, útil no tratamento da obesidade e síndrome metabólica. Seu 
mecanismo de ação é relacionado ao aumento das concentrações de adiponectina 
(adipocina cujas concentrações plasmáticas baixas estão relacionadas com a resistência 
à insulina e obesidade), além da ação antioxidante, inibidora da oxidação do LDL-c e 
moduladora dos níveis glicêmicos (CHANDRAN et al., 2013; KUATE et al., 2011; KUATE et 
al., 2010).

Posologia e modo de usar:
Ingerir uma dose de 200 mg de DIGLOTHIN®, duas vezes ao dia.

Contraindicações
A administração oral de DIGLOTHIN®, nas doses recomendadas, apresenta boa 
tolerabilidade. DIGLOTHIN® não deve ser utilizado em crianças, gestantes e lactantes.

Referências
CHANDRAN, M. et al. Adiponectin: more than just another fat cell hormone? Diabetes Care. 2003; 
26(8):2442-2450. KUATE, D. et al. Antioxidant characteristics of Dichrostachys glomerata spice 
extracts. CyTA - Journal of Food. 2010; 8(1):23–37. KUATE, D. et al. Effects of Dichrostachys glomerata 
spice on cardiovascular diseases risk factors in normoglycemic and type 2 diabetic obese volunteers. 
Food Research International. 2011; 44(5):1197-1102. KUATE, D. et al. Anti - inflammatory, anthropometric 
and lipomodulatory effects in obese patients with metabolic syndrome. 
Functional Foods in Health and Disease 2013; 3(11):416-427.

- 10,7 cm de circunferência da cintura

- 10,7% percentual de gordura corporal

Redução  
de medidasRevele suas curvas

em 8 semanas

Obesidade e síndrome metabólica
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Diminui o risco
de infarto e AVC

Reduz colesterol  
total, LDL-c e  
triglicerídeos

Aumenta HDL-c

Posologia e modo de usar:
Ingerir uma dose de 250 mg de BERGANINA®, duas vezes ao dia.

Contraindicações
A administração oral de BERGANINA®, nas doses recomendadas, 
apresenta boa tolerabilidade. Não deve ser utilizado por crianças 
gestantes e lactantes.

Referências
PERNA S. et al. Efficacy of bergamot: From anti-inflammatory and anti-oxidative mechanisms to clinical 
applications as preventive agent for cardiovascular morbidity, skin diseases, and mood alterations. Food 
Sci Nutr. 2019; 7(2): 369-384.MOLLACE V et al. Hypolipemic and hypoglycaemic activity of bergamot 
polyphenols: from animal models to human studies. Fitoterapia. 2011; 82(3): 309-136. 
 

Ação sobre
a HMG-COA

redutase

BERGANINA® é um fitoativo duplamente padronizado em flavonoides (38%) 
e naringenina (10%) obtido da Citrus bergamia, com diversos estudos 
que sustentam sua aplicação e segurança como protetor cardiovascular, 
devido às ações sobre o metabolismo de lipídeos e da glicose, que levam à 
adequação destes parâmetros no sangue e à prevenção da aterosclerose e 
suas consequências.

Efeito
“Estatina 

like”

Com coração 
saudável  
a vida flui
melhor!

Obesidade e síndrome metabólica
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Dupla ação 
antioxidante e 

anti-inflamatória

-55%  
sintomas 

da ressaca

Cuidado 
hepático

CLOVEOL® é um fitoativo obtido da espécie Syzygium aromaticum padronizado 
em 30% de polifenóis e 10% de eugenol, que possui efeitos antioxidantes e 
anti-inflamatórios significativos. Possui importante ação hepatoprotetora, 
reduzindo os danos ao fígado causados por agentes externos como 
alimentação inadequada, uso de fármacos e bebidas alcoólicas, aliviando os 
sintomas da “ressaca” e aumentando a eliminação de substâncias tóxicas, 
relacionadas ao metabolismo do álcool no organismo. 

Posologia e modo de usar:
Ingerir uma dose de 250 mg de CLOVEOL® ao dia.

Contraindicações
A administração oral de CLOVEOL®, nas doses recomendadas, apresenta 
boa tolerabilidade. Não é recomendado para crianças, gestantes e lactantes.

Referências
MAMMEN RR et al. Clove bud polyphenols alleviate alterations in inflammation and oxidative stress markers 
associated with binge drinking: a randomized double-blinded placebo-controlled crossover study. J Med 
Food. 2018; 21(11):1188-1196.GUO R, REN J. Alcohol and acetaldehyde in public health. Int. J. Environ. Res. 
Public Health 2010; 7, 1285-1301. 
 

Cuidado 
natural
com a
saúde
hepática

Obesidade e síndrome metabólica
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União das própolis
vermelha, verde e marrom

Fortalecimento do sistema  
imunológico

Efeitos antioxidante
e anti-inflamatório

Ação
antimicrobiana

ÚNICO
BLEND COM A  

PRÓPOLIS 
 VERMELHA

LANÇAMENTO!

O poder
da própolis
vermelha
em benefício  
 à saúde!
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Esses resultados mostram o potencial terapêutico e diferenciais da própolis vermelha 
a partir da pesquisa científica para diferentes aplicações e benefícios à saúde.

Atividade antiproliferativa em diferentes 
linhagens de células tumorais in vitro 

(RUFATTO et al., 2017)

     VOCÊ SABIA?

Referências
BISPO-JÚNIOR W et al. Atividade antimicrobiana de frações da própolis vermelha de Alagoas, Brasil. Semina: Ciências Biológicas e da Saúde. 2012; 33(1): 3-10. CABRAL ISR. 
Composição fenólica, atividade antibacteriana e antioxidante da própolis vermelha brasileira. Quim. Nova. 2009; 32(6): 1523-1527. DAUGSCH A et al. A própolis vermelha do nordeste 
do brasil e suas características químicas e biológicas. Universidade Estadual de Campinas. 2007. Disponível em http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/255849/1/
Daugsch_Andreas_D.pdf. Acesso em 08/02/21. PASUPULETI VR et al. Honey, propolis, and royal jelly: a comprehensive review of their biological actions and health benefits. Oxid 
Med Cell Longev. 2017; 2017: 1259510.

Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 400 mg de 
PRÓPOLIS MAIS®, duas vezes ao dia. 

Contraindicações
A administração oral de PRÓPOLIS MAIS®, nas doses 
recomendadas, apresenta boa tolerabilidade. Utilizar 
com cautela e acompanhamento por profissional de 
saúde em gestantes e lactantes. 

Atividade antioxidante e antimicrobiana da própolis vermelha

PRÓPOLIS MAIS® é um produto exclusivo com a própolis vermelha brasileira, considerada uma das mais raras do mundo. É 
um blend composto também pelas própolis verde e marrom, com dupla padronização em polifenóis totais 0,50% e flavonoides 
0,25%**. Sua ação sinérgica proporciona efeitos imunomoduladores, antimicrobianos, anti-inflamatórios e antioxidantes, úteis para 
prevenção e tratamento de doenças que envolvem o processo inflamatório e estresse oxidativo, além de possibilitar a prevenção e 
tratamento contra agentes infecciosos que causam diferentes tipos de doenças, como do trato respiratório e outras. 

ESTUDOS CIENTÍFICOS

de atividade antioxidante em modelo 
experimental, o que constitui 

um valor bem expressivo para o combate 
ao estresse oxidativo (CABRAL et al., 2009)

de eficiência antimicrobiana em um conjunto 
de espécies testadas de bactérias gram-

positivas, gram-negativas e fúngicas 
(BISPO-JÚNIOR et al., 2012)

. A palavra própolis é derivada do grego pro - em defesa e polis - cidade ou comunidade, e sua produção pelas abelhas 
têm o objetivo principal de proteger a colmeia da invasão de microrganismos e predadores (PASUPULETI et a., 2017).

. A própolis vermelha é encontrada em colmeias de abelhas Apis mellifera no nordeste do Brasil, sendo obtida da resina do caule de 
Dalbergia ecastophyllum, o que a caracteriza com uma composição química diferenciada, útil em várias doenças infecciosas, inflamatórias 
e relacionadas ao estresse oxidativo, além de auxiliar na prevenção do crescimento de tumores (DAUGSCH, 2007).

PRÓPOLIS MAIS
® 

É  S O L Ú V E L

Adicione
em água,
sucos ou
shakes. 

Antiviral

Antibacteriana e antifúngica

Combate às infecções respiratórias

Antioxidante

Anti-inflamatória

Cicatrizante

61% 77%
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Previne e combate 
infecções do

trato respiratório

Efeito 
imunoregulador

e antioxidante

Ação anti-inflamatória
no excesso da 

resposta imunológica

Imunidade  
em alta!

Seu reforço
natural 
no combate a
infecções virais
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A enzima conversora de angiotensina II (ECA2) pode ser utilizada pela maioria das espécies virais como uma 

“porta de entrada” ao atuar como um receptor presente nas células humanas que facilita a entrada do vírus.

Além disso, na tentativa de combater a infecção viral, um estágio de hiperinflamação pode ser causado pela 

“tempestade de citocinas” liberadas, o qual é considerado um sinal agravante nos quadros de síndromes 

respiratórias agudas que pode levar o paciente a morte (TAVARES, TEIXEIRA e GARCIA, 2017). Um outro fator que 

vem sendo altamente relacionado com a patogênese viral é a provável indução da trombose pulmonar, o que 

pode acelerar a piora das condições clínicas em geral do paciente (LIU e Li, 2020). Portanto, regimes adjuvantes antitrombóticos podem ser uma 

estratégia interessante na prevenção da hiperinflamação e proteção da parede vascular.

VOCÊ SABIA?

VIROFF® é um fitoativo exclusivo padronizado em ácido isoclorogênico A (2,5%), forsythoside A (0,8%), flavonoides (6%) e 
taninos (4%), derivados de três espécies vegetais (Flos Lonicerae japonicae, Forsythiae Fructus e Euphorbia hirta). Através de 
sua tripla ação antiviral, as espécies que compõem VIROFF® auxiliam no combate às infecções do trato respiratório superior 
frequentemente causadas por diversos vírus, atuando também no fortalecimento do sistema imune. Por apresentar diversas 
outras propriedades biológicas, VIROFF® também é capaz de regular o estresse oxidativo e a resposta inflamatória exacerbada 
observada em quadros infecciosos causados por vírus da influenza e outras infecções virais respiratórias.

Referências
HOFFMANN, M.; KLEINE-WEBER, H.; MÜLLER, M. A. Preventing spread of SARS coronavirus-2 in humans. Medical Xpress, 2020. LIU, W. et al. COVID-19 Disease: 
ORF8 and Surface Glycoprotein Inhibit Heme Metabolism by Binding to Porphyrin. 2020. TAVARES, L. P.; TEIXEIRA, M. M.; GARCIA, C. C. The inflammatory response 
triggered by Influenza virus: a two edged sword. Inflammation Research, v. 66, p. 283-302, 2017. WILLIAMS, L. A. D.; GOSSEL-WILLIAMS, M.; SAJABI, A.; BARTON, 
E. N.; FLEISCHHACKER, R. Angiotensin Converting Enzyme Inhibiting and Anti-dipsogenic Activities of Euphorbia hirta Extracts. Phytotherapy Research, v. 11, p. 
401-402, 1997.

Posologia e modo de usar
Profilaxia: ingerir uma dose de 300 mg de VIROFF® duas vezes ao dia.
Tratamento: ingerir uma dose de 300 mg de VIROFF® até quatro vezes ao 
dia (durante os 5 primeiros dias), e até duas vezes ao dia para manutenção.

Contraindicações
A administração oral de VIROFF®, nas doses 
recomendadas, apresenta boa tolerabilidade. Não 
deve ser utilizado em crianças, gestantes e lactantes.

VIROFF® e suas propriedades
Além de apresentar tripla ação antiviral, VIROFF® pode atuar como um bloqueador da ECA2 e dificultar a entrada do vírus nas 
células do hospedeiro. Diante do grande potencial anti-inflamatório das espécies que compõem VIROFF®, a resposta inflamatória 
exacerbada é controlada através da regulação da produção de citocinas. Através de sua ação antioxidante, é capaz de regular o 
estresse oxidativo ocasionado pelo excesso de radicais livres e, além disso, prevenir o efeito trombótico que pode ocorrer durante 
o processo de infecção viral.

Repercussão 
hematológica

Radical livre
(molécula instável)

Entrada do vírus 
na célula e  

replicação viral

Macrófago

Provável indução da trombose 
pulmonar, o que pode levar a 
piora das condições clínicas.

VIROFF® Oferece proteção  
da parede vascular.

Causa hiperresponsividade 
inflamatória.

VIROFF® Ação Anti-inflamatória e 
modulação do sistema imune.

Estimula a formação de radicais 
livres que levam ao estresse 

oxidativo.

VIROFF® Ação Antioxidante.

Utiliza a ECA2 como porta de entrada 
na célula hospedeira.

VIROFF® Auxilia no bloqueio da entrada e 
na inibição da replicação.

Seu reforço
natural 
no combate a
infecções virais
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Aumento de 71% das células de defesa
NATRAMUNE® é um blend de fitoativos exclusivo composto por cogumelos renomados na Medicina Tradicional Chinesa (Grifola 
frondosa, Ganoderma lucidum, Lentinula edodes e Schizophyllum commune) ricos em polissacarídeos, polifenóis e ácidos graxos, 
além das seguintes espécies (Oryza sativa, Hordeum vulgare, Discorea alata e Olea europaea)  que em sinergismo, reestabelecem a 
homeostase do organismo, estimulam a fagocitose, atuam na defesa de agentes infecciosos e promovem a vitalidade imunológica, 
a fim de promover uma longevidade e o envelhecimento saudável.

Referências
WEEKS. B. S. The hemicellulose preparation, Natramune (PDS-2865), increases macrophage phagocytosis and nitric 
oxide production and increases circulating human lymphocytes levels. Medical Science Monitor. 2009; 15(2) 43-46. 
WEEKS. B. S., TSAAVA. T., CHAUHAN. H. Natramune and PureWay-C reduce xenobiotic-induced human T-cell α5β1 
integrin-mediated adhesion to fibronectin. Medical Science Monitor. 2008; 14(12): 279-285.

Contraindicações
A administração oral de NATRAMUNE®, nas doses 
recomendadas, apresenta boa tolerabilidade. Não é 
recomendado para gestantes, lactantes e crianças.

Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 250 mg de NATRAMUNE®, 
duas vezes ao dia.

NATRAMUNE ® 

É  S O L Ú V EL

Adicione
em água.

LANÇAMENTO!

LONGEVIDADE IMUNIDADE DOENÇAS
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Resultados a 
partir de 5 dias

Efeito 
adaptógeno

Fortaleça seu
 sistema imune

contra gripes
   e resfriados

Referências
MELCHIOR J et al. Double-blind, placebo-controlled pilot and Phase III study of activity of standardized 
Andrographis paniculafa Herba Nees extract fixed combination (Kan jang) in the treatment of uncomplicated 
upper-respiratory tract infection. 2000; 7(5): 341-350.

Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 250mg de KALMUNE® duas vezes ao dia.

Contraindicações
A administração oral de KALMUNE®, nas doses 
recomendadas, apresenta boa tolerabilidade. Não 
deve ser utilizado em crianças, gestantes e lactantes.

KALMUNE® é um blend das espécies Andrographis 
paniculata + Eleutherococcus senticosus com 
dupla padronização em 20% andrographolideos e 
2% eleutherosideos, com atividade sobre o trato 
respiratório superior.
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Geleia
Realy®

Shiitake
Gold®

Fortalece 
o sistema

imune

Prevenção de
doenças virais

de repetição

Auxílio real 
no combate 
às alergias

Imunidade  
em alta!

Fortalecer o sistema imune é essencial para garantir uma resposta efetiva contra alergias, inflamações, doenças autoimunes e 

diversos patógenos. A Florien conta com os melhores fitoativos imunomoduladores, deixando você 3x mais protegido.

Contraindicações
A administração oral de GELEIA REALY®, PROTECT P® E SHIITAKE GOLD®, nas doses recomendadas, apresenta boa 
tolerabilidade. Não devem ser utilizados em crianças, gestantes e lactantes.

Posologia
Ingerir uma dose de 200 a 400 mg 

de SHIITAKE GOLD®,  
duas vezes ao dia.

Posologia
Ingerir uma dose de 100 a 300 mg 

de GELEIA REALY®, por dia. 

Posologia
Ingerir uma dose de 240 mg de 

PROTECT P®, duas vezes ao dia.

Referências
KOHNO K et al. Royal jelly inhibits the production of proinflammatory cytokines by activated macrophages. Biosci Biotechnol Biochem. 2004; 68: 138-145. SANTOS NP; PINTO AC. A 
mata é sua farmácia” – a pesquisa de plantas brasileiras para o combate de doenças tropicais no século XIX. Revista Virtual de Química, UFRJ, 2012; vol. 4(2). GARDNER EM. et al. Active 
hexose correlated compound (AHCC) improves immune cell populations after influenza vaccination of healthy subjects. FASEB J, 2010;24, p. 327.
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Ansiolítico natural Duplo 
mecanismo

de ação

Uma  vida

Vá com calma,
vá com Ansiless!

mais leve!
ANSILESS® (Scutellaria lateriflora) é um fitoativo padronizado 
em 5% de escutelarina e de uso consolidado para tratar 
os estados de ansiedade temporários que ocorrem no 
cotidiano e patológicos, como o transtorno de ansiedade 
generalizada. Devido à ação ansiolítica, melhora também 
os sinais e sintomas associados em diferentes sistemas 
orgânicos. 

Referências
BLOC LG et al. Transtorno de compulsão alimentar: revisão sistemática da 
literatura. Rev Psicol Saúde. 2019; 11(1): 3-17. BROCK C et al. American skullcap 
(Scutellaria lateriflora): a randomised, double-blind placebo-controlled crossover 
study of its effects on mood in healthy volunteers. Phytother Res. 2014; 28(5):692-
698. GAFNER S. et al.; Inhibition of [3H]-LSD Binding to 5-HT7 Receptors by 
Flavonoids from Scutellaria lateriflora. J Nat Prod. 2003; 66(4): 535-537. Ludwig 
MWB et al. Ansiedade, depressão e estresse em pacientes com síndrome 
metabólica. Arq. Bras Psicol. 2012; 64(1): 31-46. WOLFSON P, HOFFMANN DL. An 
investigation into the efficacy of Scutellaria lateriflora in healthy volunteers. Altern 
Ther Health Med. 2003; 9(2):74-78.

Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 250 mg de ANSILESS®, duas vezes ao dia.

Contraindicações
A administração oral de ANSILESS®, nas doses recomendadas, 
apresenta boa tolerabilidade. Não deve ser utilizado em 
crianças, gestantes, lactantes e deve ser utilizado com cautela 

em indivíduos que fazem tratamento com psicotrópicos.

Afecções gástricas

Ansiedade

Humor

Bem-estar

Tensão, dores 
musculares, fadiga

Pressão arterial e 
batimentos cardíacos

Afecções 
respiratórias

Distúrbios endócrinos
(obesidade)

Depressão

Doenças 
reumáticas

Climatério

COM
ANSILESS®

Traumas
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Neurovegetativos

Fadiga e baixa energia

Distúrbios do sono

Alterações de apetite

e peso corporal

Neurocognitivos

Dificuldade de
concentração

Indecisão

Retardo psicomotor
ou agitação

Emocionais

Humor deprimido

Baixa estima e culpa

Anedonia/falta de prazer

Desinteresse pela vida

SINTOMAS DA DEPRESSÃO

Resultados nos 
primeiros 15 dias 

Menos efeitos 
colaterais LANÇAMENTO!

Até  57% 
de  melhora
dos sintomas 
da depressão
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Neurovegetativos

Fadiga e baixa energia

Distúrbios do sono

Alterações de apetite

e peso corporal

Neurocognitivos

Dificuldade de
concentração

Indecisão

Retardo psicomotor
ou agitação

Emocionais

Humor deprimido

Baixa estima e culpa

Anedonia/falta de prazer

Desinteresse pela vida

SINTOMAS DA DEPRESSÃO

VOCÊ SABIA?

Referências
FIROOZEEI TS et al. Lavender and dodder combined herbal syrup versus citalopram in major depressive disorder with anxious distress: a double-blind randomized trial. J Integr 
Med. 2020; 18(5): 409-415. KIANI A et al. Effects of Cuscuta chinensis Lam. versus fluoxetine for treatment of major depression: a double-blind, randomized controlled trial. Indo 
Am J Pharm Sci. 2018; 5(1): 278–87. LÓPEZ V et al. Exploring pharmacological mechanisms of lavender (Lavandula angustifolia) essential oil on central nervous system targets. Front 
Pharmacol. 2017; 8(19): 1-8. MALHI MD; MANN JJ. Depression. The Lancet. 2018; 392(10161): P2229-P2312.

Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 500 mg de 
FITAXIN®, duas vezes ao dia. 

Contraindicações
A administração oral de FITAXIN®, nas doses recomendadas, apresenta boa tolerabilidade. 
Não deve ser utilizado em crianças, gestantes e lactantes. Deve ser utilizado com cautela 
em pacientes que fazem uso de medicamentos psicotrópicos convencionais.

APÓS 6 SEMANAS DE TRATAMENTO
    COM ATIVOS DE FITAXIN®

• 76% dos pacientes apresentaram melhora
  de mais da metade dos sintomas

• 40% dos pacientes com remissão total  
   dos sintomas (escala de Hamilton 
      menor que 7)Figura 1. Efeitos antidepressivos com redução dos scores da escala de Hamilton 

(HAM-D) dos ativos de FITAXIN® e Citalopram (adaptado de FIROOZEEI et al., 2020).

FITAXIN® é um fitoativo exclusivo, obtido de Lavandula officinalis e Cuscuta chinensis, destinado à melhora de quadros depressivos 
leves e moderados. Com a tripla padronização em 5% de ácido rosmarínico, 5% de ácido cafeico e 10% de flavonoides, apresenta ações 
sinérgicas antidepressivas que restauram o humor e o equilíbrio mental, além de um perfil de segurança e tolerabilidade mais adequado 
em relação aos antidepressivos convencionais.

• FITAXIN® atua no tratamento da depressão por meio de mecanismos 
de ação que envolvem a melhora da transmissão serotoninérgica e a 
inibição de receptores de glutamato, sem relatos de certos efeitos 
colaterais indesejados, como redução da libido, boca seca e 
cefaleias, em estudo clínico (FIROOZEEI et al., 2020; KIANI et al., 
2018; LÓPEZ et al., 2017).

Um estudo clínico foi realizado em homens e mulheres com idades entre 18 e 46 anos e portadores de depressão leve e moderada 
(escala de Hamilton - mínimo de 18), com avaliações em três e seis semanas. Os ativos de FITAXIN® demonstraram efeito 
antidepressivo importante, iniciados na 3ª semana e com os melhores resultados na 6ª semana, comparáveis ao citalopram, um 
antidepressivo convencional (FIROOZEEI et al., 2020).

ESTUDO CLÍNICO

• A depressão é uma importante causa de incapacidade e responsável por, 
aproximadamente, 50% das consultas psiquiátricas, que ocorrem em função 
dos variados sintomas que prejudicam a qualidade de vida e a sobrevivência.  
(WANG et al., 2017).

Citalopram

Início do tratamento 3ª semana 6ª semana

Melhora da depressão

33% 
na 3ª semana

57% 
na 6ª semana

Ativos de FITAXIN®
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Regula o 
hormônio
do sono

Ausência 
de efeito 
“ressaca”

Controle do 
ciclo circadiano

Ação rápida 
em até 2 horas

Única 
melatonina 

plant-based 
do Brasil
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Referências
ARNAO MB, HERNÁNDEZ-RUIZ J. The Potential of phytomelatonin as a nutraceutical. Molecules. 2018; 23(1): 1-19. pii: E238. KANWAR M, YU J, ZHOU J. Phytomelatonin: 
recent advances and future prospects. J Pineal Res. 2018; 65(4):e12526. ROGERS N, KENNAWAY DJ, DAWSON D. Neurobehavioural performance effects of daytime 
melatonina and temazepam administration. J Sleep Res. 2003; 12(3): 207-212. SALEHI B et al. Melatonin in medicinal and food plants: occurrence, bioavailability, and 
health potential for humans. Cells. 2019; 8: 681. SOUZA-NETO JAS, CASTRO BF. Melatonina, ritmos biológicos e sono - uma revisão da literatura. Rev Bras Neurol. 
2008; 44 (1): 5-11.

Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 30 a 100 mg de HERBATONIN®, 
uma vez ao dia, duas horas antes de dormir.

Contraindicações
A administração oral de HERBATONIN®, nas doses 
recomendadas, apresenta boa tolerabilidade. Não deve ser 
utilizado em crianças, gestantes e lactantes.

HERBATONIN® é um fitoativo exclusivo, obtido de três espécies vegetais (Oryza sativa + Medicago sativa + Chlorella vulgaris) com 
padronização em 1% de fitomelatonina. É destinado à indução e promoção da melhor qualidade do sono, atuando de forma benéfica sobre 
distúrbios, como insônia, jet lag ou aqueles causados por trabalhos noturnos e sintomas relacionados. Também atua sobre os distúrbios 
metabólicos e apresenta ação antioxidante, contribuindo para a consolidação da memória, termorregulação, conservação e restauração da 
energia e do metabolismo energético cerebral.

ESTUDO CLÍNICO

Um estudo clínico comparou o efeito da melatonina e temazepam 

(benzodiazepínico convencional) sobre a sonolência e desempenho 

neurocomportamental (memória espacial, vigilância e raciocínio lógico). 

As administrações orais foram realizadas ao meio dia, para minimizar 

a interferência da melatonina endógena liberada no período noturno. 

Melatonina e temazepam elevaram os níveis de sonolência em relação 

ao placebo. A melatonina, especialmente no horário das 16 horas, após 4 

horas da administração oral, foi capaz de produzir sonolência maior que o 

temazepam (figura 1). Em relação às questões neurocomportamentais, foi 

demonstrado que a melatonina induz ao sono, porém com menores déficits 

de performance em relação ao temazepam (ROGERS et al., 2003).
Figura 1: Comparação entre o nível de sonolência após a administração 
oral ao meio dia (linha pontilhada) de melatonina, temazepam e 
placebo. *** (p<0,05) diferença entre placebo e melatonina; ** 
(p<0,05) diferença entre placebo e temazepam; * (p<0,05) diferença 
entre melatonina e temazepam (adaptado de ROGERS et al., 2003).

VOCÊ SABIA?
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Ativo de Herbatonin®

A Fitomelatonina
Quando administrada por via oral apresenta diferentes

funções no organismo (SALEHI et al., 2019):
Com Herbatonin® é possível garantir  

os níveis necessários de  
Fitomelatonina em sua dose diária
(ARNAO, HERNANDEZ-RUIZ, 2014; 

KANWAR et al., 2018).

É uma substância vegetal com 
molécula idêntica à melatonina, 

hormônio produzido pela 
glândula pineal  

em ausência de luz 
(SOUZA NETO, CASTRO, 2008).

Crescimento ósseo

Controle do ritmo circadiano dia e noite

 Defesa antioxidante Neuroproteção

Regulação hormonal  Imunomodulação

Supressão de tumores

Promoção do sono
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Auxilia no
emagrecimento

Controla 
a compulsão
alimentar

Modula os níveis
do cortisol

Melhora em

os sintomas 
do estresse

72%

Modulador 
de cortisol
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OCIBEST®, obtido da espécie Ocimum tenuiflorum (Tulsi ou Manjericão Sagrado) é um fitoativo exclusivo, 
com tripla padronização em 0,1% de ociglicosídeo-I, 0,2% de ácido rosmarínico e 2,5% de ácidos triterpênicos. 
Sua ação adaptógena atua na redução do estresse, modulando o eixo HPA (hipotálamo, glândula pituitária e 
glândula adrenal), responsável pela secreção do cortisol. Além disso, atua na inibição da enzima COMT (catecol-
O-metiltransferase), que degrada as catecolaminas, aumentando os níveis de dopamina e noradrenalina. 
Desta forma, melhora a sensação de bem-estar, as condições do indivíduo em lidar com 
o estresse diário e, consequentemente, o gerenciamento do peso.

ESTUDO CLÍNICO
Um estudo foi realizado durante seis semanas para avaliar a eficácia do OCIBEST® no controle geral e nos sintomas específicos 
do estresse, que foram autoavaliados, por atribuição de escores, antes e ao final do tratamento. Após duas semanas, já foram 
observados resultados positivos. Na sexta semana, foram obtidos os melhores efeitos sobre os sintomas específicos (figura 1A) e 
gerais (figura 1B), que correspondem à somatória de todos os sintomas avaliados no grupo tratado com OCIBEST® (comparação 
entre antes e ao final do tratamento), demonstrando melhor adaptação ao estresse (SAXENA et al., 2012).

O cortisol possui um papel fundamental no desenvolvimento da 

obesidade. Quando os níveis estão elevados, ocorre hipertrofia do 

tecido adiposo abdominal, ganho de peso, resistência insulínica e 

hiperglicemia, característicos da síndrome metabólica. O controle do 

estresse é um fator chave para a regulação hormonal, contribuindo 

com o emagrecimento (ABRAHAM et al., 2013).

OCIBEST® contribui para o tratamento da obesidade relacionada ao estresse, por ser capaz de modular os níveis de cortisol, 
interferindo com suas ações metabólicas que envolvem o ganho de peso e controlando a ingestão excessiva de alimentos ricos em 
gordura e açúcar (VICENNATI et al., 2009).

OCIBEST® E O CORTISOL NO GERENCIAMENTO DO PESO 

VOCÊ SABIA?

Referências
ABRAHAM SB et al. Cortisol, obesity, and the metabolic syndrome: a cross-sectional study of obese subjects and review of the literature. Obesity (Silver Spring, Md.). 2013; 21(1): E105-117.
SAXENA RC et al. Efficacy of an extract of Ocimum tenuiflorum (OciBest®) in the management of general Stress: a double-blind, placebo-controlled study. Evid Based Complement 
Alternat Med. 2012; 2012: 894509. VICENNATI V. Stress-related development of obesity and cortisol in women. Obesity (Silver Spring). 2009; 17(9): 1678-1683. 

Contraindicações
A administração oral de OCIBEST®, nas doses recomendadas, apresenta boa 
tolerabilidade. Não é recomendado para crianças, gestantes e lactantes.

Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 300 mg de OCIBEST®, 
de duas a quatro vezes ao dia.

Figura 1: Comparação dos efeitos de OCIBEST® na melhora dos sintomas específicos  
e gerais do estresse, antes e ao final do tratamento (adaptado de SAXENA et al., 2012).
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NEUROPLASTICIDADE
Estimula a

Neurohacking
e Nootrópico

Melhora a 
memória, o foco 

e a concentração 

Aproveite o máximo 
da sua mente

NEUROZEN® (Hericium erinaceus) é um fitoativo padronizado em 35% 
polissacarídeos e 0,55% triterpenos (erinacinas e ericenomas), capaz de 
promover a saúde do cérebro, através do aumento do fluxo sanguíneo 
cerebral e melhora da capacidade de raciocínio. É capaz de aumentar a 
expressão do fator de crescimento neuronal (Nerve Growth Factor - NGF), 
uma substância endógena que regula o crescimento e a sobrevivência dos 
neurônios, melhora a mielinização e aprimora a comunicação neuronal, 
prevenindo os efeitos do polimorfismo do gene APOE E4/E4, por meio da 
regeneração neuronal. Indicado para doenças neurodegenerativas, como 
demências e doença de Alzheimer.

Referências
FRIEDMAN, M. Chemistry, Nutrition and Health-promoting Properties of Hericium erinaceus (Lion’s 
Mane) Mushroom Fruiting Bodies and Mycelia and Their Bioactive Compounds. Journal of Agricultural 
and Food Chemistry, v. 63, 2015. MORI, K. et al. Improving Effects of the Mushroom Yamabushitake 
(Hericium erinaceus) on Mild Cognitive Impairment: A Double-blind Placebo-controlled Clinical 
Trial. Phytotherapy Research, v. 23, 2009. NAGANO, M., et al. Reduction of depression and anxiety 
by 4 weeks Hericium erinaceus intake. Biomedical Research, v. 31, 2010. OJOPI, E.P.B., et al. 
Apolipoproteína E e a doença de Alzheimer. Revista de Psiquiatria Clínica. v.31, 2004.

Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 250 mg de NEUROZEN®, duas vezes ao dia.

Contraindicações
A administração oral de NEUROZEN® nas doses recomendadas, 
apresenta boa tolerabilidade. Não deve ser utilizado em crianças, 
gestantes e lactantes.
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Efeito antioxidante e 
detoxif icante via Nrf2

Combate as doenças 
neurodegenerativas

Melhora os sintomas 
comportamentais do autismo

RE-LANÇAMENTO!

BROCOPHANUS® é um blend das espécies Brassica oleracea + Raphanus sativus nigra duplamente padronizado em sulforafano 
(1%) e mirosinase (0,5%), uma associação estratégica para elevar a conversão da glucorafanina em sulforafano potencializando a 
biodisponibilidade e eficácia dos ativos (FAHEY et al., 2015). Além de apresentar potencial quimiopreventivo e detoxificante, atuando 
na prevenção de diversos tipos de tumores. BROCOPHANUS® também é capaz de auxiliar no tratamento do autismo, melhorando os 
sintomas comportamentais associados à esta doença. 

Referências
FAHEY, J. W. et al. Sulforaphane bioavailability from glucoraphanin-rich broccoli: control by active endogenous myrosinase. PLoS ONE, v. 10, 2015. LYNCH, R. et al. Sulforaphane from broccoli 
reduces symptoms of autism: a follow-up case series from a randomized double-blind study. Global Advances in Health and Medicine. v. 6, 2017. MOMTAZMANESH, S. Sulforaphane as an 
adjunctive treatment for irritability in autism spectrum disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 2020. Singh, K. et al. 
Sulforaphane treatment of autism spectrum disorder (ASD). Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. v. 111, 2014. ULLAH, M. F. Sulforaphane (SFN): an 
isothiocyanate in a cancer chemoprevention paradigm. Medicines, v. 2, 2015.

Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 100 mg de BROCOPHANUS®, 
duas vezes ao dia. Para crianças acima de 4 anos 
utilizar com a orientação do profissional da saúde.

Contraindicações
A administração oral de BROCOPHANUS®, nas doses recomendadas, 
apresenta boa tolerabilidade. Não é recomendado gestantes e lactantes. 
Pacientes que apresentam hipotireoidismo devem realizar o uso de 
BROCOPHANUS® apenas com o acompanhamento médico.

Moduladores epigenéticos
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Promove os 
genes do 

metabolismo 
mitocondrial

Reduz em até 
10% a área de

gordura visceral

Mais energia
para os

órgãos vitais

Até 20% mais 
mitocôndrias para um

emagrecimento saudável

Até 20X mais 
mitocôndrias
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MITOCONDRIN®, blend obtido das espécies Angelica keiskei (Ashitaba) + Panax ginseng (Red ginseng) é um fitoativo exclusivo, 
destinado à melhora da função mitocondrial. Possui tripla padronização em 8% de chalconas, 10% de flavanonas e 0,9% de 
ginsenosídeos Rb1, Rg1, Rg3. Seus ativos agem sinergicamente e são responsáveis por uma ação multialvo sobre mecanismos 
epigenéticos, relacionados ao aumento da biogênese mitocondrial, que além de ser essencial para a produção de energia, permite 
a regulação do peso corporal – facilitando a queima e prevenindo o acúmulo de gordura.

Nascemos com um tecido adiposo rico em mitocôndrias (tecido adiposo marrom). Porém, conforme envelhecemos reduzimos 
esse conteúdo mitocondrial, tranformando-o em tecido adiposo branco. MITOCONDRIN® por meio da biogênese mitocondrial 
restaura os níveis de mitocôndrias nesse tecido (efeito browning), além de também bloquear o acúmulo de gordura (efeito anti-
adipogênico). Esses efeitos favorecem o gasto calórico, promovendo assim o emagrecimento saudável (HALPERN et al., 2014).

Referências
HALPERN, B; MANCINI, MC; HALPERN, A. Brown adipose tissue: what have we learned since its recent identification in human adults. Arq Bras Endocrinol Metab. 2014; 58(9): 
889-899. CAESAR L K; CECH N B. A Review of the Medicinal Uses and Pharmacology of Ashitaba. Planta Med. 2016; 82: 1236–1245. KIM C et al. Ashitaba and red ginseng complex 
stimulates exercise capacity by increasing mitochondrial biogenesis. Korean J. Food Sci. Technol. 2017; 49(6): 685-692. OTA M. Anti-metabolic-syndrome effect of “Ashitaba 
Polyphenol” Human Study. Kobe Pharmaceutical University.

Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 200 mg de MITOCONDRIN®,  

uma vez ao dia, após às 20h.

Contraindicações
A administração oral de MITOCONDRIN®, nas doses recomendadas, 
apresenta boa tolerabilidade. Não deve ser utilizado em crianças, 
gestantes e lactantes.

MITOCONDRIN® E A BIOGÊNESE MITOCONDRIAL

Um estudo pré-clínico foi realizado em células musculares da linhagem L6, 

no qual os ativos de MITOCONDRIN® aumentaram o conteúdo mitocondrial 

em 20% (Figura 1) e a produção de ATP em 40%. Além disto, interferiram 

com a transcrição gênica e síntese de proteínas consideradas como 

marcadores importantes (PGC1-a, SIRT-1, AMPK, NRF-1 e TFAM), também 

influenciando a ativação de enzimas antioxidantes como a catalase (CAT) 

e a glutationa peroxidase (GPx) (KIM et al., 2017).

MITOCONDRIN® A OBESIDADE E A SÍNDROME METABÓLICA (SM)

Em estudo clínico, os ativos de MITOCONDRIN®, administrados durante o período de 8 semanas, demonstraram ser eficazes no 
controle dos níveis de gordura corporal, reduzindo em até 10% a área de gordura visceral dos indivíduos analisados, destacando-
se como potencial emagrecedor e preventivo contra o desenvolvimento de patologias relacionadas ao excesso de peso, como a 
diabetes, hipertensão, dislipidemias e problemas cardiovasculares (OTA. CAESAR; CECH, 2016).

Figura 1: Medida do conteúdo mitocondrial em células tratadas 
com o controle e com os ativos de MITOCONDRIN® em diferentes 
concentrações. * p<0,05; ** p<0,01 - ANOVA, seguida do Teste de 

Scheffé (adaptado de KIM et al., 2017). 

MITOCÔNDRIAS: MUITO ALÉM DA PRODUÇÃO ENERGÉTICA - UMA NOVA FORMA DE EMAGRECIMENTO 

20%  mais
mitocôndrias

Modulação de genes
mitocondriais

Enzimas
antioxidantes

PRESERVAÇÃO DA FUNÇÃO MITOCONDRIAL
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Atividade detoxificante e 
anti-inflamatória via Nrf2
 
Combate fatores genéticos
da obesidade

Modula + de 600 genes

Modulador epigenético

WASABI GENE® (Wasabia japonica) é um fitoativo padronizado em 12% de isotiocianatos, que explora mecanismos de ação 
inovadores no tratamento da obesidade e das doenças causadas pela inflamação. Possui a capacidade de modular a expressão 
de genes relacionados ao metabolismo de lipídeos no fígado e no tecido adiposo. Além disto, é capaz de ativar a via Nrf2, 
cujos genes alvo conduzem a uma vasta resposta antioxidante, à expressão de enzimas de fase II envolvidas na desintoxicação 
xenobiótica e inibição da inflamação.

Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 100 mg de WASABI GENE®, duas vezes 
ao dia, após as refeições. Utilizar cápsulas revestidas 
para a manipulação.

Contraindicações
A administração oral de WASABI GENE®, nas doses 
recomendadas, apresenta boa tolerabilidade. Não deve 
ser utilizado em gestantes, crianças e lactantes.

Referências
CONAWAY, CC. Isothiocyanates as cancer chemopreventive agents: their biological activities and metabolism in rodents and humans. Curr Drug Metab. 2002; 3(3): 233-255. HOLMSTRÖM, K. M. The 
multifaceted role of Nrf2 in mitochondrial function. Curr Opin Toxicol. 2016; 1: 80-91. YAMASAKI, M. et al. Anti-obesity effects of hot water extract from wasabi (Wasabia japonica Matsum.) leaves in 
mice fed high-fat diets. Nutr Res Pract. 2013; (4): 267-272. SOARES, ER et al. Compostos bioativos em alimentos, estresse oxidativo e inflamação: uma visão molecular da nutrição. Revista HUPE. 2015; 
14(3): 64-72.

Modula 
+ de 600 genes

O Segredo da
Longevidade
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Deixe sua marca por onde passar

Referências
NISHIHIRA J et al. Effects of 4-week continuous ingestion of champignon extract on halitosis and body and 
fecal odor. J Tradit Complement Med. 2017,11;7(1):110-116.

Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 250 mg CHAMPORUS®, duas vezes ao dia.

CHAMPORUS® é um fitoativo padronizado em 20% polissacarídeos, que atua  
na redução dos maus odores corporais, facilitando o relacionamento social.

Efeito desodorante: Melhora os odores corporais

Efeito prebiótico: Rico em fibras, auxilia no 
funcionamento do trato gastrointestinal

Cuidados 
nos

detalhes

O prazer de viver bem

73% de aumento da libido

Mais satisfação sexual 

Menos sintomas da menopausa

GAMA CRB et al. Clinical assessment of Tribulus terrestris extract in 
the treatment of female sexual dysfunction. Clin Med Insights Womens 
Health. 2014; 7: 45–50.

Referências

Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 180 mg de PROTUP®, 
duas vezes ao dia.

Contraindicações
A administração oral de PROTUP® e CHAMPORUS®, 
nas doses recomendadas, apresenta boa 
tolerabilidade. Não é recomendado para crianças, 
gestantes e lactantes.

PROTUP® é um fitoativo padronizado em 30% protodioscina, indicado para potencializar a  
libido, além de auxiliar no ganho de massa muscular e na melhora do desempenho físico.

Performance física, dor e inflamação
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Altas concentrações
de EPA e DHA vegetal

Previne patologias  
cardiovasculares, 

 neurodegenerativas  
�e�inflamatórias�

A�fonte�mais
pura�e�completa 
�de�Ômega�3

Essencial  
para�promover 
 a longevidade

LANÇAMENTO!

EPA 200 mg | DHA 440 mg*

*por porção de 2 cápsulas
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Os ácidos eicosapentaenoico (EPA) e docosahexaenoico (DHA) são principais constituintes do Ômega 3. Como praticamente não são 
produzidos pelo corpo humano, é imprescindível a sua suplementação (SWANSON et al., 2012).

Óleo de peixe Óleo de alga

microalgas

Referências
ROBLES MEDINA, A. et al. Downstream processing of algal polyunsaturated fatty acids. Biotechnology Advances, v.16, n.13, p.517-580, 1998. SAHIN D et al. Enhancement of 
docosahexaenoic acid (DHA) production from Schizochytrium sp. S31 using different growth medium conditions. AMB Express. 2018; 8(1): 7. SIMAT V et al. Production and 
refinement of omega-3 rich oils from processing by-products of farmed fish species. Foods. 2019; 8(4): 125. SWANSON D eta al. Omega-3 fatty acids EPA and DHA: health benefits 
throughout life. Adv Nutr. 2012; 3(1): 1-7.

Recomendações de uso
Ingerir de 1 (uma) a 2 (duas) cápsulas ao dia, de acordo com a prescrição do profissional de saúde.

Imagem 1: Descrição dos processos da cadeia produtiva do Ômega 3 a partir da extração animal e vegetal (ROBLES MEDINA et al., 1998)

Peixe como fonte de Ômega 3, após a alimentação a partir de microalgas Microalgas (fonte primária) para obtenção de Ômega 3, sem utilização de peixes

A importância do Ômega 3 (EPA e DHA)

Você sabe de onde vem o Ômega 3 Vegetal?

O ÔMEGA 3 VEGETAL é obtido da microalga Schizochytrium sp., contendo altas concentrações de EPA e DHA, essenciais 
para a saúde, atuando como precursores de diversas funções vitais que contribuem para a homeostase do organismo e para a 
longevidade. ÔMEGA 3 VEGETAL provém da fonte primária dos ácidos graxos, e por isso se destaca dos Ômegas 3 convencionais 
por ser considerado a fonte mais pura e completa de Ômega 3.

. Os peixes são a principal fonte para obtenção de Ômega 3 convencional, porém a alta demanda e o atendimento aos públicos veganos e vegetarianos, 

trazem a necessidade do aproveitamento de fontes alternativas e sustentáveis, como as microalgas (SIMAT et al., 2019).

. As microalgas (Schizochytrium sp.) são fontes primárias de ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa, para alimentação de peixes marinhos e podem 

ser utilizadas para produção de Ômega 3 rico em EPA e DHA, de forma sustentável (SAHIN et al., 2018).
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Até

20
mais
x

biodisponível
que o extrato
convencional

Imunomodulador
e senolítico

Antioxidante e
anti-inflamatório

Melhora da
performance física

RE-LANÇAMENTO!
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QUERCETEAM PHYTOSOME® é um fitoativo inovador, formulado com a tecnologia PHYTOSOME®, que garante alta 
biodisponibilidade. Apresenta diversos benefícios para a saúde, como a modulação e fortalecimento do sistema imunológico, 
combate às células senescentes, atividades antioxidante, anti-inflamatória e de melhora de performance física, que possibilitam a 
longevidade saudável.

Referências
KIM EC; KIM JR. Senotherapeutics: emerging strategy for healthy aging and 
age-related disease. BMP Rep. 2019; 52(1): 47-55. LIM H et al. Flavonoids: broad 
spectrum agents on chronic inflammation. Biomol Ther. 2019; 27(3): 241-253. RIVA 
A et al. Improved oral absorption of quercetin from Quercetin Phytosome®, a new 
delivery system based on food grade lecithin. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 
2019; 44(2): 169-177. RIVA A et al. Quercetin Phytosome® in triathlon athletes: a 
pilot registry study. Minerva Med. 2018; 109(4): 285-289. SHARMA R; PADWAD 
Y. Perspectives of the potential implications of polyphenols in influencing the 
interrelationship between oxi-inflammatory stress, cellular senescence and 
immunosenescence during aging. Trends Food Sci. Tech. 2020; 98: 41-52.

Recomendações de uso
Ingerir uma dose de 250 mg de QUERCETEAM PHYTOSOME®, 
duas vezes ao dia.

Contraindicações
A administração oral de QUERCETEAM PHYTOSOME®  
nas doses recomendadas, apresenta boa tolerabilidade.  
Não deve ser utilizado por crianças, gestantes e lactantes.

Figura 1: Concentração plasmática/biodisponibilidade de QUERCETEAM PHYTOSOME® 
(250 e 500 mg), comparada ao extratoconvencional de quercetina, (500 mg), em 
administração oral única (RIVA et al., 2019). 

Ação multialvo e diferenciais Querceteam Phytosome®
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Figura 3

Ações  
imunomoduladora  
e senolítica

Redução das células senescentes e da condição inflammaging, caracterizada 
pela secreção de citocinas inflamatórias (fenótipo secretório associado à senescência), ativação 
do sistema imune inato e proliferação de células de defesa, reduzindo a ocorrência de doenças 
crônicas e infecciosas virais, bacterianas e fúngicas (KIM, KIM, 2019; SHARMA, PADWAD, 2020; LIM 
et al., 2019).

Melhora da  
performance física

21% de melhora da eficácia do treino, redução de 43% de dores musculares, de 23% de cãibras e 
de 23% no tempo para recuperação muscular em prova de triathlon (RIVA et al., 2018).

Promoção  
da saúde metabólica

Adequação de parâmetros lipídicos e glicídicos e ações antioxidantes e anti-inflamatórias, úteis 
sobre a síndrome metabólica (DAVID et al., 2016).

Diferenciais e 
vantagens  
da utilização de 
QUERCETEAM 
PHYTOSOME®

Biodisponibilidade até 20 vezes mais elevada em comparação 
com o extrato convencional, devido à tecnologia PHYTOSOME®  
(Figura 1) RIVA et al., 2019).

Performance física, dor e inflamação
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Com efeito canabimimético que atua na 
redução da dor, possui ação analgésica 

e anti-inf lamatória através dos receptores 
endocanabinóides do tipo CB2 que 

assemelham-se ao canabidiol, 
sem o efeito alucinógeno.

Resultados
comprovados 

em 10 dias

Canabidiol
free

RE-LANÇAMENTO!

canabidiol
O novo
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Cannabis sativa L.

Encontrado principalmente
no SNC e menos em
tecidos periféricos.
Ações terapêuticas

na epilepsia, senolíticas,
depressivas, etc.

CB1

CB1

CB2
CB2

Encontrado nos órgãos
e tecidos periféricos.

Ações analgésicas
e anti-inflamatórias.

MITIDOL® é um fitoativo composto pela associação da Acmella oleracea e Zingiber officinale, ricos em alquilamidas, gingerols e 
shogaols, com tecnologia de biodisponibilidade Phytosome®. Auxilia no tratamento de inflamações e dores articulares, proporcionando 
efeito anti-inflamatório por inibição da COX-2 e analgésico na alívio da dor por mecanismo mimético sobre os receptores do sistema 
endocanabinóide (CBD).

Você Sabia?
O sistema endocanabinóide humano é caracterizado por um conjunto de receptores e enzimas que trabalham como sinalizadores entre as 
células e os processos ocorridos no organismo, que encontram-se espalhados pelo corpo. O sistema CBD possui dois principais receptores, 
o CB1 e o CB2 que estão associados a uma série de processos fisiológicos com funções diferentes, relacionadas à homeostase do organismo 
onde destaca-se a regulação do apetite, dor, inflamação, termorregulação, entre outros (PACHER P, BÁTKAI S, KUNOS G. 2006).

Nesse sentido, MITIDOL® atua como 
canabimimético na ativação exclusiva 
dos receptores CB2 que promovem 
efeito analgésico sobre o alívio da 
dor e inflamação, sem interferir nos 
receptores canabinóides do tipo 
CB1 e nas ações do sistema nervoso 
central (PETRANGOLINI et al., 2020).

Estudo Clínico
Em estudo clínico conduzido com portadores 

de osteoartrite de joelho, foram avaliados 

os efeitos de MITIDOL® sobe a dor. Os 

participantes, tratados durante 30 dias, tiveram 

avaliadas a severidade da dor referida pelos 

próprios pacientes (Escala Visual Analógica 

– EVA). A intensidade das dores apresentou 

melhora em ambos joelhos a partir de 10 dias 

de tratamento (figura 2), havendo importante 

redução nas dores dos pacientes acometidos  

por osteoartrite.
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Figura 1. Sistema canabinóide, seus principais receptores e suas principais atividades biológicas no organismo humano.

Figura 2. Alívio da dor referida por pacientes com osteoartrite de joelho direito e esquerdo pela suplemen-
tação com MITIDOL®. (*) ressaltam o ponto onde iniciou a diferença estatística entre os valores médios de 

dor entre o início da suplementação e o dia de análise destes pacientes (RONDANELLI et al., 2019).

Referências
CROSS M. et al. RONDANELLI M et al. Zingiber and Acmella Against Knee Osteoarthritis, Official Journal of the American Academy of Pain Medicine, 2019; april 9. PETRANGOLINI G et 
al. Targeting cannabinoid receptors and fatty acid amide hydrolase: an innovative food-grade delivery system of Zingiber officinale and Acmella oleracea extracts as natural adjuvant in 
pain management. Journal of Nutrition & Food Sciences. 2020; Vol. 10. No. 766. PACHER P, BÁTKAI S, KUNOS G. The endocannabinoid system as an emerging target of pharmacotherapy. 
Pharmacol Rev. 2006; 58(3): 389-462.

Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 350 mg de MITIDOL®, 
de uma a duas vezes ao dia. 

Sistema CBD - Dois principais receptores

Contraindicações
A administração oral de MITIDOL®, nas doses recomendadas, apresenta boa 
tolerabilidade. Não deve ser utilizado em crianças, gestantes e lactantes.

Performance física, dor e inflamação
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Auxilia na  
síntese de ATP

Alta 
biodisponibilidade

Efeito
antioxidante

Dose única 
diária

Coenzima Q10
com tecnologia
Phytosome®

Dose diária 
de energia!
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UBIQSOME® é uma formulação inovadora da coenzima Q10 com a tecnologia PHYTOSOME®, que otimiza parâmetros farmacocinéticos 
representados pelo aumento da absorção e biodisponibilidade, o que é fundamental para a sua efetividade. A coenzima Q10 é um 
composto lipossolúvel, presente em praticamente todas as células do corpo humano. Seu principal papel é atuar sobre a função 
mitocondrial, no processo de respiração celular e produção de ATP, como intermediário no sistema de transporte de elétrons. Também 
apresenta atividade antioxidante e proteção contra doenças cardiovasculares e neurodegenerativas.

Referências
GARRIDO-MARAVER J et al. Coenzyme Q10 therapy. Mol Syndromol. 2014; 5(3-4): 187-197. PETRANGOLINI G et al. A new food-grade coenzyme Q10 formulation improves bioavailability: single 
and repeated pharmacokinetic studies in healthy volunteers. Curr Drug Deliv. 2019; 16(8): 759-767. QU H et al. Effects of coenzyme Q10 on statin-induced myopathy: an updated meta-analysis 
of randomized controlled trials. J Am Heart Assoc. 2018; 7(19): e009835. doi: 10.1161/JAHA.118.009835. 

Contraindicações
A administração oral de UBIQSOME®, nas doses recomendadas, apresenta 
boa tolerabilidade. Não deve ser utilizado por gestantes, lactantes e 
crianças.

Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 100 mg de UBIQSOME®,
uma vez ao dia. 

UBIQSOME® E SEUS BENEFÍCIOS
Diversas patologias associadas à deficiência de coenzima Q10 
podem ser beneficiadas com a sua suplementação. Envolvida na 
síntese de ATP e obtenção de energia, a coenzima Q10 é essencial 
para a saúde de todos os tecidos e órgãos do corpo. Além disso, é o 
único antioxidante lipossolúvel, sintetizado endogenamente e que 
com eficiência, evita a oxidação de proteínas, lipídeos e DNA. Seu 
papel fundamental na bioenergética mitocondrial e as reconhecidas 
propriedades antioxidantes constituem a base para suas aplicações 
clínicas (tabela 1) (GARRIDO-MARAVER et al., 2014). 

UBIQSOME® E A TECNOLOGIA PHYTOSOME®

A tecnologia PHYTOSOME® é responsável pelo aumento da absorção, 
biodisponibilidade e garantia da eficácia da coenzima Q10. UBIQSOME® é 
constituído por uma combinação entre a coenzima Q10 com a fosfatidilcolina de 
óleos vegetais e outros ingredientes, submetidos a um processo de fabricação 
específico e patenteado (PETRANGOLINI et al., 2019).

Lipossoma comum

Substâncias ativas
Fosfatidicolina
Complexo substâncias ativas + Fosfatidicolina

Phytosome®

Lipossoma comum

Substâncias ativas
Fosfatidicolina
Complexo substâncias ativas + Fosfatidicolina

Phytosome®

Mais
absorção

Ef icácia 
garantida

A utilização da coenzima Q10, em pacientes usuários crônicos de 
estatinas hipocolesterolêmicas, auxilia na prevenção de efeitos colaterais 
destes fármacos convencionais, relacionados às lesões musculares/
miopatias (GARRIDO-MARAVER et al., 2014; QU et al., 2018).

VOCÊ SABIA?

INDICAÇÕES CLÍNICAS

Doenças 
crônicas  
em geral

Deficiências de Coq10 
Doenças mitocondriais 
Insuficiência cardíaca 
Doença isquêmica cardíaca 
Hipertensão arterial 
Diabetes mellitus 
Disfunção endotelial 
Fibromialgia 
Câncer

Doenças 
neuro-
degenerativas

Doença de Parkinson 
Doença de Huntington 
Doença de Alzheimer 
Ataxia de Friedreich

Outras 
condições

Infertilidade masculina  
Enxaqueca 
Pré-eclampsia 
Síndrome de Down 
Envelhecimento 
Prática de exercícios físicos 
Prevenção de miopatias  
relacionadas às estatinas

Performance física, dor e inflamação
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65% menos
aspecto de
casca de laranja

Elimina o acúmulo
de gordura localizada

Pele mais firme
e tonificada
em 28 dias

Aumento de 36% da 
circulação sanguínea local

HEO SJ et al. Effect of phlorotannins isolated from Ecklonia cava on melanogenesis and their protective effect against photo-
oxidative stress induced by UV-B radiation. Toxicol In Vitro. 2009; 23(6): 1123-1130. GALATI EM et al. Biological effects of 
hesperidin, a citrus flavonoid. (note I): antiinflammatory and analgesic activity. Farmaco. 1994; 40(11: 719-7121.

Referências

Posologia e modo de usar
Uso externo. Aplicar sobre a área afetada, 
duas vezes ao dia.

   Utilizar 3% em 
bases cosméticasOUT

A MTC é caracterizada por um sistema médico integral, originado há milhares 

de anos na China, onde a fitoterapia é apenas uma pequena possibilidade 

dentro da Medicina Tradicional Chinesa, e encontra sua aptidão milenar e 

dispõe de competências específicas diferenciadas da Medicina convencional.

chinesa

medicina
tradicional

Qualidade FDA Referência em Fitoativos 
Pioneiros no mercado magistral

Conheça
nossas

espécies
da MTC

SOLICITE JÁ!

Prática milenar na promoção 
do bem-estar e qualidade de vida

Beleza e bem-estar
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51% de redução 
dos sintomas da 
dispepsia funcional

Ação
anti-Helicobacter 
pylori

Melhora  
da motilidade 
gastrointestinal

Saude  
intestinal

Regulador natural 
das funções
gastrointestinais

Referências
TEIXEIRA TF et al. Helicobacter pylori: infecção, diagnóstico laboratorial e tratamento. 2016; Percurso Acadêmico. 2016; 6(12): 481-504. 
RAVEENDRA KR et al. An extract of Glycyrrhiza glabra (GutGard) alleviates symptoms of functional dyspepsia: a randomized, double-blind, 
placebo-controlled study. Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012:216970. doi: 10.1155/2012/216970. FUKAI T et al. Anti-Helicobacter 
pylori flavonoids from licorice extract. Life Sci. 2002; 71(12): 1449-1463. MURUGAN S et al. Effect of flavonoid rich root extract of Glycyrrhiza 
glabra on gastric emptying and gastrointestinal transit in albino wistar rats. SOJ Pharm Pharm Sci. 2017; 4(2): 1-4. 

Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 75 mg GUTCARE® duas vezes ao dia (ou uma dose 150 mg, uma 
vez ao dia), preferencialmente antes das refeições.

Contraindicações
A administração oral de GUTCARE®, nas doses recomendadas, apresenta boa 
tolerabilidade. Não deve ser utilizado em crianças, gestantes e lactantes e utilizar 
com cautela em indivíduos hipertensos descompensados.

GUTCARE® é um fitoativo obtido da espécie Glycyrrhiza glabra padronizado 
em 10% de flavonoides e 3,5% de glabridina. Possui eficácia terapêutica em 
distúrbios gastrointestinais, representados pela dispepsia funcional, doença 
do refluxo gastroesofágico, gastrites e úlceras, reduzindo sintomas como dor 
epigástrica, queimação, náusea e sensação de plenitude gástrica. 

Saúde Gastrointestinal
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bem-estar intestinal
Clausii Pro® é composto por bacilos resistentes ao ambiente estomacal, 
calor e antibióticos. Indicado para reestabelecer e manter o equilíbrio 
da flora intestinal, reduz a diarreia aguda e mostra-se eficaz na redução 
do desequilíbrio intestinal, provocado pela antibioticoterapia.

Bacillus clausii probiotic strains: antimicrobial and immunomodulatory 
activities. J Clin Gastroenterol 38(6 Suppl):2004. SUDHA MR et al. Efficacy 
of Bacillus clausii strain UBBC-07 in the treatment of patients suffering from 
acute diarrhoea. Benef Microbes 4(2):2013.

A Florien conta com probióticos 
liofilizados de maior concentração de 
UFC/g disponível no mercado. Consulte 
através do QR Code (ao lado) todas as 
cepas presentes em nosso portfólio.

Referências

Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 4 bilhões de CLAUSII PRO® à noite.

Contraindicações
A administração oral de CLAUSII PRO®, nas doses 
recomendadas, apresenta boa tolerabilidade. Não deve ser 
utilizado em crianças, gestantes e lactantes.

Dose única

Como age o 
Clausii Pro®?

Promove uma 
barreira de proteção, 

impedindo a proliferação 
de patógenos

Patógenos

Parede Intestinal

Probiótico

Saúde Gastrointestinal
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PREPARAMOS UM EBOOK  
ESPECIAL PARA VOCÊ SOBRE  
A IMUNIDADE PÓS-COVID 19!

Acesse o QR Code  
e faça o download!

Realizamos visitas em

online e presencial.

Agende pelo link:
conteudo.florien.com.br/visita-florien
ou acesse o QR Code

Quer saber mais sobre a Florien?
Agende sua visita com os  
nossos representantes!
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