
Resveravine®

Aumento da lifespan por estímulo da SIRT-1

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 potencializam os resultados.

• A associação do Trans-Resveratrol e ε-Viniferin, é oito vezes mais potente que o trans-
resveratrol isolado na ativação da SIRT-1 (Sirtuína - 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 favorece 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 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.

Nome Científico

Dose usual

Atributos do produto
• Extrato 100% natural proveniente das

   videiras francesas com eficácia 

   cientificamente comprovada 

• Padronizado em 20% de polifenóis da 

   classe dos estilbenos, contendo: ε-Viniferin 

   (mínimo 12%) e Trans-Resveratrol (mínimo   

   6%)

• Protege os telômeros, proporcionando

   longevidade celular e diminui o estresse   

   oxidativo 

• A dupla ação do Resveratrol e ε-Viniferin 

   ativa a proteína SIRT-1 

• Ação anti-inflamatória quimiopreventiva 

• Maior proteção da oxidação do LDL em 

   comparação a outros antioxidantes 

• Pode ser utilizado como prevenção e 

   coadjuvante em doenças neurodegenerativas, 

   cardiovasculares, entre outras

• Antioxidante muito mais potente e eficaz, 

   devido à ação sinérgica entre ε-Viniferin e 

   Trans-Resveratrol 

• Alto nível de proteção contra o estresse 

   oxidativo de linfócitos infectados por um vírus 

ε-Viniferin and Resveratrol (Trans-3,4’, 
5-Trihydroxystilbene)

5 mg a 30 mg
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Imagem adaptada do artigo de revisão Lifespan and healthspan extension by resveratrol (BHULLAR e HUBBARD, 2015).



Sugestões de  
Fórmulas

Estímulo das Sirtuínas e proteção contra o 
encurtamento dos telômeros
Resveravine®.......................................................20 mg
Nutricolin®............................................................150 mg

                Administrar 1 dose ao dia.

Longevidade celular
Resveravine®........................................................15 mg 
Tocotrimax®..........................................................150 mg 

Administrar 1 dose ao dia.

Ação antiglicante e antioxidante
Piridoxal 5 fosfato...................................................10 mg
N-acetil Cisteina....................................................100 mg
Resveravine®  .........................................................5 mg 
Tocotrimax®...........................................................200 mg

Administrar 1 dose ao dia.

Reforço da imunidade e ação antioxidante
Vitamina E..............................................................80 mg
Vitamina B6...........................................................25 mg
Vitamina B5 ...........................................................20 mg
Vitamina C............................................................100 mg
Ácido Alfa lipóico..................................................150 mg
Coenzima Q10........................................................25 mg
Resveravine®........................................................10 mg

Administrar 1 dose ao dia.
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Produzido 
na França

Produção de Óxido Nítrico (NO)
A taxa de produção de NO de ε-Viniferin foi significativamente mais elevada 
que o Resveratrol na mesma concentração, demonstrando atividade na 
reparação das lesões e na proliferação de células (ZGHONDA et al, 2012).

De acordo com os estudos, a associação entre os potentes 
antioxidantes, ε-Viniferin e Trans-Resveratrol, é necessária 
para um mecanismo de ação sinérgico e benéfico tanto para 
a longevidade celular como para o sistema cardiovascular.
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Ativação da SIRT-1
Resveravine® é oito vezes mais potente que o Trans-Resveratrol puro, 
levando em consideração o sinergismo do Trans-Resveratrol com o 
ε-Viniferin.

t-resveratrol 100% Resveravine®
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EFICÁCIA DO RESvERAvInE®

Potente ação antioxidante pela sinergia entre o ε-Viniferin e o Trans-Res-
veratrol, presentes no Resveravine®, promovem:

Modulação da SIRT-1
De acordo com BAUR et al., 2006 e GAN E MUCKE, 2008, o Resveravine®:
• Modula os mecanismos fundamentais nas doenças neurodegenerativas  
   e relacionadas ao envelhecimento, incluindo agregação de proteínas,  
   respostas ao estresse, homeostase mitocondrial e processos infamatórios.
• Promove longevidade celular, podendo aumentar a expectativa de vida.
• Aumenta a resistência ao estresse e promove processos de reparo que 
   podem neutralizar os resultados do crescente dano oxidativo, além de 
   proteger diretamente os neurônios e reprimir a resposta inflamatória.

Resveravine® e a ativação da Sirtuína-1 (SIRT-1)
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