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VEGA-DHA™  
DHA vegano  
 

 VEGANO, alternativa ao DHA de origem animal (peixe) 

 FÁCIL DIGESTÃO, sem gerar desconfortos como mau hálito 

 PRÁTICO: em pó, hidrossolúvel 

 Sem contaminação com metais pesados, sem alergênicos, sem aditivos artificiais 

 

O que é? 

Obtido naturalmente de algas verdes, o Vega-DHA™ é a mais nova tendência em suplementação com 

DHA (ácido docosahexaenoico). Vegano e livre de metais pesados, também traz a vantagem de não 

gerar desconfortos durante sua digestão (mau hálito, por exemplo).  

 

Mecanismo de ação e estudos clínicos 

Estudos recentes mostram que a suplementação com ômega-3 pode não trazer os benefícios esperados 

porque apenas uma pequena quantidade do que é ingerido é metabolizada e realmente convertida em 

substâncias que participam da cascata inflamatória (a qual pode ser vista na Figura a seguir). O Vega-

DHA™ é uma forma eficaz de atuação sobre essa cascata, pois não depende de uma série de reações 

enzimáticas para síntese do DHA, e consequentemente, para a ação antiinflamatória. 

 

Figura. Cascata do processo inflamatório e anti-inflamatório a partir da metabolização dos ômegas 6 e 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal São Francisco (adaptado) 
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Além disso, o DHA é o ácido graxo mais abundante no cérebro e um dos grandes responsáveis pela 

neurotransmissão (sinapses neuronais). Estudos mostram que a deficiência de DHA pode alterar a 

atividade sináptica, e assim, comprometer o processo cognitivo. Com isso, aumenta também o risco de 

doenças como a de Alzheimer, uma vez que a deficiência de DHA aumenta o risco de agregação de 

placas β-amilóides no cérebro (um dos principais sinais da doença) (HASHIMOTO; HOSSAIN, 2011; 

TENG et al, 2015). 

O DHA também tem ação importante na recuperação muscular pós-treino. Um estudo com mulheres 

praticantes de atividade física mostrou que a suplementação diária com DHA reduziu a dor muscular 

após a atividade física (CORDER et al., 2016). 

Outra comprovação importante sobre o DHA está relacionada à gestação e infância. Este nutriente é 

fundamental para o desenvolvimento cerebral do feto, e consequentemente, para cognição 

(concentração, aprendizado, foco) (ROGERS et al., 2013). 

INDICAÇÕES 

- alternativa à suplementação com DHA de origem animal; 

- desenvolvimento cognitivo, prevenção de Alzheimer; 

- recuperação pós-treino (“recovery”). 

 

POSOLOGIA: 

Vega-DHA™ ___________   500 a 2.000 mg por dia 

 (ingerir, de preferência, longe das refeições) 

 

Pode ser ingerido em cápsulas ou diluído em água (sachê) 
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