
100%
NATURAL

AÇÃO
TRIPLA

TRANSLOCAÇÃO
DE GLUT4

REDUÇÃO DE 21%
NA INSULINA DE JEJUM

REDUÇÃO DE 20%
NO HOMA-IR

A insulina é um dos hormônios responsáveis pelo controle dos níveis de glicose no sangue e a captação pelos tecidos 
insulino-dependentes. Fatores como má alimentação, inatividade física, fatores genéticos, composição corporal 
e envelhecimento podem reduzir a resposta do organismo a esse hormônio, levando à resistência a insulina e 
hiperinsulinemia. A resistência a insulina pode causar Diabetes, hiperglicemia, hipertensão, dislipidemia, inflamação, 
obesidade e disfunção endotelial. A resistência à insulina também está relacionada com algumas doenças como a 
Síndrome Metabólica, Síndrome do Ovário Policístico (SOP), e Esteatose hepática não alcoólica. 
Os fármacos usados para o tratamento podem ter efeitos colaterais como náuseas, gosto metálico na boca, flatulência, 
distensão abdominal e diarreia geralmente temporária. Os compostos naturais tem sido uma alternativa valiosa para 
as drogas sintéticas. O Portusana® é um extrato patenteado de Portulaca oleracea capaz de agir de forma tripla na 
hiperinsulinemia e controle glicêmico. 
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Estudo

Um estudo duplo cego, randomizado, controlado por 

placebo, foi conduzido para analisar a eficácia de 

Portusana® em pacientes com Diabetes Tipo 2. A 

suplementação foi de 3 doses 60 mg / dia de Portusana® 

(total 180 mg/dia), ou placebo fornecido em cápsulas 

por 12 semanas. Após 6 semanas a hemoglobina glicada 

melhorou em 80% dos pacientes do grupo Portusana®. 

Os níveis de hemoglobina glicada apresentaram uma 

redução significativa superando o placebo em 44%. A 

insulina de jejum apresentou uma redução de 21% e o 

índice HOMA-IR uma redução de 20%. Além disso uma 

redução significativa na pressão arterial sistólica foi 

observada no grupo Portusana®.

Concentração Recomendada
60mg de Portusana® antes do café da manhã, 
almoço e jantar. (Total 180mg/dia).

Sugestão de formulação

Resistência à insulina
Portusana® ________________________________60mg 

Cinnamomum zeylanicum  _________________ 150mg

Momordica charantia  _______________________50mg

Posologia: Tomar 1 dose antes do café da manhã, almoço e jantar.
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Mecanismo de Ação

Portusana® demonstrou melhorar os níveis de glicose no sangue através 
da ativação do receptor de proliferação de peroxissomas gama (PPARγ), um 
receptor nuclear regulador do metabolismo da glicose. A ativação da PPARγ 
resulta em aumento da sensibilidade à insulina no músculo esquelético, fígado 
e tecido adiposo; aumenta a secreção de insulina pancreática; reduz a absorção 
de glicose no intestino; aumenta a captação de glicose do sangue pelas células 
periféricas; aumenta a gliconeogênese hepática; além de aumentar a atividade 
da adiponectina. Portusana® induz a translocação do transportador de glicose 4 
(GLUT4) dos compartimentos de armazenamento intracelular para a membrana 
plasmática de maneira semelhante à insulina e ao exercício físico. Juntas essas 
ações reduzem os níveis de glicose no sangue. 


