
MODULAÇÃO DOS FATORES ASSOCIADOS ÀS DISLIPIDEMIAS

VAZGUARD™ é um ingrediente inovador, elaborado a partir da Fração de Polifenóis da 
Bergamota (BPF®) com tecnologia Phytosome®- Indena®, para a saúde cardiovascu-
lar. É eficaz no suporte de níveis sanguíneos saudáveis de colesterol total, LDL, HDL, 
triglicerídeos e glicose, a partir de 30 dias de uso contínuo (Endocrine, Metabolic & Immune 

Disorders 2019, 19:136-143).
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BENEFÍCIOS

Redução dos 
parâmetros 

lipídicos

Redução de 
triglicerídeos

Redução da 
esteatose 
hepática

Aumento 
do HDL

Controle da 
glicemia

Redução do 
LDL pequeno e 
denso (pró-a-
terogênico)

O Phytosome® apresenta uma matriz fosfolipídica 
(lecitina não transgênica da soja), tecnologia de 
liberação exclusiva da Indena®, que aumenta 
em até 7 vezes a biodisponibilidade dos ativos, 
melhorando a sua eficácia

TECNOLOGIA PHYTOSOME®

Uso isolado: 500mg, 2 vezes ao dia. 
Uso associado: 250mg, 2 vezes ao dia.

POSOLOGIA

Non-GMOGlúten 
free

PR
ODUTO

VEGANO



MAIS INFORMAÇÕES:

Informação técnica adequada à tomada de decisão 

exclusiva do profissional da saúde, médico, nutricio-

nista ou farmacêutico magistral. Os princípios ati-

vos divulgados neste material requerem prescrição 

e formulação magistral individualizada para serem 

utilizados.
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Acesse os estudos aqui:

COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA

Estudo realizado com 60 voluntários, por um período de 30 dias utilizando VAZGUARD™ (Ber-
gamot Phytosome®) e Placebo (Endocrine, Meteabolic & Immune Disorders, 2019, 19: 136-143).

O tratamento diário com VAZGUARD™ nas doses de 1000mg diários por um período de 30 dias, 
resultou em uma forte redução do colesterol total (tChol), LDL, triglicerídeos, glicemia em jejum 
e aumento significativo de HDL:

∆%*: Diferença em porcentagem, entre valores iniciais e  valores obtidos ao final do tratamento com VAZGUARD™.

mg/dl tChol Triglicérides LDL HDL Glicemia

Antes Após Antes Após Antes Após Antes Após Antes Após

VAZGUARD™ 
(BPF® Phytosome®)

277 195 255 164 184 113 41 50 111 101

SD 15 11 24 11 15 10 2 15 8 3

∆%* -30% -36% -39% 22% -9%

A Fração Polifenólica da Bergamota (BPF®) aumenta o efeito induzido pela Rosuvastatina sobre 
o LDL-colesterol, a expressão da LOX-1 e a fosforilação da proteína-quinase B em pacientes 
com hiperlipidemia (International Journal of Cardiology, 2013, 170: 140-145).

Estudo prospectivo aberto, grupo paralelo, controlado por placebo em 77 pacientes com hiper-
lipidemia mista, receberam por um período de 30 dias: grupo placebo (1.000mg/diários - n=15), 
dois grupos (n=16 cada grupo) receberam Rosuvastatina (10 e 20mg/diários); um grupo (n=15) recebeu BPF®

(500mg 2 vezes ao dia); o quarto grupo (n= 15) recebeu BPF® (1.000mg/dia) + Rosuvastatina (10mg/dia) 
por um período de 30 dias.

Os resultados mostram que ambas as doses de Rosuvastatina e BPF® reduziram o colesterol total, LDL, 
melhoraram a relação LDL/HDL e mevalonato urinário em pacientes hiperlipidêmicos, em comparação ao 
grupo placebo. O efeito de redução do colesterol foi acompanhado por reduções de malondialdeído, receptor 
oxyLDL LOX-1 e fosfoPKB, biomarcadores do dano vascular oxidativo, em células polimorfonucleares 
periféricas.

Parâmetros avaliados sobre o perfil sérico lipidêmico de 77 pacientes submetidos a tratamento de 30 consecutivos

Colesterol Total LDL-C HDL-C Triglicérides

Níveis Basais 278 ± 4 191 ± 3 38 ± 2 238 ± 5

Placebo 275 ± 4 190 ± 2 38 ± 3 235 ± 5 

Rosuvastatina 10 mg 195 ± 3* 115 ± 4* 42 ± 3* 200 ± 4*

Rosuvastatina 20 mg 174 ± 4* 87 ± 3* 48 ± 3* 202 ± 5*

BPF 1000mg 191 ± 5* 113 ± 4* 45 ± 4* 165 ± 3*

Rosuvastatina 10 mg 
+ BPF 1000mg

172 ± 3* 90 ± 4* 52 ± 4* 152 ± 5*

* P < 0,05 vs placebo.


