
Antocianinas padronizadas e em alta concentração  
Benefícios comprovados na Síndrome Metabólica



Prefácio

O OX-BERRY + BERRY® é um suplemento revolucionário no 
mercado brasileiro. Existem outras antocianinas de várias for-
mas que podemos manipular, como por exemplo: cramberry  
e açaí. Mas nenhuma possui a potência e bioatividade que 
conseguimos obter com os mirtilos selvagens e groselha negra 
presentes no OX-BERRY + BERRY®, e isso o torna único.

Mais importante que isso, é quando estudamos as antocia-
ninas, poucas possuem estudos científicos que comprovam  
realmente a sua eficácia. OX-BERRY + BERRY® possui cerca  
de 19 estudos, bem conduzidos, demonstrando o potencial 
benefício para a saúde e longevidade, principalmente com 
pacientes acometidos por Síndrome Metabólica. É capaz de 
melhorar a disfunção endotelial, aumentar os níveis de HDL, 
reduzir a resistência insulínica, resultando em benefícios signi-
ficativos para pacientes em Síndrome Metabólica.

É um ativo que uso e recomendo aos meus pacientes para 
redução do risco cardiometabólico na Síndrome Metabólica.  
OX-BERRY + BERRY® tem tudo para revolucionar a saúde  
cardiovascular dos pacientes.
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Dr. Túlio Sperb
Cardiologista 



ANTOCIANINAS

Maior grupo de pigmentos solúveis em água do reino vegetal. 

Dentre os fitoquímicos, está na categoria dos polifenóis,  
subcategoria dos flavonoides. 

Estrutura química:
São glicosídeos ou acilglicosídeos de antocianidinas, todos  
são derivados poli-hidroxilados.

Classificação:
De acordo com o número e localização do grupo hidroxila  
e metoxila, anexado ao núcleo do flavan.
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Vaccinium myrtillus
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As seis principais antocianinas de ocorrência natural são pelargonidi-
na, cianidina, delfinidina, peonidina, petunidina e malvidina, das quais 
a cianidina ocorre mais amplamente.

Pelargonidina

Cianidina

Antocianinas
mais comuns

Delfinidina

Peonidina

Petunidina

Malvidina
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Extrato inovador, rico em antocianinas provenientes de:
Mirtilos silvestres da Escandinávia (Vaccinium myrtillus) e Groselha  
negra da Nova Zelândia (Ribes nigrum).

O produto foi desenvolvido com base nas propriedades antioxidantes 
das antocianinas, na capacidade de varrer os radicais livres e quelar 
os íons metálicos que são vistos como causas de várias doenças e do 
envelhecimento em humanos. 

Os efeitos positivos das antocianinas na saúde humana vão desde  
a prevenção de doenças cardíacas, diabetes e certas formas de câncer, 
para fortalecer o sistema nervoso e a acuidade visual. Esses benefícios 
para a saúde são cientificamente comprovados. 

OXBERRY + BERRY®

Ribes nigrum
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Possui uma composição constante com 30% de antocianinas, padro-
nizada principalmente nas antocianinas bioativas: cianidina-3-glicosí-
deo (C3G) e delfinidina-3-glicosídeo (D3G) e a presença também de 
cianidina-3-rutinosídeo (C3R) e cianidina-3-galactosídeo (C3Gal).

Produzido por meio de um processo patenteado de extração por 
nitrogênio, que bloqueia o oxigênio para preservar e concentrar as 
17 antocianinas de ocorrência natural.
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Conjunto de anormalidades metabólicas que têm em comum: 

PREVENÇÃO

Diabetes tipo 2
Eventos 

cardiovasculares

ALVOS DO TRATAMENTO

Controle e 
perda de peso

Controle das comorbidades: 
hiperglicemia, dislipidemia 

e hipertensão arterial

Acúmulo ectópico 
de lipídios

Inflamação crônica 
de baixo grau

Resistência 
à insulina 

Síndrome Metabólica (SM)
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Doença Cardiovascular (DCV) 

Patologia de múltiplos componentes e com vários fatores de risco que 
aceleram a doença, como aterosclerose, hipertensão, hiperlipidemia, 
inflamação, oxidação e estresse.

Vários estudos de intervenção humana realizados com OX-BERRY 
+ BERRY® como ingrediente ativo, mostrou efeitos positivos sobre 
vários desses parâmetros, promovendo assim a saúde do coração.

Artéria coronária normal

Aterosclerose

Artéria Placa Aterosclerótica
(acúmulo de LDL)

Colesterol ruim (LDL)
(armazena colesterol na corrente sanguínea)

Colesterol bom (HDL)
(regula o armazenamento de LDL e promove excreção)
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Presença da Inflamação na Doença  
Cardiovascular (DCV) 

O Fator de Transcrição Nuclear Kappa B (NF-kB), que é ativado por 
várias citocinas pró-inflamatórias e pelo estresse oxidativo, é um dos 
principais fatores de transcrição que controla a expressão de genes na 
resposta inflamatória. 

A disfunção dos adipócitos é um sintoma comum no desenvolvimento 
da obesidade, da resistência à insulina e do diabetes. Estudos (in vitro) 
mostram que a suplementação do C3G (OX-BERRY + BERRY®) reduz 
significativamente o acúmulo de gordura visceral e do tecido hepático. 

Inflamação

Estresse 
Oxidativo

Disfunção 
Endotelial

Diabetes

Dislipidemia
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Grandes estudos epidemiológicos exibem corre-
lações positivas entre a ingestão regular de flavo-
noides e a diminuição do risco de mortalidade por   
doenças cardiovasculares (DCV)

Iowa Women Health Study:
Folsom AR et al. Int J Obes Relat Metab Disord. 1996 Aug;20(8):704-9.

Risco reduzido de doenças cardiovasculares (DCV) e doença arterial 
coronariana (DAC).

Comprovado no estudo com 34.489 mulheres pós-menopáusicas, 
sem DCV e com a ingestão de alimentos ricos em flavonoides, durante  
16 anos.

Nurses’ Health Study (NHS) II:
Colditz GA et al. J Womens Health. 1997 Feb;6(1):49-62.

A alta ingestão de antocianinas reduziu o risco de infarto do  
miocárdio. Em 2013 este estudo foi concluído, e durou 18 anos de 
acompanhamento de 93.600 mulheres saudáveis entre 25-42 anos.

É o maior e mais longo estudo epidemiológico realizado em relação ao
estilo de vida, e como a dieta influencia a saúde da mulher.
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Reduz a dislipidemia, melhora a capacidade  
antioxidante e previne a resistência insulínica em  
pacientes diabéticos 

Suplementação de antocianinas

Melhora da dislipidemia

Aumento da capacidade antioxidante

Prevenção da resistência à insulina

Efeitos metabólicos benéficos em indivíduos com diabetes tipo 2

Li D, Zhang Y et al. J Nutr. 2015 Apr;145(4):742-8. 
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Diminuição de citocinas pró inflamatórias após três 
semanas de suplementação com antocianinas

Citocinas  pró inflamatórias controladas por NF-kB:

Interleucina 8 (IL-8): 45% versus 20%

Indutor de interferon NF-kB: 40 %  versus 15 %

 Níveis de IL-4: 60 % versus 4%

Níveis de IL-13: 38 % versus 6 % 

Estudo paralelo, controlado por placebo.
n = 120 homens e mulheres saudáveis e idade entre 40 - 74 anos; 
Administração de antocianinas 300 mg/dia ou placebo.

Após 3 semanas de suplementação houve significativa diminuição em 
relação ao placebo em:

Karlsen A et al J Nutr. 2007 Aug;137(8):1951-4. 
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Inibe a ativação do NF-kB e reduz  concentrações 
plasmáticas de mediadores pró inflamatórios

Melhora concentrações séricas de LDL e HDL coles-
terol associada à inibição  da CETP 

Supressão da ativação do NF-kB (Fator Nuclear kappa B)  
em monócitos, relacionada à inflamação induzida por LPS  
(lipopolissacarídeo).

Melhora as concentrações de LDL e HDL colesterol e aumenta  
o efluxo de colesterol celular para o soro, esses benefícios  
podem ser devido à inibição da CETP (Proteína de Transferência de  
Colesterol Esterificado).

Proporciona prevenção ou tratamento de doenças inflamatórias 
crônicas pela inibição da transativação de NF-kB e diminuição  
da concentração plasmática de quimiocinas pró-inflamatórias,  
citocinas e mediadores inflamatórios.

A diminuição de 13,6% no LDL e o aumento de 13,7% no HDL obser-
vados no presente estudo resultariam em uma redução de quase 
27,3% no risco de Doença Arterial Coronariana (DAC).

Qin Y et al. Am J Clin Nutr. 2009 Sep;90(3):485-92. 

Suplementação de Antocianinas em Adultos Saudáveis

Suplementação de antocianinas em indivíduos dislipidêmicos 
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Melhora o HDL associado à atividade da paraoxo-
nase-1 (PON1) e aumenta o efluxo de colesterol em  
indivíduos com hipercolesterolemia

Suplementação de Antocianinas 

Os resultados sugerem um efeito benéfico no perfil de lipoproteinas, o 
qual inclui uma diminuição nas concentrações de LDL-colesterol  e um 
aumento HDL-cholesterol. 

Os efeitos benéficos podem ser parcialmente explicados pela melhora 
da capacidade de efluxo de colesterol, uma medida chave da função 
do HDL, via aumento da atividade HDL-PON1. 

Estes achados reforçam o conceito de que a avaliação da função do 
HDL, ao invés do nível de HDL, pode ser importante no refinamento da 
compreensão da proteção ateroidal mediada pelas antocianinas.

Zhu Y et al. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Feb;99(2):561-9. 
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Aumenta os níveis de HDL-colesterol em homens  
pré hipertensos e não dislipidêmicos

Protege as células endoteliais humanas de danos  
leves de hiperóxia por meio da modulação da via de 
sinalização Nrf2

Estudo cruzado, duplo-cego, randomizado controlado por placebo, 
reforça as evidências de que as antocianinas (OX-BERRY + BERRY®)  
proporcionam benefícios nos fatores de risco cardiovascular e  infla-
matórios em homens pré hipertensos e podem aumentar os níveis  
de HDL-colesterol.

Este estudo mostra que as antocianinas e / ou seus metabólitos,  
presentes no soro humano após a administração oral do suplemento 
(OX-BERRY + BERRY®), podem proteger HUVECs (human umbilical 
vein endothelial cells) contra leves alterações induzidas por hiperóxia 
atuando como moduladores de sinalização celular e indutores ativa-
ção da via Nrf2 / ARE.

Hassellund SS et al. J Hum Hypertens. 2013 Feb;27(2):100-6. 

Cimino F et al. Genes Nutr. 2013 Jul;8(4):391-9. 
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Efeito anti-inflamatório das antocianinas em adultos 
com hipercolesterolemia: um ensaio clínico randomi-
zado

O consumo de antocianinas (OX-BERRY + BERRY®) diminuiu signifi-
cativamente os níveis de:

• Proteína C reativa (PCR) ultrassensível (-21,6% vs -2,5% placebo).

• IL-1ß plasmático (-12, 8% vs -1,3% placebo).

Observou-se uma diferença significativa no LDL colesterol (-10,4%  
versus -0,3% placebo) e alterações nos níveis de HDL colesterol (-14,0% 
vs -0,9% placebo) entre os dois grupos.

Ensaios de cultura de células in vitro:

Mistura das antocianinas Delfinidina-3-ß-glucosídeo e cianidina- 
3-ß-glucosídeo (Biolink, Noruega) inibiu a produção de proteína C  
reativa (PCR) induzida por IL-6 e IL-1ß na linha de células HepG2 e  
secreção de molécula de adesão VCAM-1 induzida por lipopolissaca-
rídeo (LPS) na linha de células endoteliais da artéria ilíaca porcina, 
respectivamente, de uma maneira dose dependente.

Zhu Y et al. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2013 Sep;23(9):843-9. 
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Melhora a vasodilatação dependente do endotélio,  
por meio da ativação de via NO-GMP cíclico em  
indivíduos hipercolesterolêmicos

Acesse os estudos:

Também foi observado melhorias no perfil lipídico sérico e diminui-
ção da inflamação.

Aumentos significativos da dilatação fluxo-mediada da artéria  
braquial (FMD) de 8,3% (0,6%) no início do estudo para 11,0% (0,8%) 
em 1 hora e 10,1% (0,9%) em 2 horas foram observados após o con-
sumo de antocianinas por curto prazo.

Nos participantes do estudo que receberam antocianinas de longo 
prazo, em comparação ao grupo controle, observou-se aumentos 
significativos na FMD (28,4% vs 2,2%), GMP cíclico (12,6% vs - 1,2%) 
e nas concentrações de HDL colesterol. Houve diminuição na molé-
cula-1 de adesão vascular solúvel no soro (sVCAM-1) e nas concen-
trações de LDL colesterol.

Zhu Y et al. Clin Chem. 2011 Nov;57(11):1524-33. 
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SUGESTÕES DE FÓRMULA

Modulação dos Fatores de Risco 
na Síndrome Metabólica 

OX-BERRY + BERRY® 320 mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Manipular 30 doses

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia, ou  
conforme orientação do prescritor.

Modulação da Resistência Insulínica

OX-BERRY + BERRY®  80 mg

Green Coffee Extract                                  200 mg

Picolinato de Cromo 150 mcg

Excipiente qsp 1 cápsula

Manipular 30 doses

Posologia: Ingerir uma dose ao dia, com  
o almoço e jantar, ou conforme orientação 
do prescritor.
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Saúde Cardiovascular

OX-BERRY + BERRY® 200 mg

Vazguard™                 500 mg

Magnésio (citrato)                      300 mg

Coenzima Q10 50 mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Manipular 30 doses

Posologia: Ingerir uma dose ao dia,  
ou conforme orientação do prescritor.

Modulação da Disfunção Endotelial

OX-BERRY + BERRY® 250 mg

Pomegranate extract 300 mg

Quercetina 150 mg

Vitamina C 500 mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Manipular 30 doses

Posologia: Ingerir uma dose ao dia, 
ou conforme orientação do prescritor.
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