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Prefácio

Eu era um médico altamente tradicional com uma formação cate-
drática e com a visão muito fechada em relação aos benefícios que  
a suplementação poderia trazer. Quando eu ouvia algum profis-
sional falar sobre o assunto, logo vinha a reação de negacionismo  
e dúvida sobre a eficácia e as evidências científicas acerca dos bene-
fícios. Depois de um tempo, senti a necessidade de algum impacto na 
minha vida, pois eu tive hipercolesterolemia e desenvolvi uma placa 
de ateroma incipiente. Assim, iniciei os estudos sobre alternativas de 
tratamentos, além do uso dos medicamentos tradicionais – foi neste 
momento que aprendi e tive acesso a estudos científicos sobre adi-
ções suplementares. Notei o quão importante isso poderia ser para 
mim, principalmente na questão cardiovascular. Além disso, perce-
bi o quanto eu deixei de promover benefícios clínicos em meus pa-
cientes por um preconceito sem fundamento. Esse foi o marco da 
mudança da minha prática clínica. Me aprofundei mais nos estudos 
e pude comprovar todos os benefícios destas estratégias em meus 
pacientes. Ao final de 2019, me deparei com o extrato de bergamota,  
mas especificamente o VAZGUARD™. Foi paixão à primeira vista!  
Ele trouxe os benefícios que eu tanto almejava para mim e meus  
pacientes e se tornou um “queridinho” no meu consultório.  
VAZGUARD™ melhora a qualidade do colesterol, principalmente os 
parâmetros de ApoB e ApoA, reduzindo o LDL pequeno e denso, 
e promovendo um colesterol de melhor qualidade, importantíssimo 
na prevenção de doenças cardiovasculares. Além disso, VAZGUARD™ 
apresenta benefícios adicionais comprovados cientificamente na  
redução da gordura visceral, resistência à insulina, modulação da  
esteatose hepática gordurosa não alcoólica, triglicerídeos e proteção 
dos vasos, promovendo a saúde global dos meus pacientes. É um 
ativo que dominou a minha prática clínica e tenho a plena convicção 
de que ele realmente pode ser um grande divisor de águas no trata-
mento e qualidade de vida.

Dr. Túlio Sperb
Cardiologista
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Tratamento coadjuvante nas dislipidemias 

A hiperlipidemia envolve um desequilíbrio dos níveis de colesterol, 
incluindo o colesterol da lipoproteína de baixa densidade (LDL-C)  
e o colesterol da lipoproteína de alta densidade (HDL-C) no sangue.  

O LDL-C e o HDL-C regulam a quantidade de colesterol no corpo 
e um desequilíbrio pode aumentar o risco de eventos cardiovascu-
lares, incluindo infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral.   
Outras formas de hiperlipidemia incluem hipertrigliceridemia, bem 
como hiperlipidemia mista, na qual os níveis de colesterol e triglicerídeos  
estão elevados.

O LDL-C elevado pode levar ao acúmulo de placas nas artérias 
e está associado a um risco aumentado de doença cardiovascu-
lar aterosclerótica (ASCVD), incluindo doença arterial coronariana  
ou acidente vascular cerebral. Como o HDL-C funciona para remover  
o colesterol do corpo, níveis aumentados de HDL-C (≥60 mg/dL)  
podem ajudar a diminuir o risco de ASCVD (COONEY, 2009).
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VAZGUARD™

O que é?

Alternativa natural no tratamento de precisão nas dislipidemias. 

Ingrediente inovador, baseado em Frações Polifenólicas da Bergamo-
ta (BPF) purificadas e com a tecnologia Phytosome®, para melhorar  
a biodisponibilidade em até 7 vezes dos compostos fitoquímicos,  
conforme demonstrado em estudo farmacocinético em humanos.

Ingrediente de uso múltiplo clinicamente eficaz no suporte de níveis 
sanguíneos saudáveis de colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos  
e glicose, esteatose hepática gordurosa não alcoólica, a partir  
de 30 dias de uso contínuo.

Mollace V, 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- 
aterogênico)

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

POSOLOGIA

Non-GMOGlúten 
free

PR
ODUTO

VEGANO
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Composição

VAZGUARD™ é composto pela fração polifenólica da Bergamota  
Citrus bergamia et Poiteau, uma planta endêmica e nativa da região 
da Calábria na Itália, onde há um sólido fornecimento e com alta 
reprodutibilidade e qualidade da bergamota. 

A utilização tradicional do Bergamota está sendo redescoberta  
por conta de sua mistura única de polifenóis que inclui:

Flavonoides com expressiva ação antioxidante (guaiacyl flavo-
noids), constituinte único da bergamota Italiana e que supera todos 
os outros antioxidantes das demais frutas cítricas.

Uma alta porcentagem de flavonoides (albedo e flavedo) que  
no suco de bergamota tem uma baixa biodisponibilidade oral.

Formisano C. J. Agric. Food Chem. 2019, 67, 3159−3167
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Mecanismo de ação 

Efeitos hipolipemiantes 

Efeitos vasoprotetor

Aumento da excreção de esteróis fecais (naringina)

Redução do ácido fosfatídico fosfatase - PAP (precursor dos trigli-
cerídeos)

Redução dos níveis de ApoB (hesperidina)

Modulação da HMG-CoA hepático (naringina, hesperidina, brutieri-
dina, melitidina) semelhante à estatina  

Antioxidante (todos os flavonóides presentes)

Aumenta a fosforilação PKB (todos os flavonóides presentes)
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Flavonoides cítricos não são todos iguais!

Cadeia de fornecimento única e controlada  
na região da Calábria (Itália).

Os flavonoides da Bergamota diferem por um grau maior de hidro-
xilação em comparação com os outros flavonoides de frutas cítricas.  
O grupo hidroxila extra aumenta a bioatividade, aumentando as  
propriedades antioxidantes por ordem e magnitude. 

A cadeia de abastecimento da bergamota está totalmente sob  
controle direto e contínuo da INDENA®, sendo construída com base 
em uma forte cooperação com os agricultores locais. 

A INDENA® realiza auditorias rotineiras para garantir uma melhor 
rastreabilidade da fonte, extração e fabricação.

Os antioxidantes são radicais estabilizados e a presença de dois  
oxigênios adjacentes é crítico para a alta potência. 

Em um contexto biológico, o polifenol refere-se a OH- no mesmo anel.

R O

OH O

O

OMe

OH
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PHYTOSOME®

TECNOLOGIA INDENA® PARA MELHORAR 

A BIODISPONIBILIDADE DOS ATIVOS DA 

FRAÇÃO PADRONIZADA DA BERGAMOTA 

9



Você sabia?

A biodisponibilidade e absorção de fitonutrientes, principalmente os 
ativos polifenolicos no trato gastrointestinal é deficiente devido a sua 
baixa solubilidade em água. Para que estes extratos tenham bioab-
sorção, é necessário que exista equilíbrio entre a hidrofilia (dissolução 
nos fluídos gastrointestinais) e hidrofobicidade (ajuda a cruzar as 
membranas celulares ricas em lipídeos). 

Isso pode ser superado pelo sistema de entrega Phytosome®, tecnolo-
gia exclusiva da INDENA® com a qual os compostos fitoquímicos inso-
lúveis podem reagir com os fosfolipídeos, que apresentam uma dupla 
solubilidade e atuam como emulsificantes, promovendo uma melho-
ra na biodisponibilidade destas substâncias no organismo, e assim, 
o aumento da eficácia clínica.  

Tecnologia Phytosome® - o segredo da alta biodisponibilidade 
e efetividade de VAZGUARD™.

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

Mollace V, Endocrine, Metabolic & Immune Disorders 2019, 19:136-143

Trademarks of Indena S.p.A.
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Um estudo farmacocinético mostra que a concentração plasmática 
de naringina, o principal  fitoconstituinte de VAZGUARD™ apresentou 
melhor biodisponibilidade em comparação com o mesmo extrato sem 
a tecnologia Phytosome®.

Tempo vs curvas de concentração plasmática para naringina após 
a administração de VAZGUARD™ e um extrato de bergamota sem a 
tecnologia Phytosome® nas mesmas concentrações.

Isso significa que a formulação Phytosome® não apenas aumenta a 
tolerabilidade e absorção do ingrediente ativo, mas também melhora 
sua eficácia.

Mollace V, Endocrine, Metabolic & Immune Disorders 2019, 19:136-143
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7x mais 
biodisponibilidade.

Ciência por trás de 
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Efeitos hipolipêmicos e hipoglicêmicos de VAZGUARD™

Estudo de 30 dias consecutivos, duplo cego, randomizado, controlado 
por placebo. 

60 pacientes acometidos por Hiperlipidemia mista (LDL > 120mg/dL), 
Triglicerídeos (> 175mg/dL) e DM tipo 2 (glicose sérica >110mg/dL).

n=30: VAZGUARD™ - 500mg 2 vezes ao dia.
n=30: Placebo - 500mg 2 vezes ao dia.

Mollace V, et al. Endocrine, Metabolic & Immune Disorders, 2019; 19: 136-143. 

∆%*: Diferença em porcentagem, entre valores basais (antes) e  valores obtidos no fim 
do tratamento com VAZGUARD™ (após).

mg/dl tChol Triglicérides LDL HDL Glicemia

Antes Após Antes Após Antes Após Antes Após Antes Após

VAZGUARD™ 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%
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VAZGUARD™ 1000mg diários

Modulação das lipoproteínas

Mollace V, et al. Endocrine, Metabolic & Immune Disorders, 2019; 19: 136-143. 
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A fração polifenólica de Bergamota (BPF)  
aumenta o efeito induzido pela rosuvastatina sobre  
o LDL-colesterol, a expressão da LOX-1 e a fosfo-
rilação da proteína quinase B em pacientes com  
hiperlipidemia.

Estudo de 30 dias consecutivos, prospectivo, aberto, grupo paralelo, 
controlado por placebo em 77 pacientes com hipercolesterolemia mis-
ta (LDL > 160mg/dL e triglicerídeos > 225mg/dL). 

Grupo Placebo
Placebo 1000mg 

1 vez ao dia – (N=15)

Grupo Rosuvastatina
Rosuvastatina 10 mg (N=16)
Rosuvastatina 20 mg (N=16)

1 vez ao dia

Grupo VAZGUARD™
VAZGUARD™ 500mg 

2 vezes ao dia

Grupo VAZGUARD™  
+ Rosuvastatina

VAZGUARD™ (1000mg/
dia) + Rosuvastatina 

(10mg/dia)

Gliozzi M, et al. International Journal of Cardiology, 2013; 170: 140-145
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A associação de VAZGUARD™ com a rosuvastatina aumentou sig-
nificativamente o efeito induzido pela rosuvastatina no perfil lipídi-
co sérico em comparação com a rosuvastatina isolada. Este efeito  
hipolipemiante foi associado a reduções significativas de biomarcado-
res utilizados na detecção do dano vascular oxidativo, sugerindo um  
efeito potencializado em pacientes em terapia com estatinas.

O estudo comprovou o efeito na redução do colesterol, acompanhado 
por reduções de malondialdeído, receptor oxyLDL LOX-1 e fosfoPKB, 
biomarcadores do dano vascular oxidativo, em células polimorfonucla-
reas periféricas. 

MDA (Malondialdeído) é um biomarcador confiável 
para avaliar a peroxidação lipídica.

O gráfico mostra os valores médios para malondialdeído (peroxida-
ção lipídica) em PMNs de pacientes após 30 dias de tratamento oral 
com placebo, VazGuard™ (1000 mg/ dia), rosuvastatina (10 e 20 mg/
dia) e rosuvastatina (10 mg/dia + VAZGUARD™ 1000 mg/dia). Barras 

de erro mostram o desvio padrão (S.D.). 

*indica uma mudança estatisticamente significativa em comparação ao grupo 

placebo em P<0.05. 
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A combinação de VAZGUARD™ com a rosuvastatina diminuiu signifi-
cativamente a expressão de LOX-1 e resultou no aumento da expressão 
dos níveis de PKB nos pacientes hiperlipidêmicos, o que contribuiu 
para uma melhora significativa da vasoproteção contra fatores que 
sustentam a proliferação de células do músculo liso e dano vascular. 
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Dados sobre o perfil sérico lipídico de 77 pacientes submetidos  
ao tratamento de 30 dias consecutivos com uma dose diária de place-
bo, rosuvastatina (10 ou 20mg), VAZGUARD™ 1000mg e VAZGUARD™ 
1000mg + rosuvastatina 10mg,  respectivamente.

Gliozzi M, et al. International Journal of Cardiology, 2013; 170: 140-145

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.

18



VAZGUARD™ é eficaz na modulação da relação entre 
colesterol mau e bom

VAZGUARD™ reduziu significativamente:

LDL: 
-5,4% após 30 dias

Mau/Bom colestesterol
Relação LDL/HDL  
-7.4% após 90 dias 

Estudo de 30 e 90 dias, randomizado, duplo-cego, controlado  
por placebo.

64 pacientes com idades entre 18 – 60 anos, com sobrepeso e  
obesidade grau I (IMC 25-35Kg/m2), sem histórico de doença  
cardiovascular e uso de medicamentos para o metabolismo lipídico.  

Rondanelli M. Phytotherapy Research. 2020; 1-12.
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REDUÇÃO SIGNIFICATIVA 
RELAÇÃO ApoB / ApoA  EM -4,8%
Após 30 dias (vs + 3,5% do placebo)

VAZGUARD™ Modula Apolipoproteínas 

APOLIPOPROTEÍNA B (ApoB) 
O distribuidor de colesterol:

Partículas aterogênicas que transportam colesterol e TG no plasma 
e facilitam a captação de colesterol em tecidos periféricos.

APOLIPROTEÍNA A (ApoA)

O eliminador de colesterol:  

Composta por partículas HDL que podem “retirar” o excesso de  
colesterol da periferia das células e transferi-lo devolta para o fígado. 

RELAÇAO ApoB / ApoA 

LDL e partículas maiores vs partículas HDL, tem uma correlação 

mais forte com o miocárdio:  

Quanto menor é a proporção, menor é o risco cardiovascular. 

Para o fígado

Aterogênico Antiaterogênico

De volta ao fígado

HDLIDLVLDL

Transporte reverso 
de colesterol

LDL 
grande 

circulante

apoB apoB apoB apoB
apoA-l

LDL 
pequeno 
e denso

TG
C

TG

C C C C
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Eficaz na melhora dos parâmetros da resistência  
à insulina 
Rondanelli M. Phytotherapy Research. 2020; 1-12.

Hormônio produzido pelas  
células beta do pâncreas, que 
regula o metabolismo dos 
principais nutrientes (carboi-
dratos, gorduras e proteínas), 
promovendo a absorção de 
glicose do sangue para o fíga-
do, gordura e células do mús-
culo esquelético. Quanto mais 
alto é o nível de insulina no 
corrente sanguínea, maior é o 
risco de resistência à insulina.

VAZGUARD™
-12,9% após 30 dias 
(vs -3,4% placebo)

-12,6% após 90 dias 
(vs -3,2% placebo)

VAZGUARD™
-14,8% após 30 dias 
(vs -6,4% placebo)

-13,3% após 90 dias 
(vs -8,5% placebo)

A avaliação do modelo ho-
meostático (HOMA) é um  
método usado para quantificar  
a resistência à insulina e fun-
ção de células beta pancreáti-
cas (que produzem insulina). 
Quanto maior for a pontua-
ção do HOMA, maior é o risco  
de resistência à insulina.

INSULINA ÍNDICE HOMA
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Tecido adiposo visceral (VAT) e a função hepática
Ormazabal V, et al. Cardiovascular diabetology 17.1 (2018): 122.

O fígado é um grande alvo para substâncias liberadas pela gordura 
visceral na circulação porta, incluindo citocinas inflamatórias (adipo-
cinas) e ácidos graxos livres. 

Os triglicerídeos derivados de ácidos graxos livres se acumulam no ci-
toplasma dos hepatócitos, na forma de gotículas lipídicas, promoven-
do resistência à insulina hepática, esteatose hepática, lipotoxicidade e 
inflamação. 

REDUZIR O VAT SIGNIFICA MELHORAR A FUNÇÃO DO FÍGADO.
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Eficaz na melhora dos biomarcadores da função hepática

Rondanelli M. Phytotherapy Research. 2020; 1-12.

VAZGUARD™
-8,4% após 30 dias 
(vs + 1,3% placebo)

-11,2%  após 90 dias 
(vs + 4,4% placebo) 

VAZGUARD™
-8,4% após 30 dias 
(vs – 2,4% placebo)

-8,5% após 90 dias 
(vs – 0,5% placebo) 

VAZGUARD™
-8,3% após 30 dias 
(vs – 0,6% placebo)

-15,5% após 90 dias 
(vs – 4,0% placebo) 

AST/
GOT

GGT

ALT/
TGP

ASPARTATO 
TRANSAMINASE

GAMA GLUTAMIL 
TRANSFERASE 

ALANINA 
TRANSAMINASE 
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Efeitos na modulação da microbiota 

VAZGUARD™ mostra uma correlação positiva entre eficácia clínica 
e modulação da microbiota intestinal relacionada a saúde 
cardiovascular. 
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Modulação da microbiota na saúde cardiovascular

Estudo ex-vivo em fezes individuais 

Riva, Antonella, et al. J Appl Microb Res, 2020; 3(2): 2581-7566

3 mulheres saudáveis com 
idades entre 45-53 anos.

Preparado fecal incubado 
com VAZGUARD™, previa-
mente tratado simulando a 
digestão gástrica e duodenal 
humana.

Extração de DNA e análise 
metagenômica da microbio-
ta, principalmente a relacio-
nada à saúde cardiovascular. 
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PROTEOBACTÉRIA: Reduzida em pacientes com DCV

BLAUTIA: Bom indicador de saúde intestinal e 
que geralmente está reduzido em pacientes com  
insuficiência cardíaca 

BIFIDOBACTERIUM: Diminuída em indivíduos obesos

RELAÇÃO FIRMICUTES  / BACTEROIDETES:  
Aumentada na obesidade

VAZGUARD™ AUMENTOU O NÚMERO DE:

VAZGUARD™ REDUZIU O NÚMERO DA:
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SUGESTÕES DE FÓRMULA

Modulação natural dos níveis lipídicos 

VAZGUARD™ 500mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Manipular 60 cápsulas

Posologia: Ingerir 1 dose, 2 vezes ao dia,  
ou conforme orientação do prescritor.

Modulação do metabolismo lipídico  
na melhor idade

VAZGUARD™ 250mg

Zembrin® 10mg

Coenzima Q10 50mg

Curcuma longa 150mg

Policosanol 10mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Manipular 60 doses

Posologia: Ingerir 1 dose, 2 vezes ao dia,  
ou conforme orientação do prescritor.
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Modulação do risco cardiovascular e  
resistência insulínica

VAZGUARD™ 250mg

OX-Berry® 80mg

Ácido alfa lipóico 200mg

Coenzima Q10 50mg

Red Yeast Rice  250mg 

Excipiente qsp 1 cápsula

Manipular 60 doses

Posologia: Ingerir 1 dose, antes do almoço e 
jantar, ou conforme orientação do prescritor.

Modulação otimizada dos marcadores lipídicos

VAZGUARD™ 250mg

Policosanol 10mg

Extrato de alho negro 300mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Manipular 60 doses

Posologia: Ingerir 1 cápsula antes do almoço  
e jantar, ou conforme orientação do prescritor. 

29



30



Referências Bibliográficas

Cooney MT, Dudina A, De Bacquer D, et al. HDL cholesterol protects against 
cardiovascular disease in both genders, at all ages and at all levels of risk. Athe-
rosclerosis. 2009;206(2):611-616. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2009.02.041.

Formisano C, Rigano D, Lopatriello A, Sirignano C, Ramaschi G, Arnoldi L, Riva 
A, Sardone N, Taglialatela-Scafati O. Detailed phytochemical characterization 
of bergamot polyphenolic fraction (BPF) by UPLC-DAD-MS and LC-NMR.  
J Agric Food Chem. 2019; 67: 3159-3167. 

Mollace V, Scicchitano M, Paone S, Casale F, Calandruccio C, Gliozzi M, Musoli-
no V, Carresi C, Maiuolo J, Nucera S, Riva A, Allegrini P, Ronchi M, Petrangolini 
G, Bombardelli E. Hypoglycemic and Hypolipemic effects of a new lecithin 
formulation of Bergamot Polyphenolic Fraction: A double blind, randomized, 
placebo-controlled study, Endocrine, Metabolic & Immune Disorders, 2019; 
19:136-143. 

Ormazabal V, Nair S, Elfeky O, Aguayo C, Salomon C, Zuniga FA. Association 
between insulin resistance and the development of cardiovascular disease. 
Cardiovascular Diabetology, 2018; 17: 122.

Riva A, Longo V, Berlanda D, Allegrini P, Masetti G, Botti S, Petrangolini G. 
Healthy protection of bergamots is linked to the modulation of microbiota.  
J Appl Microb Res, 2020; 3(2): 2581-7566. 

Rondanelli M, Peroni G, Riva A, Petrangolini G, Allegrini P, Fazia T, Ber-
nadinelli L, Naso M, Faliva MA, Tartara A, Gaspari C, Infantino V, Perna 
S. Bergamot phytosome improved visceral fat and plasma lipid profiles 
in overweight and obese class I subject with mild hypercholesterolemia:  
A randomized placebo controlled trial. Phytotherapy Research, 2020; 1-12.

31



@iberomagistral /iberomagistral

www.iberomagistral.com.br


