MODULADOR

INFLAMATÓRIO

FOSFOLIPÍDEOS DO CAVIAR
INFLAMMAGING : UMA INFLAMAÇÃO SILENCIOSA QUE AFETA O METABOLISMO
O Processo Inflamatório
Mediadores lipídicos osquestram a sequência de resolução
Início ω-6
Prostaglandinas
leucotrienos

Resolução ω-3
Interações célula-célula
lipoxinas

Derivados de PUFA ω-3:
Resolvinas protectinas
Término
Retorno da homeostase

Incio

ESTÍMULO DA LESÃO
CONTÍNUA

LESÃO
Estímulo inicial: trauma,
infecções, toxinas entre
outros combinados com
fatores genericos,
estresse, dieta etc.

Falha no mecanismo de
regulação, ativação de células
efetoras, contínua produção de
mediadores pró-inflamatórios

INFLAMAÇÃO
AGUDA
Alteração vascular,
recrutamento de
neutrófilos e mediadores

RESOLUÇÃO
Liberação de mediadores e ativação
de células do sistema imune,
substituição de células lesionadas,
formação de abscesso

INFLAMAÇÃO CRÔNICA
Fibrose, estenose, abscesso,
fístula, câncer, destruição e perda
de função do tecido com
consequentes complicações

CICATRIZAÇÃO E
REGENERAÇÃO DO
TECIDO

Ácido Aracdônico (AA)

Ácido Eicosapentanoico (EPA)

Ácido Docosahexanoico (DHA)

Lipoxina A 2

Resolvina E1

Resolvina D1

Resolvina D2

Monócitos/ Macrófagos

Neutrófilo (PMN)

Célula Endotelial

Dendrito

Fogocitoses e
produção de IL-10

Ativação
Adesão e ROS

Óxido Nítrico
Prostaciclinas

Migração

Citocinas
Pró- Inflamatórias

Clearance
Microbiano

Receptores de adesão,
geração de ROS e
Citocinas Pró-Inflamatórias

Produção de
IL-2

F.C. Oral (Fosfolipídeos do Caviar)
DHA e EPA incorporados
aos Fosfolipídeos Marinhos
(Fosfatidilcolina)

Astaxantina

α-tocoferol

Combinação Única de Fosfatidilcolina + Astaxantina + DHA + EPA + Vit. E
ALTA CONCENTRAÇÃO DE DHA VETORIZADO PELA FOSFATIDILCOLINA

COMPONENTES DO F.C.ORAL

Fosfolipídeo
(fosfatidilcolina)

DHA/EPA
em Fosfolipídeos

BENEFÍCIOS/PROPRIEDADES
• Fosfolipídeo (fosfatidilcolina)
• Fonte de colina; precursor de acetilcolina;
• Melhora a transmissão de neurotransmissores, importantes para a memória;
• Essencial para o funcionamento hepático, hepatoprotetor;
• A fosfatidilcolina auxilia na emulsificação das gorduras;
• A fosfatidilcolina vetoriza de forma potencializada os PUFAs ômega-3 até os fluidos e
estruturas biológicas, uma vez que aumenta a absorção e a “bioassimilação” dos
ácidos graxos.
• São ácidos graxos essenciais, isto é, não são produzidos pelo organismo sendo importantes
à suplementação;
• Neuroprotetor;
• Modulador inflamatório e imunológico;
• Alta concentração de DHA (metabólito avançado);
• Melhora a deformidade dos eritrócitos;
• Melhora a fluidez da membrana celular;
• DHA ácido graxo, considerado chave para o bom funcionamento celular;
• Melhora do quadro de inflamação exacerbada (psoríase);
• Confere proporção mais saudável de DHA/EPA contendo mínimo de 30% PUFAs, sendo
20% DHA e 10% EPA.

Astaxantina

• É o mais nobre da família dos carotenoides;
• Atividade antioxidante, anti-hipertensiva, antiapoptótica, imunomoduladora e
neuroprotetora;
• Protege tanto o interior quanto a superfície das membranas fosfolipídicas contra o estresse
oxidativo.

Vitamina E

• Importante antioxidante natural. A forma mais comum e biologicamente ativa é o
alfatocoferol.
• Função neurológica. Evita a peroxidação lipídica.

VANTAGENS DO F.C.ORAL (FOSFOLIPÍDEOS DO CAVIAR) VS. OUTRAS FONTES DE ÔMEGA-3
• Ingrediente ecologicamente correto;
• Melhor resistência à oxidação quando comparado às formas ligadas em triglicérides;
• Presença de astaxantina, um carotenoide com potente ação antioxidante;
• Presença de Vitamina E, um composto lipossolúvel com ampla ação antioxidante;
• Isento de mercúrio, agente tóxico para o organismo.

Teste in vivo
Foram avaliados 12 pacientes entre 7 a 42 anos com dermatite atópica durante três meses. Os registros fotográficos foram feitos no
início, 40 e 90 dias de tratamento com Fosfolipídeos do Caviar (F. C. Oral) 300 mg/dia em associação com Phyto Poma duas vezes ao dia.
Outros tratamentos foram interrompidos

Resultados:
• Aumento na hidratação cutânea
por período diário prolongado
(aprox. 8 horas diárias);
• Diminuição da inflamação e
descamação em 75% das lesões
cutâneas;
• Redução do prurido em 80%
dos pacientes.

Conclusão:
Este estudo mostra que a
administração de Phyto Poma
associado às cápsulas de
Fosfolipídeos do Caviar (F. C. Oral)
foram eficazes para diminuir
significativamente os sintomas
que intervêm de forma negativa
no cotidiano destes pacientes.

Fotos cedidas pela Dra.Cristina Canova

Propriedades de F.C. Oral (Fosfolipídeos do Caviar)
1. Recupera e promove a integridade das membranas celulares (citoplasmática,
nuclear e das organelas), estruturas-chave na homeostasia celular;
2. Atua como anti-inflamatório, antioxidante e imunomodulatório em condições clínicas e
subclínicas;
3. Repõe ácidos graxos poli-insaturados ômega-3, componentes essenciais das membranas
celulares;
4. Repõe fosfolipídeos, especialmente a fosfatidilcolina, principal constituinte das membranas
celulares;
5. É fonte de dois excelentes antioxidantes lipossolúveis: a astaxantina e o α-tocoferol;
6. Promove a alta hidratação celular e previne a TEWL (perda de água transepidermal);
7. Promove a neuroproteção e melhora a acuidade visual;
8. Promove a cardioproteção e modula os lipídeos plasmáticos;
9. Promove o aumento do desempenho esportivo;
10. É bem tolerado e seguro;
11. Leva à diminuição da dosagem terapêutica de DHA/EPA pela melhora da bioassimilação
e biodisponibilidade no organismo;
12. Potencializa a absorção de ativos lipossolúveis.

Posologia Sugerida:
Associado a outros ativos: 50 a 400 mg/dia / Isolado: 400 a 1000 mg/dia.

F.C. Oral (Fosfolipídeos do Caviar) consiste em uma mistura de fosfolipídeos de origem marinha e lipídeos
neutros extraídos das ovas de arenque. Sua estrutura única de ácidos graxos poli-insaturados vetorizados
com fosfatidilcolina permite que ocorra uma “bioassimilação” imediata e eficiente com consequente
melhoria da biodisponibilidade, possibilitando a redução da dose terapêutica necessária. Além disso, os
componentes de F.C. Oral protegem as moléculas de PUFAs ômega-3 contra a degradação oxidativa
aumentando sua viabilidade.
EXIJA O SELO DE AUTENTICIDADE:

