
BETAMUNE 
SC® 70

BOOSTER IMUNOLÓGICO
IMUNOMODULADOR



O SISTEMA IMUNE

Betamune SC® 70 é uma β-glucana insolúvel obtida a partir da 
levedura Saccharomyces cerevisiae. Betamune SC® 70 exerce 
função de proteção por estimular o sistema imune.

Levedura Fresca
Sccharomyces cerevisiae 

Extrato de 
levedura

1-3 1-6 - Glucanas

Extração 
β-Glucanas

Extração das 
proteínas

Membranas

Autólise de levedura - digestão 
em peptídeos solúveis e 

aminoácidos pelas enzimas
 de levedura

A célula de levedura tem pouca ou nenhuma capacidade de ativar 
os sistemas de defesa, uma vez que as 1,3/1,6-β-glucanas biologi-
camente ativas que compõem o Betamune SC® 70 encontram-se 
no interior da parede celular, cobertos por outros componentes da 
parede que não são removidos pelo processo natural de digestão. 
Portanto, esse produto deve ser extraído por um processo biotec-
nológico.

O grau de pureza (70%) e a conservação da estrutura molecular das 
β-glucanas no Betamune SC® 70 torna o produto diferenciado e 
significativamente mais eficiente que outros produtos compostos 
de leveduras intactas, paredes celulares completas ou mesmo de 
outras β−glucanas.

A β-glucana é um ativo biológico que atua 
como imunomodulador e tem apresentado 
excelente performance.

O sistema imune, didaticamente, é dividido em 
sistema imuneinato e adaptativo

• Macrófagos

• Neutrófilos

• Celulas Dendríticas

• Neutrófilos

• Células NK

• Basófilos

• Eosinófilos 

• Mastócitos

• Linfócitos T

• Linfócitos B

Resposta rápida 
e não específica

Resposta lenta, 
específica e memória 

imunológica.

Sistema imune 
Inato

Sistema imune 
adaptativo

IMUNOESTIMULANTE NATURAL

BETAMUNE SC® 70BETAMUNE SC® 70



Mecanismo de ação

A função primordial das β-glucanas purificadas é estimular as células fagocíti-
cas tornando-as mais ativas e preparadas para internalizar, digerir e destruir 
agentes patogênicos. Durante esse processo, moléculas sinalizadoras (citoci-
nas) são secretadas potencializando as defesas naturais.

No organismo, as β-glucanas ativam os macrófagos, estimulando a fagocitose 
e produção de citocinas.

Ativação e
proteção de
leucócitos

IL - 1
IL - 6
T e F

produção de 
citocinas

ativação de mφ

Betamune SC®

β-glucanas

fagocitose

protógeno



Testes 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE FAGOCITÁRIA  

No estudo in vitro do Vaclav Vettvicka,. et al 2008 foram compa-
rados os efeitos de três glucanas sobre o sistema imunológico. 
Foram usados dois tipos de administração (intraperitoneal e 
oral) em dois tipos de modelos animais mostrando que Beta-
mune SC® 70 causa uma estimulação significativa da atividade 
fagocitária e potencializa a síntese de interleucina (IL)-1, IL-2, 
IL-4, IL-6, IL-8, IL-13.

Oral (7 dias-dias)
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Betamune 7 dias
Controle 7 dias
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Lentinan 7 dias
Controle 14 dias

Betamune 250

Lentinan 14 dias

Depois de 3 injeções 
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O estudo sobre as citocinas foi estendido com uma experiên-
cia realizada para medir a influência das glucanas na secreção 
de citocinas pelas células do câncer da linhagem ZR-75-1, 24 
horas depois da adição das β-glucanas.

Betamune SC® 70 apresentou a melhor resposta sobre a 
estimulação das citocinas.

O gráfico ao lado representa a análise das citocinas secreta-
das 24h depois da adição das β-glucanas na linhagem das 
células ZR-75-1. A unidade no eixo- y é em pg/ml de citocinas. 
Os dados são uma média dos valores das três experiências 
independentes. Algumas citocinas não foram detectadas. O 
grupo controle foi alimentado com PBS.
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 Benefícios do Betamune SC®  70

EXIJA O SELO DE AUTENTICIDADE:

• 70% de β-glucana

• Não deixa sabor residual

• Clean label

• Produto vegano

Vantagens

• Modula a imunidade

• Reduz a fadiga

• Quimioprotetor

• Antitoxinas

Benefícios

Posologia Sugerida:

0-2 anos: 50mg.

2-12 anos: 200mg. 

Acima de 12 anos: 200 a 500mg.

Betamune SC® 70 mostrou-se o mais eficiente do mercado na estimulação do sistema imunológico.

Betamune SC® 70, extrato de β-glucanas purificadas de Saccharomyces cerevisiae, permite uma melhor 
biodisponibilidade e alta reação do sistema imune a fim de prepará-lo em caso de contato com agente 
infeccioso.




