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Apresentamos o novo composto com qualidade superior e
®
comprovada para manter a saúde imunológica, EPYTROL é capaz
de nutrir o sistema imune do corpo.
Com EPYTROL® se torna muito mais fácil a manutenção preventiva
da saúde. O sistema imunológico ou sistema imune é de grande
eficiência no combate a microorganismos invasores. Mas não é só
isso; ele também é responsável pela “limpeza” do organismo, ou
seja, a retirada de células mortas, a renovação de determinadas
estruturas, rejeição de enxertos, e memória imunológica. Também
é ativo contra células alteradas, que diariamente surgem no nosso
corpo, como resultado de mitoses anormais. O sistema imunológico
é um verdadeiro exército no combate as doenças, sendo capaz de
proteger o organismo contra todas as agreções do meio externo.
EPYTROL® possui em sua matéria-prima componentes capazes de
atuarem como
ativador imunológico, ele é também um
cardioprotetor natural, já que evita o acúmulo de plaquetas nas
artérias (Celotti et al., 1996). Há ainda outros benefícios associados
®
à EPYTROL , tais como as ações antioxidante e anti-radicais livres,
os efeitos neuroprotetores, a propriedade quimiopreventiva, bem
como a revitalização da pele e o alívio dos sintomas do climatério.

possuir uma grande seletividade por esta última. Estas enzimas
quando ativadas liberam substâncias pró-inflamatórias, conhecidas
como eicosanóides e leucotrienos, são denominadas mediadores
inflamatórios. Murias M; Handler N; Erker T. Pleban K; Ecker G;
Saiko P; Szkeres T; Jager W. Institute of pharmaceutical Chemistry,
University of Vienna, Austria, nov 2004.
A arterioesclerose é reconhecida hoje como uma doença
inflamatória , e pode aumentar o risco do infarto do miocárdio.
- Os efeitos antitumorais do EPYTROL® estão relacionados com os
eventos celulares do tumor, como a iniciação, promoção e
progressão.
Existem inúmeros trabalhos em andamento que evidenciam a ação
®
anticancerígena do EPYTROL , estes trabalhos descrevem os
efeitos antitumoral em vários orgãos do organismo.
Um dos mecanismos descritos é a diminuição do processo
inflamatório, já que o desenvolvimento de células cancerígenas está
relacionado com os mediadores inflamatórios.
Há evidências que o EPYTROL® pode induzir a apoptose em células
cancerígenas.
Ulrich S; Wolter F; Stein JM. Departament of Medicine, ZAFES, JW
Goethe University, Frankfurt, Germany, may 2005

EPYTROL® possui propriedades antiinflamatória segundo estudos
feito por Penna e Hekctheuer, (2004) onde verificaram a supressão
de edema que chegou a ser maior ou similar do que alguns fármacos
antiinflamatórios clássicos utilizados na alopatia, confirmando
assim seu poder de ativar o sistema imunológico.

- A estrutura química do EPYTROL® é muito similar ao agonista
estrogênico sintético
dietilestilbestrol, há evidências que o
EPYTROL® se comporta como agonista em algumas condições e
antagonista em outras, da ação estrogênica. Desta forma em
®
determinadas condições o EPYTROL pode ser considerado um
fitoestrógeno.
Zern TL e col, USA em agosto de 2005, observaram o EPYTROL®
pode diminuir o risco de doença cardíaca em mulheres pósmenopausa.

- Ação antioxidante potente, possui propriedades lipofílicas e
hidrofílicas, talvez por esse fator confere maior poder antioxidante
que a Vit C., E e o glutation.

- O EPYTROL® parece aumentar a síntese de óxido nítrico no
endotélio, mantendo-o relaxado.

- Inibe a lipoperoxidação do LDL- colesterol, quando este é oxidado
aumenta muito o risco da deposição no endotélio, aumentando
assim a chance de desenvolver a arteriosclerose. Assim a inibição
da peroxidação do LDL, diminui muito os riscos de arterosclerose.
Bertelli e col, 1996; Belguendouz e col 1998.
- Inibe a agregação plaquetária, evitando a adesividade dessas
células no endotélio, diminuindo a formação de trombos. Wang Z;
Huang Y, Zou J; Cao K; Xu Y; Wu JM, Departament of cardiology, The
First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, jan 2002

- Possui efeitos antiinflamatórios, por inibir as vias ciclooxigenase e
lipooxigenase, principalmente as enzimas COX-1 e COX-2, parece

Kim YA; Lim SY;Rhee SH; Park KY; Kim CH; Choi BT; Lee SJ; Park
YM; choi YH. Departament of Biochemistry, Dongeui University
College of Oriental Medicine, Busan Korea, jun 2006

- Preventivo e coadjuvante no tratamento de doenças coronárias e
arteriosclerose;
- Antiinflamatório;
- Retarda o envelhecimento, por ser possuir excelente ação
antioxidante.
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VINHOS NACIONAIS

Merlot
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc
Pinot Noir
Gamay
Pinotage
Sangiovese
Tannat

CONC. de 3,5,4- Trihidroxi
trans-estilbeno puro
(EPYTROL) mg/l
5,10
2,33
2,10
4,21
1,64
3,43
5,75
4,17

ANO

1999
1998
1997
1996
1999
1997
1993
1997

Obs: A concentração de trans-resveratrol pode variar conforme a
safra do vinho, como acima descrito, um dos fatores que
influênciam na concentração de trans-resveratrol é o ambiente,
quanto mais agressivo maior a síntese dessa fitoalexina.

®

A dose de EPYTROL varia de 0,5 á 2,5mg ao dia, ou o cálculo pode
ser feito através do peso corporal do indivíduo 0,036mg/kg/dia.
A Attivos Magisttrais trabalha com o EPYTROL® sintetizado
quimicamente e contém mais de 99% de 3,5,4 –trihidroxi-transestilbeno puro, que é a forma trans-resveratrol biologicamente
ativa.
A DL50 do EPYTROL® em ratos foi de 1000mg/kg, demonstrando
assim a segurança da droga.

Alcânt ara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130
Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-1349
vendas@farmacam.com.br

Facebook.com.br/farmacam

whatsapp (21) 98493-7033

Instagram.com.br/farmacam

www.farmacam.com.br

Alcânt ara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130
Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-1349
vendas@farmacam.com.br

Facebook.com.br/farmacam

whatsapp (21) 98493-7033

Instagram.com.br/farmacam

