
• Adjuvante no alívio dos sintomas 
associados à menopausa;

• Adjuvante no tratamento da 
osteoporose;

• Combate aos radicais livres e aos 
efeitos do estresse oxidativo;

•Como adjuvante em dietas de 
emagrecimento.

Tratamento global 
dos sintomas associados 
à menopausa

Extrato da maçã cidra (Malus domestica)

P
ro

p
ag

an
d

a 
e

x
cl

u
si

va
 p

ar
a 

P
ro

fi
ss

io
n

ai
s 

d
a 

S
aú

d
e

                                                                  

                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

           

                                                                                       

                                                                                    

                                                               

Facebook.com.br/farmacam

Instagram.com.br/farmacam

vendas@farmacam.com.br 

whatsapp (21) 98493-7033 

www.farmacam.com.br 

                                                                  

                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

           

                                                                                       

                                                                                    

                                                               

Facebook.com.br/farmacam

Instagram.com.br/farmacam

vendas@farmacam.com.br 

whatsapp (21) 98493-7033 

www.farmacam.com.br 

Alcântara - 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
Alcântara - 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



Pomactiv  hfv:
tratamento global 
dos sintomas 
associados à 
menopausa.

®

Benefícios:
® Pomactiv hfv 

13,15,16,17quantidade de osteoclastos.  
® 21,22Pomactiv hfv aumenta a absorção de genistina , tornando 

extremamente interessante sua associação às isoflavonas de soja, 
terapia altamente difundida no tratamento dos efeitos da 

2menopausa. 

estimula a produção de osteoblastos e diminui a 

A maçã é conhecida tradi-
cionalmente como deto-
xificante, capaz de revi-
talizar o corpo. Estudos 
afirmam que o consumo 
regular de maçãs ou de 
alimentos a base de maçã, 
reduzem o risco de alguns 
tipos de cânceres, dimi-
nuem o risco de doenças 
cardiovasculares, podem 
ser adjuvantes no trata-
mento de diabetes e mais 
recentemente, descobriu-
se os benefícios de poli-
fenóis da maçã, tanto na 
prevenção da osteoporose, 
quanto no a l ív io  dos  
sintomas associados à 

2menopausa .  

Pomactiv  hfv é um extrato de maçã cidra (Malus domestica) com 40% de 
® polifenóis totais. Os polifenóis que compõem Pomactiv hfv são 

responsáveis por esse produto ser tão diferenciado e completo. 
®  Pomactiv hfv é composto por quercetina, floridizina e ácido 

clorogênico, ou seja, substâncias com alto poder antioxidante que 
atuam na prevenção da osteoporose e no alívio dos sintomas associados 
à menopausa.

®

 Pomactiv hfv na prevenção da osteoporose e alívio dos 
sintomas associados à menopausa.

® 

 
Pomactiv  hfv atua de maneira eficaz na osteoporose e menopausa. A osteoporose é uma 
doença que se caracteriza pela redução de massa óssea aumentando a fragilidade dos 
ossos e o risco de fraturas. Os osteoclastos responsáveis pela reabsorção óssea 
aumentam em relação aos osteoblastos, responsáveis pela formação de novas células nos 
ossos. A deficiência de estrogênio decorrente da menopausa atua neste processo de 

13,14forma negativa, aumentando ainda mais as chances do aparecimento da osteoporose .

®Pomactiv  hfv

®Pomactiv  hfv

®Pomactiv  
hfv

®

 é rico em quercetina que vem sendo apontada como um flavonóide capaz de 
13,15,16estimular a produção de osteoblastos e diminuir a ação dos osteoclastos , conforme 

ilustrado na figura 1. 

, quando incorporado ao tratamento dos que sofrem de osteoporose, significa 
13,17,18aumento de eficácia na terapia. Além disso, a quercetina é um anti-inflamatório , que auxilia 

inclusive o paciente que sofre de artrite reumatóide ou reumatismo, moléstias que muitas 
vezes coexistem com a osteoporose. 

19Como na menopausa e na pós-menopausa aumenta a prevalência da osteoporose , 
 alia, além do combate a osteoporose, a capacidade de aumentar a absorção de um dos 

fitoestrógenos mais utilizados atualmente como alternativa à terapia hormonal tradicional: a 
20,21isoflavona . 

Estudo recente afirma que o consumo de floridizina, que ocorre naturalmente com o consumo 
de maçãs, é capaz de aumentar a absorção de genistina. O aumento na absorção observado 
nesse estudo foi da ordem de 17,2%, o que levou a conclusão de que a combinação entre 

 22floridizina e genistina é muito promissora .

Osteoclastos

Osteoblastos

Os osteoclastos 
são levados até
os ossos pela 
corrente 
sangüínea.

Sua função é 
remover as 
células ósseas
velhas.Nesse momento, 

os osteoclastos, 
liberam substân-
cias que degra-
dam a matriz 
óssea.

É nesse momento
que os osteoblas-
tos começam a 
cumprir sua função, 
que é de renovar as 
células ósseas.

Os osteoblastos
produzem um 
filme colágeno 
adesivo. O cálcio 
adere a esse filme
completando o 
processo de 
renovação osséa.

O próprio organis-
mo retira os osteo-
clastos dos ossos, 
depois de degra-
darem a matriz 
óssea.
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Alívio dos sintomas da menopausa

Pomactiv  hfv      100 mg
Açaí extrato seco   500 mg
Ginseng siberiano  250 mg
Ipriflavona            200 mg
Isoflavonas             40 mg
Red clover              40 mg

Tomar 1 cápsula, 2 vezes ao dia.

®

Auxílio no tratamento da 
osteoporose

Pomactiv  hfv      100 mg
N acetil hidroxiprolina  300 mg
Isoflavonas    40 mg

®Mango Select 300 mg

Tomar 1 cápsula, 2 vezes ao dia.

®

Auxílio no gerenciamento de peso

Pomactiv  hfv      200 mg
®Sinetrol   700 mg

®Kactiline Organic   400 mg

Tomar 1 cápsula, 1 vez ao dia.

®

®Atenção: Sinetrol  contém cafeína.

Adjuvante no tratamento de manchas

Pomactiv  hfv      100 mg
Pomegranate 40%   400 mg

®SunRox   100 mg
Açai extrato seco     500 mg

Tomar 1 cápsula,  2 vezes ao dia.
Essa fórmula pode ser usada antes da  exposição 
prolongada ao sol.

®

Benefícios:
Pomactiv hfv é rico em substâncias de alto poder 

 3,5,6,7,8 antioxidante capazes de deter a ação dos radicais livres

® 

® Pomactiv hfv no gerenciamento de peso 
e outras desordens metabólicas

ndicações: 
Como adjuvante no alívio dos sintomas associados à menopausa;
Combate aos radicais livres e aos efeitos do estresse oxidativo;
Como adjuvante em dietas de emagrecimento;
Como adjuvante no tratamento da osteoporose;

É importante ressaltar que o envelhecimento, implica na maioria Como adjuvante no tratamento de diabetes e doenças 
dos casos, em ganho de peso tanto em mulheres como em cardiovasculares;
homens. A gordura excedente da dieta que se acumula nos 
adipócitos, pode causar complicações mais sérias que a questão Concentração de uso: 
estética, como é o caso de uma série de desordens 100 a 200 mg/dia.
cardiovasculares e metabólicas.  

® Pomactiv hfv é também um adjuvante no tratamento do Características físico-químicas:
diabetes. Estudos realizados in vivo com mais de 10 mil pessoas, Aspecto: pó fino;
atribuem considerável diminuição na glicemia e no risco de 

Cor: de laranja a ligeiramente marrom;
diabetes tipo II, relacionada ao consumo regular de maçãs e seus 

1,2,4,11,12 Sabor: tânico e adstringente;derivados .
® Odor: característico;Pomactiv  hfv impede que os pré-adipócitos se diferenciem, 

Solubilidade: dispersa em água, formando uma solução límpida e evitando assim que eles se tornem capazes de armazenar 
4,10 colorida.gordura . 

Conservação: Conservar abaixo de 20ºC e umidade relativa abaixo 
dos 70%, protegida da luz e em local seco.

Sugestões de fórmulas

®A imagem acima, demonstra a capacidade do Pomactiv  hfv em 
reduzir o acúmulo lipídico nos adipócitos. Essa diminuição se deve 
a combinação da floridizina e quercetina, que juntas regulam o 

1metabolismo lipídico .
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I

.

®Pomactiv  hfv no combate ao estresse 
oxidativo

00 2.000 4.000

Maçã (150g)

Ginkgo Biloba (1 cápsula)

Multivitamínico (3 cápsulas)

Pó de frutas (5g)

Extrato de Vinho Tinto (1g)

Extrato de Sementes de Uva (1g)

Pomactiv hfv (1g)
®

Vitamina C (1 cápsula)

6.000 8.000 10.000 12.000
ORAC (µmol Trolox equivalente)

14.000

Controle:
Pré-adipócitos

sem diferenciação

Adipócitos
diferenciados

sem Pomactiv  hfv
®

Adipócitos
diferenciados

com Pomactiv  hfv
®

Após 11 dias de cultura de células

Acúmulo
das células lipídicas

Diminuição
das células lipídicas

Fórmulas Orientativas. É necessária avaliação médica. 
Benefícios:

® Pomactiv hfv 
4,10impedindo que eles armazenem lipídeos .

impede a diferenciação dos adipócitos, 
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