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O Guia de Imunidade é uma iniciativa Fagron de 
levar soluções para que médicos, nutricionistas
e farmacêuticos possam promover a melhora do 
sistema imunológico e o bem-estar de todos.

Afinal, Juntos, 
nós criamos o futuro
da medicina personalizada!
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Conceito chave para uma vida saudável e para a busca de 
maior longevidade, o cuidado com a imunidade ganha
notoriedade e atenção de todos!

Dos consumidores usaram 
suplementos para imunidade em 12 
meses e 42%* dos que não tomaram 
estão dispostos a tentar.

Dos entrevistados afirmam ter 
usado suplementos em cápsulas ou 
comprimidos nos últimos 12 meses.

* Mintel – Vitamins and Supplements,
Brazil – October 2019

* Mintel – Vitamins and Supplements,
Brazil – October 2019

O QUE AS PESQUISAS MOSTRAM

46%

Um privilégio de quem sabe cuidar!

IMUNIDADE 

56%
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Diariamente somos expostos aos mais diversos tipos de patógenos e nosso sistema imune é responsável por não permitir que estes 
agentes infecciosos nos deixem doentes.

A imunidade inata é nossa primeira linha de defesa e conta com barreiras epiteliais, como a mucosa nasal, macrófagos, células 
dendríticas e células NK (natural killer).

Há disponível no mercado suplementos que auxiliam na manutenção desta linha de defesa, por fazer com que as células do sistema 
imune estejam prontas para atacar e eliminar os mais diversos patógenos.

Wellmune® destaca-se neste nicho, pois em sua composição temos alta concentração de Betaglucana 1,3/1,6 que é, de acordo com 
diversas publicações científicas, a única padronização que de fato possui propriedades imunomoduladoras.

A vantagem de usar 
Wellmune® é ajudar o corpo 
a estar mais preparado para 
combater um processo 
alérgico / infeccioso 
que pode ocorrer

Após a ingestão de Wellmune®, o mesmo chega até as Placas de Peyer e neste tecido 
especializado os macrófagos são responsáveis por reduzir o Wellmune® em fragmentos 
menores e que são distribuídos pelo organismo através do sistema linfático.

Os fragmentos de Wellmune® são reconhecidos pelos Receptores do Sistema 
Complemento (CR3) e Dectina 1 que estão presentes na superfície de algumas 
células, como os neutrófilos.

Uma vez que a b-glucana faz a ligação com estes receptores, as células de defesa 
tornam-se aptas para migrar com mais efetividade para tecidos onde há requerimento 
de eliminação de patógenos.

Por Letícia Silva, Farmacêutica da Fagron

IMPORTÂNCIA DE UM SISTEMA IMUNOLÓGICO FORTALECIDO

Como Wellmune® funciona?
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Estudo em atletas com idades entre 18-53 demonstra melhora da 
saúde geral com redução no número de sintomas de 
infecção do trato respiratório superior (ITRS), da fadiga (59%) e da 
tensão (47%), além do aumento do vigor. 
TALBOTT S, et al. Effect of BETA 1, 3/1, 6 GLUCAN on Upper Respiratory Tract Infection Symp-
toms and Mood State in Marathon Athletes. J Sports Sci Med. 2009 Dec 1;8(4):509-15.

Talbott, S. et al. Baker’s Yeast Beta-Glucan Supplement Reduces Upper Respiratory Symptoms 
and Improves Mood State in Stressed Women. Food Science & Nutrition 2013; 1(1): 90–101

TALBOTT SM, et al. β-Glucan supplementation, allergy symptoms, and quality of life in self-des-
cribed ragweed allergy sufferers. Food Sci Nutr. 2013 Jan;1(1):90-101.

Um estudo clínico avaliou os efeitos de Wellmune®  no bem-es-
tar psicológico de 77 mulheres com níveis moderados de estresse. 
Além de menos sintomas de ITRS, as pacientes reportaram melhora 
no bem-estar geral e maiores níveis de energia mental e física. Con-
cluindo que o ativo pode ser uma abordagem útil na manutenção 
da proteção imune diária.

Pesquisa nos EUA demonstra significativa melhora física geral com 
redução do número total de sintomas de alergia (28%) e na severi-
dade dos sintomas (52%). Também aumento do bem-estar emocio-
nal incluindo a redução da tensão (34%), da depressão (45%), da 
raiva (41%), da fadiga (38%), da confusão (34%) e do aumento do 
vigor (10%). 

WELLMUNE® TEM PESQUISAS EM ATLETAS, CRIANÇAS, ADULTOS 
COM IDADE AVANÇADA E PESSOAS COM SINTOMAS DE ESTRESSE

Melhora da saúde em atletas

Redução do estresse

Melhora física antes do outono

Conheça os estudos clínicos e 
tenha em mãos produtos de 
confiança!

Das pessoas dizem que dados cien-
tíficos os tornam mais propensos a 
comprar um produto de estilo de 
vida saudável 
Kerry Global Consumer Survey – Digestive & 
Immune Health, 2019

39%
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Estudo em crianças entre 3-4 anos que receberam uma suplemen-
tação nutricional contendo a adição de Wellmune® mostrou a re-
dução do número e da duração dos episódios de infecções respi-
ratórias e um menor uso de antibióticos. 

Outro estudo clínico na China com crianças com idade entre 1-4 
anos mostra também redução dos episódios de infecção.

Já um terceiro estudo clínico, em Salvador, demonstrou menos 
manifestações alérgicas na pele e no trato respiratório como rinite 
alérgica ou conjuntivite, chiado no peito, tosse alérgica, eczema e 
urticária. Esses resultados são relevantes para a saúde física geral 
e desenvolvimento físico, cognitivo, psicológico da criança.
 
Wellmune® é a indicação ideal para manter a saúde imunológica 
da família sempre fortalecida!

Capacidade respiratória no inverno DESCUBRA + SOBRE WELLMUNE®
INDICAÇÃO

PROPRIEDADES

DOSAGEM 

ADVERTÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO

Wellmune® para crianças

Estudo clínico em indivíduos saudáveis com idades entre 18-65 anos 
afirmou que os pacientes que receberam Wellmune® apresentaram 
redução no número de dias com ITRS e melhora significativa da ca-
pacidade respiratória. Já outro estudo clínico, dessa vez com ida-
des entre 50-70 anos, também demonstrou diminuição das ITRS, 
dos seus sintomas e da duração.

Prevenção de infecções do trato respiratório
Imunomodulador
Performance física
Infecções fúngicas, bacterianas e virais
Cicatrizante (Uso Tópico)

Saúde física em geral e vigor físico
Ajuda nos sintomas causados por infecções do 
trato respiratório
Auxilia na redução de quadros alérgicos
Colabora com a diminuição dos efeitos 
nocivos do estresse
Quimioprotetor

Oral: 
Infantil: 2,5 mg/ kg/ dia 
Adulto: 250 mg/ dia 
 
Tópica: 0,3% a 5,0%

Informação não encontrada nas referências 
consultadas

β-glucana 1,3/1,6 extraída da parede celular da le-
vedura Saccharomyces cerevisiae, padronizada 
em teor mínimo de 75,0%

Fuller R, et al. Influence of yeast-derived 1,3/1,6 glucopolysaccharide on circulating cy-
tokines and chemokines with respect to upper respiratory tract infections. Nutrition. 2012 
Jun;28(6):665-9. 
Fuller R, et al. Yeast-derived β-1,3/1,6 glucan, upper respiratory tract infection and innate immu-
nity in older adults. Nutrition 39–40 (2017) 30–35. 

Li F, et al. Follow-up formula consumption in 3- to 4-year-olds and respiratory infections: an 
RCT. Pediatrics. 2014 Jun;133(6):e1533-40.
MENG F, et al. Baker’s Yeast Beta-Glucan Decreases Episodes of Common Childhood Illness in 
1 to 4 Year Old Children during Cold Season in China. J Nutr Food Sci 2016, 6:4.
PONTES MV, et al. Cow’s milk-based beverage consumption in 1- to 4-year-olds and allergic 
manifestations: an RCT. Nutr J. 2016 Feb 27;15:19.
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Segundo a Associação Brasileira do Sono, 45% dos brasileiros relatam 
algum tipo de problema relacionado a hora de dormir e os distúrbios do 
sono podem afetar a imunidade, o controle do peso e até o humor.

O ideal recomendado é que na vida adulta, o necessário seja de 7 a 9 
horas de sono e com o avançar da idade este tempo pode sofrer um pe-
queno decréscimo. Sendo que os idosos podem apresentar mais des-
pertares noturno.

E, para solucionar este problema de distúrbio do sono de forma natu-
ral, a Fagron recomenda Affron® já com um estudo publicado em 2018 
na revista Japanese Pharmacology Therapeutics onde mostra que pa-
cientes tratados demonstraram melhora significativa na qualidade e na 
duração do sono e na sonolência diurna. Afinal, Affron® atua em três 
neurotransmissores. Sendo que as crocinas agem como inibidoras da 
recaptação de dopamina e norepinefrina, enquanto o safranal age na 
inibição da recaptação de serotonina.

O SONO TAMBÉM AFETA A IMUNIDADE! 

DESCUBRA + SOBRE AFFRON®
INDICAÇÃO

PROPRIEDADES

DOSAGEM 

ADVERTÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO

Alternativa natural ao tratamento 
com antidepressivos e indutores do sono
Gerenciamento de peso, controle da compulsão 
alimentar

Coadjuvante nos distúrbios de humor 
e estados depressivos
Aliado da qualidade do sono
Auxilia na diminuição da compulsão alimentar

28 mg ao dia divididos em duas doses

Não encontrado nas referências bibliográficas pes-
quisadas

Crocus sativus L.
Único Padronizado em Lepticrosalides (≥ 3,5%)

NISHIDE A, et al. Sleep Enhancement by Saffron Extract Affron® in Randomized Control Trial. 
Japanese Pharmacology and Therapeutics. 2018 Jan 1;46(8):1407-1415.
Associação Brasileira do Sono. Disponível em <www.absono.com.br>



Guia de Imunidade

O DEFENSOR DE BARREIRAS: SiliciuMax® 

Utilizado não somente para a beleza da pele, dos cabelos e das 
unhas, estudos de SiliciuMax® sugerem sua atuação nas barreiras 
de defesa, sendo um protetor celular importante, considerando 
pele e mucosa.

Seu uso resulta no aumento do número de neutrófilos e celulas NK 
(atividade fagocitária), além de ajudar o estímulo, a proliferação e 
a ativação de Linfócitos T CD8+ (capazes de induzir a morte de 
células infectadas através de mecanismos citotóxicos) e T CD4+ 
(que auxiliam outros tipos celulares). 

Outro papel importante é que SiliciuMax® favorece a modulação 
da absorção e da utilização pelo organismo de outros minerais 
fundamentais para uma resposta imune eficiente, por exemplo: 
zinco, selênio e magnésio.

SiliciuMax® é silício orgânico na sua 
forma máxima com inúmeros benefícios.

Martin, K. Silicon: The health benefits of a Metalloid. Met Ions Life Sci. 2013;13:451-73
Nielsen, F. Update on the possible nutritional importance of silicon. Journal of Trace Elements 
in Medicine and Biology (2014)
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DESCUBRA + SOBRE SiliciuMax®

INDICAÇÃO

PROPRIEDADES

DOSAGEM 

ADVERTÊNCIAS

DOSAGEM

ESPECIFICAÇÃO

Pode ser usado com segurança como complemento em di-
versos tratamentos. De fato, o benefício do silício tem sido 
demonstrado e evidenciado por estudos

Uso Oral / Adultos 
Silício Elementar ≅ 1,5 mg a 5 mg 
 
Uso Terapêutico 
Silício Elementar ≅ 3 mg a 16 mg 
 
Tratamento Intensivo 
Silício Elementar ≅ 11 mg a 22 mg 

Não encontrado nas referências bibliográficas pes-
quisadas

O consumidor muitas vezes conhece só as Vi-
taminas C e D, mas um suplemento completo 
de imunidade requer bem mais e há várias al-
ternativas naturais para isso!

Vegano e com maior 
biodisponibilidade

Uso oral 300 mg a 600 mg/dia

Ácido ortosilícico estabilizado em maltodextrina 

Hidratação e elasticidade da pele
Aliado da densidade e espessura de cabelos e unhas
Vasoprotetor (fortalece e protege a estrutura das artérias, 
mantendo sua estrutura elástica e favorecendo a sua imper-
meabilidade às substâncias nocivas, além de estimular o sis-
tema circulatório)
Mobilidade e ossos (ajuda a aumentar a densidade óssea e 
estimula a formação do tecido conectivo)

Ferreira, A. et al., Anti-Aging Effects of Monomethylsilanetriol and
Maltodextrin-Stabilized Orthosilicic Acid on Nails,
Skin and Hair. Cosmetics 2018, 5, 41
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UbiQsome® é uma coenzima 
Q10 de uso oral que possui 3x 
+ biodisponibilidade e melhor 
absorção. 

MICRORGANISMO

Esta indicação é capaz de melhorar a resposta imunológica, pois a CoQ10 é essencial no processo de produção de ATP (energia) que é 
realizado pelas mitocôndrias e este processo ocorre em todas as células, incluindo células do sistema imune.

Isso significa que seu uso pode ajudar a atividade de macrófagos e células Natural Killer (NK), que são muito importantes na resposta 
imune inata.

DESCUBRA O QUE UBIQSOME® TAMBÉM FAZ PELA 
IMUNIDADE

HORAS

0 6 12

TEMPO APÓS INFECÇÃO

DIAS

1 4 7

FAGÓCITOS CÉLULAS
DENTRÍTICAS

IMUNIDADE INATA IMUNIDADE ADAPTATIVA

BARREIRAS
EPITELIAIS

CÉLULAS
NK, ILCS

melhora a ativadade 
das células NK

Aumenta a ativadade
dos macrófagos

LINFÓCITOS T

LINFÓCITOS B

CÉLULAS T EFETORAS

ANTICORPOS
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De acordo com Petrangolini e colaboradores (2019), 
uma  única administração de CoQ10 tradicional 100 mg x 
UbiQsome® 150 mg (equivalente a 30 mg de CoQ10) mos-
trou que UbiQsome® tem maior biodisponibilidade após a 
administração e apresentou níveis plasmáticos significati-
vamente melhorados. 

DESCUBRA + SOBRE UBIQSOME®

INDICAÇÃO

PROPRIEDADES

DOSAGEM 

ADVERTÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO

Deficiência de CoQ10
Doenças mitocondriais
Insuficiência cardíaca
Hipertensão arterial
Fibromialgia
Doença de Alzheimer
Longevidade
Redução da fadiga muscular

Lembrando que:
Dose de UbiQsome® = Dose de Coq10 Tradicional

Alta biodisponibilidade
Dose única diária 
Efeito antioxidante
Auxilia na síntese de ATP 

Uso oral: 100 mg de UbiQsome® 1 vez ao dia

A suplementação de CoQ10 é considerada segura, 
pois alguns eventos adversos, tais como descon-
forto abdominal, diarreia, vômitos e náuseas, dor 
de cabeça e reações cutâneas foram relatadas por 
menos de 1% dos pacientes que participaram de 
estudos clínicos (CASAGRANDE, et al. 2018)

Coenzima Q10 com a tecnologia Phytosome®

Estudo Clínico

PETRANGOLINI G et al. A new food-grade coenzyme Q10 formulation improves 
bioavailability: single and repeated pharmacokinetic studies in healthy volunteers. 
Curr Drug Deliv. 2019; 16(8): 759-767.
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Veja como a produção de mediadores 
inflamatórios pode afetar a vida no 
futuro e onde Miodesin ™ se encaixa

RECORDANDO OS TIPOS DE RESPOSTAS IMUNES

A BUSCA POR LONGEVIDADE SAUDÁVEL 

Miodesin™ é um Imunomodulador, anti-inflamatório e antioxi-
dante potente que, por ajudar a diminuir o estresse oxidativo 
sobre o material genético (DNA) dos linfócitos, pode aumen-
tar o tempo de vida útil deles e contribuir para um sistema 
imunológico mais eficaz.

Ele atua tanto na resposta imune inata quanto na adaptativa e 
acaba sendo um aliado da produção dos neutrófilos pela re-
dução do estresse oxidativo ocasionado pela produção exa-
cerbada da resposta inflamatória e modulação dos linfócitos.

Estudos mostram que os componentes do Miodesin™ podem 
ajudar a reduzir a hiper-responsividade brônquica e a infla-
mação. Também seus alcalóides triterpenóides e glicosídeos 
do ácido quinovic podem agir na inibição de alguns vírus de 
DNA. 

Além disso, efeitos antivirais contra o vírus da dengue e do 
herpes foram demonstrados.

INATA, natural ou não específica: a primeira linha de defesa. 

Esse tipo de imunidade já nasce com a pessoa, ela é represen-
tada por barreiras físicas (ex.: pele, cílios) químicas (ex.: suco 
gástrico) e biológicas (ex.: plaquetas).

Também é representada pelas células de defesa, como neutró-
filos, monócitos e macrófagos, dentre outros leucócitos.

Os principais mecanismos da imunidade inata são fagocitose, 
liberação de mediadores inflamatórios e ativação de anticor-
pos.

Se a imunidade inata não funciona ou não é suficiente, a 
imunidade adquirida entra em ação.

ADAPTATIVA, adquirida ou específica: é a defesa adquirida ao 
longo da vida, tais como anticorpos e vacinas.

Existem dois tipos de imunidade adquirida:

1) Imunidade humoral: depende do reconhecimento dos antíge-
nos (substância capaz de promover uma resposta imune – ex. 
bactérias), através dos linfócitos B.

2) Imunidade celular: mecanismo de defesa mediado por célu-
las, através dos linfócitos T.

REIS, S.R.I.N. et al. Immunomodulating and Antiviral Activities of Uncaria Tomentosa on Human 
Monocytes Infected With Dengue Virus-2. Int Immunopharmacol. 2008 Mar;8(3):468-76. 
CAON, T. et al. Antimutagenic and Antiherpetic Activities of Different Preparations From Unca-
ria Tomentosa (Cat’s Claw). Food Chem Toxicol. 2014 Apr;66:30-5. 

LAMM, S. et al. Persistent Response to Pneumococcal Vaccine in Individuals Supplemented With a Novel 
Water Soluble Extract of Uncaria Tomentosa, C-Med-100. Phytomedicine. 2001 Jul;8(4):267-74.
FARIAS, I.L.G. et al. Uncaria tomentosa for Reducing Side Effects Caused by Chemotherapy in CRC Pa-
tients: Clinical Trial. Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012: 892182.
ARAUJO, M. C. S. et al. Uncaria tomentosa—Adjuvant Treatment for Breast Cancer: Clinical Trial. Evid Ba-
sed Complement Alternat Med. 2012; 2012: 676984.
DOMINGUES, A. et al. Uncaria Tomentosa Aqueous-Ethanol Extract Triggers an Immunomodulation 
Toward a Th2 Cytokine Profile. Phytother Res. 2011 Aug;25(8):1229-35.
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Além disso, Miodesin™ se encaixa como 
uma forma eficaz para prevenção e trata-
mento da inflamação crônica subclínica e 
de suas ações prejudiciais ao organismo, 
reduzindo o risco de doenças crônicas de-
generativas de origem inflamatória através 
da inibição de NF-ᴋB. 

Envelhecimento
Diabetes 
Mellitus

Tipos 1 e 2

Lúpus

Doença de
Alzheimer

Doença
Renal

Doenças
Ósseas

Displasia
Ectodérmica

Pigmenti
Incontinentia

de Crohn
Doença

de Pele

Doença
Intestinal

Síndrome 
de Resposta 

Sistêmica

Gastrite
Associada ao

H. pylori

Doença
Neuropatológica

Apneia
do Sono

Doenças 
Pulmonares 
Obstrutivas 

Crônicas

Principais doenças crônicas desencadeadas pela ativação do NF-ᴋB:

Esclerose
Múltipla

Isquemia/
ReperfusãoCardíaca

Artrite

Asma

Muscular

Cardíaca

Aterosclerose

CâncerDor de
Cabeça

Doença

NF-κB

PRINCIPAIS DOENÇAS CRÔNICAS DESENCADEADAS PELA ATIVAÇÃO DO NF-ᴋB:
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DESCUBRA + SOBRE MIODESIN™ 

INDICAÇÃO

PROPRIEDADES

DOSAGEM 

ADVERTÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO
Redução a inflamação exarcebada
Imunomodulação
Tratamento não hormonal para pacientes com mioma
e/ou endometriose
Prevenção de doenças crônicas de caráter inflamatório

Inibidor do NF-κβ e TNF-α
Aumento dos linfócitos e neutrófilos
Modulador de interleucinas
Redução do estresse oxidativo
Antioxidante

Para saúde feminina
Via oral: 500 mg ao dia. 
Via vaginal: 170 mg ao dia
 
Para longevidade
Uso oral: 250 mg a 500 mg ao dia

Pode provocar fadiga, febre, diarréia e constipação.
Contraindicado para grávidas e lactantes, pacientes 
que serão submetidos a transplantes ou uso concomi-
tante com imunossupressores. Pode apresentar inte-
ração medicamentosa com varfarina, estrógenos, teo-
filina, gengibre e fármacos metabolizados pela via do 
citocromo P-450 e em pacientes em uso desses fárma-
cos deve ser administrado sob supervisão médica

Blend exclusivo de proporções únicas de Uncaria 
Tomentosa / Endopleura Uchi / H. Pluvialis
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Cápsulas com Wellmune e Probióticos 

Fortalecimento do Sistema Imunológico 

Proteção Imunológica e Ação 
Condroprotetora

Saúde Mitocondrial

Posologia: tomar 1 cápsulas ao dia.

Posologia: Tomar 1 cápsula ao dia

Posologia: Adicionar o conteúdo de 1 sachê em 1 copo d´água. 
Ingerir 1 vez ao dia ou conforme orientação médica ou nutri-
cional 

Posologia: Tomar 1 dose 1 vez ao dia

Wellmune®             250 mg 
Lactobacillus rhamnosus        1 bilhão UFC
Lactobacillus reuteri          1 bilhão UFC 
Cápsula Vegetal           qsp 1 cáp 

Wellmune®             250 mg 
Vitamina C              500 mg 
Cápsula Vegetal           1 caps 

Wellmune®             500 mg 
Sulfato de Condroitina         1,2g
Sulfato de Glucosamina        1,5g
Dissolut™ Abacaxi          qsp 5g

UbiQsome®              100 mg 
CitoProtect™            100 mg
Cápsulas Vegetais           qsp 1 dose

GUIA DE FÓRMULAS PARA AJUDAR A MANTER A IMUNIDADE ALTA 
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GUIA DE FÓRMULAS

Bombom da Imunidade – Crianças

Redução da inflamação e Aumento
da Resposta imunológica

Melhora da Qualidade do sono Imuno Minerais

Melhora da Imunidade  

Posologia: Comer um bombom ao dia

Posologia: Tomar 1 dose 1 a 2 vezes ao dia após as refeições.
Fazer uso por até 2 meses, realizar um intervalo de 1 mês para 
utilizar novamente.

Posologia: Tomar 1 dose 1x ao dia à noite

Posologia: Administrar 2 cápsulas ao dia ou conforme
orientação do prescritor.

Posologia: Tomar 1 dose 2x ao dia

Wellmune®             2,5mg / kg
Chocolife 50%             qsp 1 bombom

Miodesin™             250 mg 
Cápsulas vegetais          qsp 1 un

Affron®              28mg 
Griffonia simplicifolia (5HTP)     100mg
Cápsula Vegetal          qsp 1 dose 

Siliciumax®            300 mg  
Magnésio             250 mg
Zinco              25 mg
Selênio              500 mcg 

Affron®              14mg  
Vitamina C            250mg 
Zinco quelato           25mg
Cápsula Vegetal          qsp 1 dose 

Bases Fagron Nutra Chocolife® são uma ótima opção 
para aumentar a adesão dos pacientes aos suplemen-
tos de imunidade. São 0% açúcar, glúten, lactose, soja, 
gordura trans, proteína do leite e origem animal

• Pesquisas mostram redução dos sintomas depressivos

• É aliado da memória, devido aos polifenóis que estimu-
lam a circulação cerebral

• Tem resultados positivos na prevenção e no auxílio do 
tratamento de doenças metabólicas

• Rico em proantocianidinas que colaboram com a redu-
ção da oxidação do colesterol LDL

• Ajuda a neutralizar os radicais livres

• Auxilia o fluxo sanguíneo no cérebro, pela presença de 
flavonóides

Dicas de Ana Alves, Nutricionista da Chocolife®

BENEFÍCIOS DO CACAU:



Guia de Imunidade

GUIA DE
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