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ProAktin+ ™
Poderoso booster para digestão de 
proteínas



ProAktin+™

Destinado a pacientes com dietas restritivas, como a dieta low carb ou dietas ricas em  proteínas, pois com 
a ingestão de um maior aporte proteico, dá-se a necessidade de um suplemento que atue na digestão deste 
macronutriente, visando o alívio de efeitos que são comuns durante o processo digestivo, como distensão 
abdominal, sensação de estufamento e flatulência. 

ProAktin+™ também é um poderoso aliado para pacientes intolerantes ao glúten já que há hidrólise tanto de 
gliadina quanto glutenina, o que facilita o processo de digestão. 

ProAktin+™

ProAktin+™ 

É um blend de bioativos para digestão de proteínas de diferentes fontes. Um dos bioativos é a enzima actinidina, que tem atuação numa 
grande variedade de proteínas   sejam elas de origem animal ou vegetal, incluindo o glúten de acordo com diversos estudos clínicos in vivo e 
in vitro. O segundo bioativo é o Aktinnamics® que é rico em compostos fenólicos, entre eles o HCA (ácido hidroxicinâmico)  que atua inibindo 
mediadores de resposta inflamatória.

Propriedades:
• Proteolítico
• Ação anti-inflamatória 
• Antioxidante
• Contribuição para um trânsito intestinal saudável
• Facilita digestão de refeições ricas em proteínas

Indicação
• Promoção da digestão de proteínas, incluindo o glúten e 
como suplemento nas dietas low carb e ricas em proteínas
• Contribuição para um trânsito intestinal saudável 
• Diminuição de efeitos gastrointestinais, como distensão 
abdominal e gases 

Posologia
Uso oral
300 mg a 600 mg 15 minutos antes das refeições

Como ProAktin+™ atua no 
organismo?

Digestão de proteínas
• Quebra das ligações peptídicas das proteínas 
através da actinidina. Há atuação tanto no 
estômago quanto no intestino delgado.

Diminuição da dor e processos inflamatórios 
• Composto fenólico HCA age inibindo citocina 
TNF- α e bloqueia o processo inflamatório

Velocidade do
trânsito intestinal

TNFL-α
Inflamação

Digestão 
de proteínas

Proteína

Peptideo

Aminoácido

Mecanismo de ação do ProAktin+™



Evidências científicas

Atua na digestão de dietas ricas em proteínas promovendo alívio de eventos gastrointestinais 
indesejáveis como distensão abdominal e flatulência

Há diversos estudos clínicos publicados que demonstram quão efetiva é a ação da actinidina na digestão de proteínas de diversas fontes. Em 
2010, um estudo in vitro foi realizado e demostrou que a enzima é eficaz tanto na digestão gástrica quanto intestinal, conforme a tabela: 

Tabela 1: Efeitos da actinidina na digestão in vitro de diferentes proteínas sob simulada 
condição da digestão gástrica (DG) e intestinal (DI) em humanos.

Actinidina
(+ ou -)

Comentários

Proteína Digestão Intestinal

Depois da digestão com pepsina
e pancreatica, 84% de beta-Lg se
manteve não digerido depois de 150 min; 
comparado com 59% de proteína residual 
depois da adição de actinidina

Não houve efeito positivo sob a digestão 
geral das proteínas, entretanto o 
polipeptídio 11S aparentemente é mais 
facilmente digerido na presença de 
actinidina

Digestão Gástrica

Não houve 
diferença

Efeitos na hidrólise de proteínas na 
presença de actinidina

Significante melhora da digestão de todas 
as proteínas. Ex.: Houve 15% de melhora
na digestão de Troponina T com actinidina 
+ pepsina

Pouca melhora digestiva com adição da 
actinidina

Não houve diferença Considerável melhora com adição de 
actinidina 

Adaptado de Kaur, et al, 2010
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WPI

SPI

Carne 

Glúten

Alívio do desconforto gastrointestinal / Processos inflamatórios:

Além disto, a enzima actinidina faz com que o processo de esvaziamento gástrico ocorra mais rapidamente devido a uma ação moduladora 
das proteínas de digestão gástrica, o que leva à uma diminuição de desconfortos gástricos.

Além da presença de HCA no ProAktin+™ que possuem propriedades anti-inflamatórias testadas in vivo onde o bioativo atua inibindo a 
citocina TNF-α
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Digestão do Glúten 

De acordo com estudos in vivo e in vitro há grande influência da 
actinidina sob a digestão gástrica do glúten, pois todas as frações 
de gluteina e gliadina presentes na proteína foram completamente 
hidrolisadas pelo extrato de Actinidia deliciosa in vitro.

Um estudo in vivo comparou a digestão gástrica de diversas 
proteínas com a adição de extratos contendo e não contendo 
actinidina e foi observado que principalmente no que diz respeito à 
digestão de glúten houve significativa melhora com a actinidina.
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Juntos,
nós criamos o futuro
da medicina 
personalizada.

Este material é uma publicação de  
Fagron Brasil Farmacêutica Ltda.

Uso Oral 

Suplemento para digestão de proteínas e melhora do perfil lipídico Suplemento para manutenção de um trânsito intestinal saudável 
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Sugestão de Protocolo

ProAktin+™  150 mg

Allyl ABG™ 125 mg

HygroCaps™ Qsp 1 caps

ProAktin+™  300 mg

Carob Active™ 500 mg

Vegan PRO Chocolate com especiarias Qsp 1 un

Posologia: Tomar 1 dose de 1 a 2 vezes ao dia 15 minutos 
antes das refeições

Allyl ABG™
Fitoterápico único padronizado em S-allyl – cysteine, modulador do perfil lipídico através do aumento significativo do HDL e redução do LDL 
e triglicerídeos. Indicado para Proteção Cardiovascular e Síndrome Metabólica.

Carob Active™ 
Fitoterápico padronizado em galactomananas e ácido gálico com ação sacietogênica por estímulo ao trânsito intestinal e também por 
estímulo central com inibição de grelina. 

HygroCaps™
São cápsulas vegetais de hidroxipropil metilcelulose (HPMC), atualmente conhecida como hipromelose. Têm um teor mais baixo de umidade 
do que as cápsulas de gelatina (4.0% - 6.0%) e um perfil de dissolução equivalente, mantêm sua integridade física quando cheia com 
materiais higroscópicos, são quimicamente inertes e não sofrem reações de crosslinking

Vegan PRO™ 
Chocolate com especiarias: Base Proteína Vegetal de alto valor biológico e alta digestibilidade provenientes do broto de arroz integral 
germinado e ervilha amarela (0% açúcar, 0% origem animal, 0% glúten, 0% lactose, 0% soja e 0% gordura trans).

Posologia: Tomar 1 caps 2 vezes ao dia 15 minutos antes 
das refeições


