
 

 

POWDEROIL VIT. AE 

 

 

Nomes científicos: Elaeis guinnensis; Clycine max; Helianthus annuus L.; 

Betacaroteno e Tocoferol. 

Sinonímia cientifica: N/A                  

Nome popular: Palma (Elaeis guinnensis), Soja (Clycine max), Girassol (Helianthus 

annuus L.), Vitamina A (Betacaroteno) e Vitamina E (Tocoferol). 

Família: N/A 

Parte Utilizada: N/A 

Composição Química: Vitaminas A e E. 

Formula molecular: N/A Peso molecular: N/A 

 

CAS: N/A 

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

PowderOil Vit. AE, um composto natural com potente ação vitamínica, extraído do 

Óleo de Palma, Óleo de Soja e Óleo de Girassol. É um complexo natural de vitaminas 

que, sinergicamente, conferem estabilidade e boa absorção das vitaminas A e E. 

Consiste na mistura natural de carotenoides (pró-vitamina A) e tocoferóis (vitamina E), 

tornando-se um composto em que as vitaminas serão melhores aproveitadas do que 

suas respectivas formas sintéticas, pois neste caso, se apresentam isoladamente. 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

Em condições normais, o suprimento vitamínico no organismo (necessário em 

pequenas quantidades) se dá através da ingestão de alimentos, porém, existem 



 

 

situações em que estes requisitos não são supridos, logo, justifica-se o uso de 

complexos vitamínicos como o PowderOil Vit. AE. A palma provém de uma árvore 

(palmeira) chamada Dendezeiro, sendo seu principal produto o óleo extraído 

industrialmente da polpa do fruto - óleo de palma - internacionalmente conhecido 

como “palm oil”. São diversas as utilizações do óleo de palma, mas destaca-se seu 

uso alimentício e medicinal, pois é fonte, entre outros nutrientes, de betacaroteno 

(provitamina A).  

A soja, amplamente cultivada no mundo, é uma oleaginosa da qual se extrai um óleo 

de excelente qualidade, rico em ácidos graxos essenciais (ômega-3, ômega-6 e 

ômega-9), proteínas e vitaminas, destacando-se a vitamina E. O girassol é planta 

originária do México e Estados Unidos, com grande importância de consumo no 

Brasil, especialmente do seu óleo de alto valor nutritivo e elevado teor de vitaminas 

lipossolúveis, principalmente a vitamina E, importante antioxidante presente nos 

óleos vegetais e também poderoso conservante da vitamina A.  

A Vitamina A existe sob duas formas naturais: pré-formada, proveniente de alimentos 

de origem animal, e pró-vitamina A, originada em alimentos de origem vegetal. A pré-

formada é absorvida pelo organismo já na forma de retinol (forma mais ativa da 

vitamina A), e a pró-vitamina A ou carotenoide, é transformada em retinol no 

organismo. Dentre os carotenoides, o betacaroteno é a forma mais facilmente 

convertida em retinol. A atuação desta vitamina se dá em diversos processos 

metabólicos, principalmente seu efeito antioxidante. Também é essencial para o 

crescimento, visão, diferenciação celular, desenvolvimento dos tecidos e a 

integridade do sistema imunológico, além de minimizar os efeitos nocivos do sol4. 

A vitamina E engloba compostos lipossolúveis (tocoferóis) provenientes de plantas e 

são considerados antioxidantes biológicos, que atuam na manutenção da integridade 

das membranas celulares, minimizando ou anulando as reações agressivas 

causadas pelos radicais livres. Considerado um dos antioxidantes mais efetivos 

encontrado na natureza, está envolvido no retardamento do envelhecimento e na 



 

 

proteção contra as doenças crônicas não transmissíveis, como Alzheimer, Parkinson, 

doenças cardiovasculares, câncer e por prevenir danos oxidativos celulares. 

O papel das vitaminas no organismo é extremamente importante, pois são elementos 

nutritivos essenciais e possuem em sua estrutura compostos nitrogenados (aminas), 

os quais o organismo não é capaz de sintetizar. Assim sendo, se faltarem na 

nutrição, provocarão manifestações de carência, influenciando de forma negativa na 

saúde. A pró-vitamina A e a vitamina E do PowderOil Vit. AE estão, respectivamente, 

nas concentrações de 600μgRE e 10mgRE, indicando sua potente ação vitamínica, 

podendo ser aplicado em formulações em que haja a necessidade da ingestão das 

vitaminas A e E. Atuando de maneira sinérgica, as vitaminas A e E deste composto 

auxiliam-se mutuamente como mecanismo exógeno de defesa de células e tecidos, 

agindo na neutralização dos radicais livres que agem na presença de diversos fatores 

internos e externos, tais como o uso de medicamentos, o tabagismo, as condições 

nutricionais, o consumo de álcool e a poluição do ar - fazendo do PowderOil Vit. AE 

um poderoso antioxidante, protetor celular e fotoprotetor. Seus benefícios incluem: 

antioxidante natural; retarda o envelhecimento e minimiza a ação dos radicais livres; 

prevenção e controle de doenças crônicas não transmissíveis e cardiovasculares; 

protetor celular; reforça o sistema imunológico; fotoprotetor; auxilia em determinados 

problemas na visão; e favorece o desenvolvimento dos tecidos. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Não são conhecidos sintomas de contraindicação, se respeitado o consumo de acordo 

com as recomendações de dosagem. 

 

 

 

 



 

 

Dosagem e Modo de usar:  

 

Uso oral: 1g do produto diariamente, pois contém as quantidades das vitaminas A e E 

recomendadas pela IDR (Ingestão Diária Recomendada). 

Pode ser empregado na formulação de complexos vitamínicos, além de enriquecer 

formulações de alimentos. Sua utilização farmacêutica se da em aplicações de 

medicamentos vitamínicos. 

 

Uso tópico: 1 a 3% do produto em formulações cosméticas (cremes, xampus, 

pomadas, óleos cosméticos, protetores solar). 
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