
 

 

IMUNOPROTECT 

 

O nosso organismo necessita de um sistema de defesa contra eventos externos ou 

toxinas que podem modificar a qualidade de vida, para isso precisamos cuidar da 

nossa resistência imunológica.  

O sistema imunológico protege o indivíduo do desenvolvimento de doenças através 

do seu processo biológico que identifica e é capaz de eliminar substancias 

patogênicas. Alguns fatores externos como estresse e alimentação podem 

influenciar na imunidade, uma vez que se o indivíduo encontra-se debilitado 

favorece o desenvolvimento de enfermidades.  

Para isso, uma boa nutrição e a reposição de substâncias importantes para o bom 

funcionamento do nosso corpo é essencial.  

Imunoprotect é um composto de Fitoativos elaborados cuidadosamente para 

auxiliar no tratamento e prevenção de eventos imunológicos. A associação é 

composta das plantas: Grifola frondosus (Maitake), Ganoderma lucidum 

(Ganoderma) e Rosa canina (Rose Hips) e os marcadores químicos identificados 

nesse composto são Polissacarídeos e Vitamina C.  

 

 

MAITAKE 

 

Grifola frondosus, conhecida popularmente como Maitake, possui como um de seus 

principais componentes os Polissacarídeos.  

Os Polissacarídeos presentes nesta planta têm estruturas especiais e estão entre 

os mais poderosos estudados atualmente. 

Trata-se de um fungo comestível natural da América do Norte, Europa e Ásia, 

principalmente Japão e Coréia, com principal atividade o efeito antitumoral e tem 

sido alvo de vários estudos.  



 

 

Maitake se destaca por suas qualidades imunoestimulantes, coadjuvante no 

tratamento oncológico. Regulador da glicemia, antiaterosclerótico e anti-

hipertensivo. 

Um dos compostos, a fração-D, mostrou ser capaz de diminuir a proliferação celular 

em tumores, quer pela estimulação do sistema imunológico como pela 

sensibilização a agentes imunoterapeuticos.  

Estudos com extrato de Maitake tem demonstrado seu grande poder 

imunomodulatório. É capaz de aumentar a resposta das células Natural-Killer (NK), 

dos macrófagos, a atividade citotóxica das células T, a resposta antígeno-anticorpo 

e ainda mostrou capacidade de ativar o sistema complemento. A própria 

apresentação antigênica parece ser modulada pelo extrato de Maitake, o extrato 

mostrou ainda a capacidade de aumentar a produção de interferon-gama (INF-γ) e 

IL-12 pelos macrófagos. A fração-D já foi estudada também em conjunto com 

agentes imunoterapêuticos, em células de câncer da próstata. 

 

 

GANODERMA 

 

Ganoderma é obtido a partir do Micélio da espécie Ganoderma lucidum e 

identificam-se os polissacarídeos como um importante constituinte, e além deste, 

contém em sua composição aminoácidos, ergosterol, triterpenos entre outros. 

A espécie é muito utilizada e difundida na medicina chinesa. Seus efeitos 

farmacológicos se concentram na ação dos polissacarídeos dentro do campo 

imuno-oncológico. Em estudos preliminares, tanto o extrato total de Ganoderma 

como os de outros pertencentes da mesma família inibiram, in vitro, o crescimento 

de células implantadas de sarcoma 180 em ratas. Por outra parte, o extrato aquoso 

de Ganoderma inibe, in vitro, a proliferação de células de tumor JTC-26. 



 

 

Os ácidos ganodéricos A e Z (triterpenos) isolados do micélio demonstraram 

citotoxicidade significativa sobre células de hepatoma cultivadas in vitro. 

A administração de Ganoderma em pacientes com hepatite viral tem demonstrado 

diminuir os sintomas associados com astenia, anorexia, insônia e hepatomegalia e 

pode produzir uma melhora dos níveis séricos de GPT e um decréscimo de 

antígenos HBs em 70% dos casos. 

A habilidade da Ganoderma em inibir a agregação plaquetária depois de 

administração via oral, tem sido demonstrada em amostras periféricas de sangue 

humano, promovendo efeitos benéficos ao sistema cardiovascular.  

 

 

ROSE HIPS 

 

A Rosa canina, popularmente conhecida como Rose Hips, é a espécie de origem 

do extrato e possui a Vitamina C (Ácido Ascórbico) como principal ativo. É uma das 

plantas ornamentais mais conhecidas em todo o mundo.  

Pelo alto teor vitamínico e de sais minerais, sua casca constitui um tônico eficiente 

muito útil nos estados de convalescença. 

Muito utilizada também para prevenir resfriados devido a grande quantidade de 

vitamina C presente. Possui ainda ação diurética por um estimulo do metabolismo 

renal. Normaliza, por fim, a função intestinal pelo seu teor em ácidos orgânicos e 

pectina que possuem efeito laxante. 

Os ácidos graxos insaturados, presentes no óleo extraído da Rosa canina, são 

considerados nutrientes indispensáveis na síntese de prostaglandina, a qual atua 

nos processos fisiológicos e bioquímicos relacionados com a formação do tecido 

epitelial. A propriedade de reduzir cicatrizes e certos tipos de manchas ocorre 

graças à ação do ácido transretinóico. Este age aumentando a velocidade de 

regeneração epidérmica, tornando mais rápido o ciclo normal da migração dos 



 

 

queratócitos do extrato basal até a camada córnea. Aumenta também o número e a 

atividade dos fibroblastos da derme e produz uma angiogênese intensa 

(microvascularização) manifestada por um aspecto mais liso e fresco do tegumento. 

 

Toxicidade/Contraindicações  

 

Não deve ser administrado junto com álcool, pode provocar hipotensão arterial. 

Não deve ser usado em pessoas com a pele oleosa ou afetada por qualquer tipo de 

acne, pois pode ocorrer exacerbação. 

 

Benefícios do Imunoprotect 

 Melhora da resistência imunológica  

 Fitoativos padronizados 

 Extrato 100% natural 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

Ingerir 500 mg, duas vezes ao dia. 
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