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Obesidade e genética
Diversos fatores contribuem para o desenvolvimento da obesidade e comorbidades, incluindo a genética. Com Wasabi Gene®, é 
possível desenvolver uma atividade relacionada à epigenética, regulando genes envolvidos no ganho de peso e em outras disfunções 
metabólicas, sem que ocorram mudanças na sequência do DNA. 

Em estudo pré-clínico, foram avaliados os efeitos antiobesidade dos ativos de Wasabi Gene®, frente a uma dieta rica em gorduras. 
Após 4 meses de tratamento, foi observada uma redução do peso corporal e melhora do perfil lipídico plasmático, relacionados 
à interferência com a expressão de genes envolvidos com o metabolismo de lipídeos no fígado e no tecido adiposo branco (tabela 1) 
(YAMASAKI et al., 2013).

Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 100 mg de Wasabi Gene®, duas vezes 
ao dia, após as refeições.

Contraindicações
A administração oral de Wasabi Gene®, nas doses 
recomendadas, apresenta boa tolerabilidade. Não deve ser 
utilizado em gestantes, crianças e lactantes.

Outros benefícios

Wasabi Gene® é um fitoativo padronizado em 12% de isotiocianatos, que explora mecanismos de ação inovadores no tratamento da 
obesidade e das doenças causadas pela inflamação. Possui a capacidade de modular a expressão de genes relacionados ao metabolismo 
de lipídeos no fígado e no tecido adiposo. Além disto, é capaz de ativar a via Nrf2, cujos genes alvo conduzem a uma vasta resposta 
antioxidante, à expressão de enzimas de fase II envolvidas na desintoxicação xenobiótica e inibição da inflamação.

Atividade detoxificante
Wasabi Gene® possui funções citoprotetoras úteis para tratar 
e prevenir diversas doenças. Regulando mais de 600 genes-
alvo, incluindo enzimas antioxidantes, proteínas envolvidas no 
clearance de xenobióticos, proteção contra metais pesados, 
inibição da inflamação, além de modular fatores de transcrição 
e crescimento (HOLMSTRÖM, 2016).

Modulação nutrigenômica da inflamação
Wasabi Gene® demonstrou propriedades multialvo na inibição 
de fatores pró-inflamatórios via Nrf2. A interferência com esta 
via é importante em patologias cada vez mais frequentes, como 
em doenças cardiovasculares, neurodegenerativas e reumáticas, 
o diabetes, a aterosclerose, entre outras (SOARES et al., 2015). 

Tabela 1. Mudança na expressão de genes induzida pela suplementação com os ativos de Wasabi Gene®. Valores expressos como média ± dpm. Valores de P < 0.05 foram 

considerados significativamente diferentes. Adaptado: YAMASAKI et al. 2013.
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