
 

 

MAQUIBERRY  

 

Nome científico: Aristotelia sinensis 

Sinonímia cientifica: Aristotelia chilensis 

Nome popular: Maquiberry; Maqui; Wineberry chileno, superfruta. 

Família: Elaeaocarpacea             

Parte Utilizada: Fruto 

Composição Química: Quercetina, Miricetina, Luteolina, Catequinas e Antocianinas 

e proantocianidinas. Extrato seco concentrado 10:1. 

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

 

CAS: N/A 

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

Esta é uma planta medicinal e comestível que é muito comum em muitas partes do 

Chile. As sementes são utilizadas para preparar vinho e chicha, uma bebida alcoólica 

chilena, ou podem ser consumidas cruas, e as folhas são usadas para preparar 

infusão para tratar a dor de garganta e para o curativo de feridas. Germina e cresce 

muito fácil e rápido, não é muito exigente sobre o solo, mas prefere solos ricos e com 

muita umidade, é um pouco resistente.  

O extrato de maquiberry apresenta alta concentração de compostos fenólicos, como 

antocianidinas e protoantocianidinas potentes antioxidantes. 

 

Indicações e Ação Farmacológica 

 

O extrato de maquiberry pode auxiliar na redução do estresse oxidativo, além de 

conter antocianinas que possuem propriedades anti-inflamatórias e ajudam a prevenir 



 

 

danos causados pelos radicais livres nas células e no DNA. Estudos apontam que a 

fruta atua como mediador nos processos inflamatórios, reduzindo a inflamação e 

ajudando a proteger nossas células do estresse oxidativo. 

A fruta também pode aumentar a produção de insulina no organismo, o que além de 

ser benéfico para diabéticos que visam equilibrar os níveis sanguíneos de glicose, 

pode auxiliar no gerenciamento do peso, prevenindo que o corpo produza novas 

células de gordura. 

Possui ainda propriedades antibacterianas, e auxilia na prevenção da oxidação do 

colesterol, evitando o enrijecimento das artérias e consequentemente, prevenindo 

ataque cardíaco e acidente vascular cerebral. 

Outras indicações do extrato de maquiberry são: dores de garganta; úlceras; febre; 

antidiarreico.  

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Não há relatos de toxicidade nas dosagens indicadas. 

 

Dosagem e Modo de usar 

 

- Extrato seco (10:1): 500mg duas vezes dia  
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