QUERCETEAM PHYTOSOME® é um fitoativo inovador, formulado com a tecnologia PHYTOSOME®, que garante alta biodisponibilidade.
Apresenta diversos benefícios para a saúde, como a modulação e fortalecimento do sistema imunológico, combate às células senescentes,
atividades antioxidante, anti-inflamatória e de melhora de performance física, que possibilitam a longevidade saudável.

Concentração plasmática (ng/mL)
média

Ação multialvo e diferenciais Querceteam Phytosome®
inflammaging,

Ações
imunomoduladora
e senolítica

Redução das células senescentes e da condição
caracterizada
pela secreção de citocinas inflamatórias (fenótipo secretório associado à senescência),
ativação do sistema imune inato e proliferação de células de defesa, reduzindo a
ocorrência de doenças crônicas e infecciosas virais, bacterianas e fúngicas (KIM, KIM,
2019; SHARMA, PADWAD, 2020; LIM et al., 2019).

Melhora da
performance física

21% de melhora da eficácia do treino, redução de 43% de dores musculares, de 23% de
cãibras e de 23% no tempo para recuperação muscular em prova de triathlon (RIVA et al.,
2018).

Promoção
da saúde metabólica

Adequação de parâmetros lipídicos e glicídicos e ações antioxidantes e anti-inflamatórias,
úteis sobre a síndrome metabólica (DAVID et al., 2016).

Diferenciais e vantagens
da utilização de
QUERCETEAM
PHYTOSOME®

Biodisponibilidade até
mais elevada em comparação com o extrato
convencional, devido à tecnologia PHYTOSOME® (Figura 1) RIVA et al., 2019).
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Figura 1: Concentração plasmática/biodisponibilidade de QUERCETEAM
PHYTOSOME® (250 e 500 mg), comparada ao extratoconvencional de
quercetina, (500 mg), em administração oral única (RIVA et al., 2019).

Recomendações de uso

Contraindicações

Ingerir uma dose de 250 mg de QUERCETEAM
PHYTOSOME®, duas vezes ao dia.

A administração oral de QUERCETEAM PHYTOSOME® nas doses
recomendadas, apresenta boa tolerabilidade. Não deve ser utilizado
por crianças, gestantes e lactantes.
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*Material destinado ao profissional da área de saúde (médico, nutricionista ou farmacêutico).
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