
Aumento de 71% 
das células de defesa

Atividade 
antioxidante

Melhora a ação 
do sistema imune
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Contraindicações
A administração oral de NATRAMUNE®, nas doses 
recomendadas, apresenta boa tolerabilidade. Não é 
recomendado para gestantes, lactantes e crianças.

Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 250 mg  
de NATRAMUNE®, duas vezes ao dia.

Figura 1: patógeno sendo englobado pelo macrófago a partir da sua membrana plasmática, 
ocorrendo a fagocitação e destruição da célula citotóxica (WEEKS BS, et al. 2009).

NATRAMUNE® E A IMUNIDADE

Os macrófagos desempenham um importante papel na destruição de 
microrganismos infecciosos, através do processo de fagocitose, o qual 
consiste em englobar as células ou corpos estranhos, direcionando-
os para a desintegração. NATRAMUNE® demonstrou melhorar a 
função e atividade do sistema imunológico, além de aumentar a 
produção de anticorpos, citocinas e atividade antioxidante, reduzindo 
danos inflamatórios e de células patogênicas.
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Figura 2: Comparação da elevação fagocitária plasmática, 
relacionada ao mecanismo de remoção de patógenos e restos 
celulares, após o tratamento com NATRAMUNE®.  
(WEEKS BS, et al. 2009).

ESTUDO CLÍNICO

Em estudo clínico, verificou-se a eficácia do NATRAMUNE® na ativação 
do sistema de defesa a respostas imune específicas, através do processo 
fagocitário. Os participantes receberam NATRAMUNE® ao longo de oito 
semanas e diversos parâmetros, como células NK e linfócitos-T foram 
analisados, observando um aumento inicial na atividade fagocitária 
mensurada de 62% e final de 71%. O aumento da atividade fagocitária 
é um reflexo do aumento do potencial de ação das células de defesa na 
desintegração de agentes infecciosos, assim, fortalecendo o organismo 
de possíveis invasões de patógenos.

NATRAMUNE ® 

É  S O L Ú VEL

Adicione
em água.

NATRAMUNE® é um blend de fitoativos exclusivo composto por cogumelos renomados na Medicina Tradicional Chinesa (Grifola 
frondosa, Ganoderma lucidum, Lentinula edodes e  Schizophyllum commune) ricos em polissacarídeos, polifenóis e ácidos 
graxos, além das seguintes espécies (Oryza sativa, Hordeum vulgare, Discorea alata e Olea europaea)  que em sinergismo, 
reestabelecem a homeostase do organismo, estimulam a fagocitose, atuam na defesa de agentes infecciosos e promovem a 
vitalidade imunológica, a fim de promover uma longevidade e o envelhecimento saudável.


