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A administração oral de TELOGEN®, nas doses 
recomendadas, apresenta boa tolerabilidade.
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Figura 2: Variação percentual da mediana dos comprimentos dos telômeros em 
células sanguíneas mononucleares periféricas (adaptado de SALVADOR et al., 2016).

Figura 1: Balanço entre fatores de encurtamento e de alongamento dos telômeros (adaptado de BÜHRING et al., 2021).

Em um estudo clínico randomizado, duplo cego 
e controlado por placebo, os grupos receberam 
os tratamentos por 90 dias e com intervalos de 
14 dias, por um período de 12 meses. O grupo 
tratado com cicloastragenol, ativo presente em 
TELOGEN®, apresentou um aumento significativo 
no comprimento dos telômeros, em comparação ao 
placebo, que teve os telômeros reduzidos (figura 2).

Os telômeros são capas protetoras 
das extremidades dos cromossomos, 
que protegem contra a perda de 
informações genéticas durante as 
divisões celulares e contra a fusão 
com outros cromossomos.

A telomerase é uma enzima do tipo 
transcriptase reversa, responsável 
pela manutenção da estrutura e 
alongamento dos telômeros.

Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 300 mg de TELOGEN®, duas vezes ao dia.

TELOGEN® é um blend das espécies Astragalus membranceus e Polygonum cuspidatum, com tripla padronização em 
0,5% cicloastragenol, 0,5% astragalosídeo IV e 1% trans-resveratrol, que atua na promoção da longevidade, por meio 
de mecanismos epigenéticos, estimulando a atividade da telomerase e mantendo o comprimento adequado dos 
telômeros, que correspondem a um importante marcador do processo de envelhecimento e senescência celular. 

Vendas: 19 3429 1199/florien.fitoterapia @florienfitoativo

*Material destinado ao profissional da área de saúde (médico, nutricionista ou farmacêutico).

florien.com.br
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Placebo

Ativos de

3 meses 6 meses 9 meses 12 meses

Senescência celular
Perda da proteção cromossômica

Baixa replicação celular

Estabilidade genômica
Alta replicação celular
Saúde e longevidade

Telômeros
curtos

Telômeros
longos

®

Envelhecimento
Hábitos de vida inadequados

Inflamação crônica
Desequilíbrio hormonal Estímulo à telomerase

Baixo estresse oxidativo
Bem-estar físico e mental

0,5% cicloastragenol, 1 % astragalosídeo IV e 1% trans-resveratrol,


