(BLACKCURRANT/RIBES NIGRUM)

ACE 30 – ACTIVE CASSIS EXTRACT 30



PROTETOR CONTRA DOENÇAS CARDIOVASCULARES: a Blackcurrant aumenta a síntese
de NO, o que induz o relaxamento vascular dependente do endotélio, o que
é potencialmente benéfico em condições de hipertensão, diabetes e
aterosclerose. Além disso, outro estudo demonstrou sua capacidade em
reduzir a proteína C-reativa e o fibrinogênio, marcadores inflamatórios
preditores de doenças cardiovasculares5,6;



NEUROPROTETOR: a Blackcurrant fornece neuroproteção eficaz contra os danos
neuronais induzidos pelo estresse oxidativo. Além disso, estudo demonstra a
sua capacidade em inibir a monoamina oxidase, enzima que degrada a
dopamina, neurotransmissor essencial ao funcionamento do cérebro7.





SAÚDE DA VISÃO: a ingestão de Blackcurrant tem efeitos significativos e
benéficos sobre as funções visuais, reduzindo o limiar de adaptação ao
escuro, prevenindo alterações de refração transiente e sintomas subjetivos
de fadiga durante exibição visual. Estudo recente demonstrou os efeitos
benéficos desta fruta na progressão do campo visual em pacientes com
glaucoma de ângulo aberto através da normalização dos níveis de
endotelina-1, influenciando de forma positiva no fluxo sanguíneo ocular8,9;
OUTROS RELATOS: a Blackcurrant alivia infecções do trato urinário e problemas
associados. Age contra o vírus influenza A e B e o do herpes simplex 1 e 2.
Além disso, aumenta o pH da urina e a excreção de ácido cítrico e oxálico, o
que sugere sua ação em pacientes com urolitíase devido ao seu efeito
alcalinizante10-13.
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ATIVIDADES 3-13:
• Antioxidante;
• Anti-inflamatório;
• Protetor contra neoplasias;
• Regula sistema circulatório;
• Efeito sobre a saúde da visão;
• Antibacteriano e antiviral.
4,9

FAIXA DE DOSE4,9:
50-1500mg/dia.
15

PRECAUÇÕES 15:
Altas doses de antocianinas (>100mg/dia)
devem ser utilizadas com cautela em
pacientes com desordens hemorrágicas e
que fazem uso de varfarina e fármacos
antiplaquetários.
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PROTETOR CONTRA NEOPLASIAS: contém inibidores da atividade catalítica da
enzima CYP1A, uma isoenzima do citocromo 450, responsável pela ativação
metabólica de muitos cancerígenos e é mais ativa contra esta enzima que
muitas outras frutas. Estudo recente da ingestão da Blackcurrant
demonstrou sua capacidade de inibir a atividade de β- glucuronidase, que é
considerada uma das enzimas que aumentam o risco para o câncer
colorretal3,4;

Padronizado em 30% de antocianinas totais,
onde as principais incluem delphinidin-3rutinoside,
cyanidin-3-rutinoside,
delphinidin-3-glucoside
e
cyanidin-3glucoside que compõem 98% das
antocianinas deste extrato. Além disso,
possui elevado teor de vitamina C (quatro
vezes maior que o encontrado nas laranjas),
vitamina A e potássio.
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O estresse oxidativo resulta na redução da capacidade
antioxidante endógeno ou no aumento da concentração de
espécies reativas de oxigênio (ROS) no organismo. Isto causa
danos deletérios sobre os constituintes celulares como DNA e
1
proteínas, causando indução de diversas patologias .
Fitoquímicos de frutas, como os polifenois têm sido considerados de importância
nutricional crucial na prevenção destas patologias, como câncer, doenças
cardiovasculares e neurodegenerativas. Isto pode estar relacionado com a atividade
antioxidante bem como capacidade de regular as atividades celulares de células
relacionadas à inflamação. O Blackcurrant, por conter elevada quantidade de
compostos fenólicos, principalmente antocianinas, é por muitas vezes chamado de
“superfruta” devido a séries de benefícios para a saúde atribuída ao seu potencial
antioxidante1,2.

