(ATIVIDADE ANTIOXIDANTE)

ACTIVE OLEA®

INIBIÇÃO DA ATIVIDADE DA TIROSINASE E DA MELANOGÊNESE : estudo avaliou a atuação do 2hidroxitirosol (2-HT) sobre a melanogênese estimulada pelo hormônio α-MSH em
células melanômicas. O hidroxitirosol (2-HT) apresenta ação antioxidante in vitro e in
vivo em diferentes parâmetros de estudo, ação inibitória da atividade da tirosinase e
sobre a melanogênese e influência sobre o aumento da quiescência celular, o que
influencia na extensão do ciclo de vida celular.
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EFEITO NEUROPROTETOR 6: consumo de hidroxitirosol apresenta atividade neuroprotetora
por formação de complexos não covalentes com o peptídeo beta-amiloide, que é o
principal componente proteico das placas senis formadas em várias doenças
neurodegenerativas, tais como as doenças de Alzheimer e de Parkinson.
EFEITO PROTETOR CONTRA A ATEROSCLEROSE4: a ingestão de hidroxitirosol diminuiu a
resistência à oxidação das lipoproteínas (VLDL e LDL), diminuindo o risco de
desenvolvimento de ateroma.
AUXILIAR NO TRATAMENTO DO DIABETES7: estudos demonstram que o consumo de
antioxidantes na dieta pode reduzir o risco de diabetes (pois o estresse oxidativo
desempenha um papel na patogênese da resistência à insulina). A suplementação de
hidroxitirosol diminuiu a atividade da lactase intestinal, lipase, maltase e sacarose e
aumentou a atividade do superóxido dismutase, catalase, e glutationa peroxidase.
Além de reduzir do teor de colesterol LDL e triglicerídeos e aumento do teor de
colesterol HDL. Esses resultados demonstram a capacidade antidiabética e
hipocolesterolêmica do hidroxitirosol.

ATIVIDADES 1-8:
• Antioxidante;
 Inibidor da tirosinase e da melanogênese;
 Anti-inflamatória;
 Antidiabética;
 Neuroprotetora;
 Efeito protetor contra a aterosclerose;
 Atividade quimiopreventiva.

CONCENTRAÇÃO DE USO1-4:
Active Olea®: 300mg do extrato padronizado
(10% de hidroxitirosol) uma vez ao dia ou
conforme critério médico.

EFEITOS ADVERSOS1-8:
Os participantes dos estudos
apresentaram nenhum efeito adverso.

não
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DADOS CIENTÍFICOS DOS BENEFÍCIOS DO ACTIVE OLEA :

Informações destinadas exclusivamente aos profissionais da saúde.

1,8

PROPRIEDADES 1,8:
O Active Olea® é obtido através do fruto da
oliveira (oliva) que possui padronização em
(10% de hidroxitirosol). O hidroxitirosol tem
sido objeto de diversos estudos devido a sua
grande capacidade de neutralizar radicais
livres e apresentar inúmeras atividades
biológicas
como
antioxidante,
antiinflamatória, inibidor da tirosinase e
melanogênese, atividade neuroprotetora,
quimiopreventiva,
antidiabética,
entre
outras.

Pesquisa e Desenvolvimento: Pharmaceutical Consultoria (Junho 2014)

O hidroxitirosol, composto fenólico da oliva, devido a sua
ação no sistema antioxidante das células, contribui
positivamente para a saúde cutânea, proporcionando
aumento da hidratação, melhora da textura e uniformização
do tom de pele.
A capacidade antioxidante de compostos fenólicos é amplamente conhecida, assim
como os benefícios relacionados à saúde e bem-estar como um todo. Mais
especificamente nos derivados de oliva, a atividade antioxidante do hidroxitirosol é
uma das mais altas entre os polifenois, sendo até mesmo mais elevada que a vitamina
E. Por isto, é considerado o responsável pelos benefícios significativos para a saúde de
ambos os frutos da oliveira e do azeite de oliva1-4.

