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BILEAR® 

PROTETOR HEPÁTICO 
AUXÍLIO PARA A DIGESTÃO DE GORDURAS 

 
Atualmente o estilo de vida, dieta inadequada e estresse levam a um desequilíbrio em várias 
funções do organismo, gerando principalmente disfunções do fígado e sistema digestivo. Os sinais 
de disfunção do trato gastrointestinal são frequentemente sutis e pouco valorizados, contudo têm 
um papel muito importante no desenvolvimento de várias outras patologias, estando envolvido 

com respostas inflamatórias e disfunção em múltiplos órgãos e sistemas.  
 
O fígado está relacionado à diversos processos endógenos, e por isso, manter sua saúde é vital. A 

grande ingestão de gorduras e/ou sua má digestão, podem resultar em níveis aumentados de 
colesterol e triglicérides, umas das principais causas de problemas cardiovasculares. Por isso, a 
saúde gastrointestinal é uma das maiores preocupações com a saúde, e tem chamado atenção 

em diversas especialidades médicas. 
 
Bilear® é um extrato padronizado em flavonoides expressos como luteolin-7-o-glucoside e 
derivados fenólicos, incluindo o ácido cafeiloquímico, que ajuda na manutenção da saúde 
gastrointestinal. Bilear® age através de várias vias que promovem uma maior qualidade de vida 
ao paciente, reduzindo sintomas e desconfortos gastrointestinais, mantém o fígado saudável. 
 

Recomendação de uso 
320 à 640mg ao dia. 
Para melhora do colesterol, são indicadas doses maiores de até 1.280mg ao dia. 
  
Ações 

 Promove a secreção de bile 
 Melhora os sintomas de dispepsia 

 Melhora a digestão de gorduras 

 Melhora os sintomas de desconforto gastrointestinal 
 Promove a remodelação de forma benéfica do colesterol total e triglicérides plasmático  

 
Aplicações 

 Coadjuvante em tratamentos de equilíbrio de colesterol e triglicerídeos 

 Auxiliar no tratamento da Síndrome do Intestino Irritável 
 Tratamento de dispepsia e outras desordens gastrointestinais 

 
Vantagens 

 Constituintes padronizados – segurança de resultados 
 Fabricação GMP (Boas Práticas de Fabricação) 
 Certificação Kosher (certificação da comunidade judaica) 

 Certificação Halal (certificação comunidade islâmica) 
 
Farmacotécnica  
Bilear® apresenta-se na forma de pó. Possui sabor e odor característicos, e é moderadamente 
solúvel em água, sendo a principal recomendação de manipulação em cápsulas. Não tem 

incompatibilidade com excipientes. 
 

Mecanismo de ação 
Bilear® age através de seus constituintes químicos ativos, comprovado por estudos científicos. 
Tem ação colerética, estimulando a produção de bílis pelo fígado. Ao estimular a secreção biliar, 
melhora o transito intestinal e reduz a obstipação. A bile promove ainda o peristaltismo intestinal, 
melhorando a evacuação. Em paralelo, os constituintes de Bilear® exercem ainda um efeito 
moderador sobre o nível de colesterol, e possui excelentes propriedades hepatoprotetoras, 

auxiliando na proteção e regeneração de células hepáticas e evitando e formação de pedras na 
vesícula. Aumenta a diurese e favorece a eliminação da ureia e de toxinas.  
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Todos os constituintes de Bilear® são essenciais para sua atividade, através de uma sinergia de 
ações. 
 

Estudos Clínicos 
1. Extrato padronizado de luteolin-7-o-glucoside e ácido cafeiloquímico reduz o 

colesterol plasmático em adultos com hipercolesterolemia: Estudo duplo cego, 
randomizado, placebo controlado. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do extrato padronizado sobre os níveis lipídicos 
plasmáticos em adultos saudáveis com moderada hipercolesterolemia. 75 adultos foram 

recrutados, com colesterol plasmático total entre 6,0 a 8,0mmol/l. Os voluntários consumiram 
1280mg do extrato padronizado ou placebo, diariamente, durante 12 semanas. Foi observada 
uma diminuição do colesterol total no grupo tratado com o extrato padronizado, numa média de 
4,2%, e aumento no grupo controlado por placebo, com diferenças consideradas estatisticamente 
significativas. O estudo comprovou que o extrato padronizado pode contribuir para a melhora do 

colesterol na população com níveis aumentados, diminuindo riscos e auxiliando na manutenção 
da qualidade de vida saudável do paciente. 

 

 
Gráfico 1: Redução do colesterol total com Extrato Padronizado em relação ao placebo 

 
2. Extrato padronizado de luteolin-7-o-glucoside e ácido cafeiloquímico reduz 

dispepsia leve, estudo aberto. 
Um estudo aberto foi realizado em pacientes saudáveis com dispepsia leve, para avaliação dos 
benefícios em relação ao desconforto na indigestão de alimentos. Do total, 454 participantes 

completaram o estudo volutariamente, onde foram administradas doses de 320 ou 640mg por dia 
do extrato padronizado (1 ou 2 cápsulas). Em ambos os grupos de dosagem, em comparação 
com os valores basais, houve uma redução significativa de todos os sintomas dispépticos, com 
uma redução média de 40% na pontuação global de dispepsia.  
Não houveram diferenças significativas entre os dois grupos, embora o alívio do estado da 
ansiedade, um resultado secundário, foi maior com a dose mais elevada.  
A qualidade de vida relacionada à saúde foi significativamente melhorada em ambos os grupos 

em comparação com os valores basais, e concluiu-se que o Extrato Padronizado (Bilear®) mostra 
melhorar os sintomas gastrointestinais em indivúduos saudáveis com dispepsia. 
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Gráfico 2: Melhora da condição geral da dispepsia 

 
3. Extrato padronizado de Alcachofra reduz os sintomas da Síndrome do Intestino 

Irritável e melhora a qualidade de vida em voluntários saudáveis.  
Neste estudo, 208 adultos com sinais e sintomas de Sindrome do Intestino Irritável foram 
avaliados por um período de 2 meses, recebendo 320 ou 640mg ao dia do extrato 
padronizado de alcachofra, para avaliação da melhora dos sintomas. Houve queda 
significativa de 26,4% na incidência dos sintomas da sindrome do intestino irritável após 2 

meses de tratamento. Não foram observadas diferenças significativas entre as doses, mas 
certamente doses mais elevadas (640mg ao dia) podem trazer melhores beneficios nos 
sintomas. 
 

 

Síndrome do Intestino Irritável 

 26,4% de melhora dos sintomas  

 2 meses de tratamento com Extrato 
Padronizado de Alcachofra 
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