Flavonoides e Neuroproteção
Potente Atividade Antioxidante
Os flavonoides são compostos de ocorrência natural, encontrados, principalmente,
em espécies vegetais verdes e sementes.


São pigmentos naturais que protegem os organismos contra os danos
induzidos por agentes oxidantes, como exposição à radiação ultravioleta,
poluição ambiental e substâncias químicas.
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Flavonoides e Neuroproteção

Evidências recentes têm discutido o potencial uso dos flavonoides para o
tratamento de desordens psiquiátricas e neurodegenerativas
(Theoharides et al., 2015).

Os flavonoides são capazes de promover efeito
neuroprotetor devido a sua capacidade de modular
sinais intracelulares, promovendo aumento da
viabilidade celular.
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Luteolina
Flavonoide com Potente Ação Antixidante para
Neuroproteção
A luteolina é um bioflavonoide encontrado, principalmente, na salsa, alcachofra,
basílico, aipo e outros alimentos.

Tal como a maioria dos flavonoides, possui excelente ação
antioxidante, anti-inflamatória e propriedades antitumorais.

Mecanismo de Ação da Luteolina
A luteolina é capaz de inibir a ativação de células T, além de inibir a liberação de
citocinas inflamatórias pela micróglia e inibir sua ativação e proliferação. Também
protege a mitocôndria contra danos induzidos por substâncias tóxicas (Theoharides
et al., 2015).
Dose Usual
100 mg (2 vezes ao dia)

Luteolina
Luteolina________________________100 mg
Excipiente qsp___________________1 cápsula
Administrar 1 cápsula, 2 vezes ao dia ou
conforme orientação médica.
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