Apigenina
Flavonóides são compostos fenólicos que agem como antioxidantes, não
somente por sua habilidade em doar hidrogênio ou elétrons, mas também
em virtude de seus radicais intermediários estáveis impedirem a oxidação

Nome Científico: 4’,5,7-triidroxiflavona
Nome Químico: C15H10O5

principalmente dos lipídeos e DNA. A a pigenina é um flavonóide do
grupo das flavonas encontrado em alguns alimentos como a camomila,
salsa e tomilho. Estudos realizados com este ativo demonstram sua
capacidade antioxidante, assim como seu efeito na prevenção de diversas
enfermidades cancerígenas e neurológicas. De maneira geral, a ação
benéfica na saúde humana vem sendo relacionada com a sua atividade
anti-inflamatória e com a atividade que impede, não só a aglomeração das
plaquetas sanguíneas, mas também a ação de radicais livres no organismo

Dose sugerida: 50 mg a 100 mg/dia ou
de acordo com a prescrição médica.
Indicações:
- Indivíduos em estresse oxidativo;
- Prevenção e tratamento de doenças
neurodegenerativas;
- Prevenção e tratamento complementar
do câncer.

uma vez que protegem as moléculas do DNA.
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Estudo clínico:
Um estudo dividiu 6 culturas de células cancerígenas do cólon retal humano e tratou com diferentes concentrações
de apigenina (0-50uM) durante 24 horas. A apigenina modulou o ciclo de progressão de células HCT116, diminuiu o
número de células afetadas e deixou as restantes com um formato mais arredondado.
Figura 1: Efeito da apigenina na apoptose da célula cancerígena HCT116 (Linhagem celular do carcinoma colorretal
humano).

LEE, et al (2015)

Principais benefícios:
- Ação antioxidante;
- Ação anti-inflamatória;
- Ação quimiopreventiva e pró-apoptótica;
- Menor proliferação de células cancerígenas;
- Inibição dos fatores NF-KB, IFNy, IL2, PGI2 e citocromo P450.

Sugestão de fórmulas:
Diminuição da proliferação celular no câncer

Prevenção de doenças neurodegenerativas

Apigenina.................................... 50 mg
Quercetina.................................100 mg
Vitamina C..................................200mg
Curcumina.................................100 mg
Indol 3 carbinol..........................100 mg

Apigenina...................................100 mg

Posologia: ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Posologia: ingerir uma dose, antes de dormir.

Curcumina..................................200 mg
Magnésio L Treonato..................400 mg
Fosfatilserina...............................100mg
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