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GliSODin  

Único sistema de liberação de SOD biodisponível com  

comprovação científica de eficácia. 

 

O QUE É 
 

GliSODin® é um extrato de melão cantaloupe rico em superóxido dismutase vegetal 

(SOD), coberto por nanopartículas poliméricas de gliadina.  
 

É a única forma de suplementação da superóxido dismutase (SOD) eficaz por via oral, 

diferentemente da maioria dos suplementos de SOD existentes.  
 

A matriz de gliadina além de proporcionar proteção entérica, também é um veículo de 

liberação da SOD, graças às propriedades bioadesivas com as células epiteliais no 

intestino. 
 

Este é o único sistema de liberação de SOD biodisponível com comprovação científica 

de eficácia.  

 

SUPERÓXIDO DISMUTASE (SOD) 
 

A superóxido dismutase (SOD) é a mais poderosa enzima 

antioxidante do corpo.  
GliSODin® é uma forma inovadora biodisponível de Superóxido Dismutase (SOD), 

uma das mais importantes enzimas antioxidantes do corpo.  
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POR QUE A GLIADINA? 
 

• Proteína hidrofóbica que pode ser utilizada para produzir filme; 

• Utilizada como sistema de liberação de fármacos; 

• Proporciona proteção de proteínas e peptídeos contra a digestão 

gastrintestinal; 

• Otimiza a absorção da SOD pelas células intestinais; 

• Possui propriedades imunomoduladoras dos análogos da SOD; 

• GliSODin® possui 3,3% de gliadina, que correspondem a 33 mg por dia.  

 

BENEFÍCIOS NO ESPORTE 
 

O exercício aeróbico de alta intensidade pode aumentar o consumo de oxigênio em 

até 20 vezes, oprimindo as defesas antioxidantes e resultando em aumento do 

estresse oxidativo.  
 

Estudo avaliou o efeito do GliSODin® em atletas. O grupo que recebeu o GliSODin® 

demonstrou melhoras nas medidas de limiar de ácido láctico e "tempo de exaustão", 

além de reduções significativas nos níveis de oxidação de hidroperóxido lipídico 

indutoras de estresse, comparado ao grupo controle.  
 

GliSODin® apresenta efeitos significativos na melhora da recuperação em 

indivíduos que praticam atividade física de alta intensidade. 
 

SUPRESSÃO DA INFLAMAÇÃO 
 

Pesquisas demonstram que várias doenças associadas à dor crônica e inflamação 

como, por exemplo, a artrite reumatoide, parece ser mediada por radicais superóxido 

e que as dores provocadas por estas doenças podem ser reduzidas com a 

neutralização destes radicais.  
 

Estudo in vivo demonstrou que apenas o GliSODin® reduziu significativamente a 

produção de citocinas pró-inflamatórias, TNF-α, e promoveu o aumento da citocina 

anti-inflamatória, IL-10, quando comparado aos outros tratamentos. 

 

BENEFÍCIOS CARDIOVASCULARES 
 

Em estudo que avaliou os efeitos da suplementação de GliSODin® em pacientes com 

aterosclerose, foram analisados o estado pré-clínico do ateroma e a presença de 

estresse oxidativo.  
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Os resultados demonstraram que a suplementação com GliSODin® foi eficaz no 

controle da espessura das camadas íntima e média da artéria carótida, concluindo 

que GliSODin® é eficaz na prevenção do estágio pré-clínico de aterosclerose em 

indivíduos com fatores de risco de doença cardiovascular. 

 
 

BENEFÍCIOS CUTÂNEOS 
 

Os resultados demonstram que a suplementação com GliSODin® é eficaz contra as 

consequências do estresse oxidativo provocado pela exposição à radiação UV, com 

significativa redução do eritema induzido. 
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ADMINISTRAÇÃO ORAL DA SOD X GliSODin® 
 

A administração oral da SOD isolada não é eficaz, pois durante a passagem pelo trato 

gastrintestinal a enzima é desativada e se torna ineficaz como antioxidante.  
 

Neste contexto, o GliSODin®, uma combinação única e exclusiva de SOD extraída de 

melão cantalupa (Cucumis melo L.C.) com o biopolímero da gliadina do trigo, 

proporciona melhora significativa da liberação retardada de SOD, além de proteção 

gástrica da enzima.  
 

GliSODin® possui tecnologia única de sistema de liberação da SOD com comprovação 

clínica de eficácia. 

 

 

:: SUGESTÕES DE FÓRMULAS :: 
 

Déficit Energético – Pós-Treino e Performance 

GliSODin®
 200mg   

Bio PQQ®  10 mg 

Lactobacillus helveticus 109 UFC 

Equi T-UP (Ácido D-Aspártico) 200 mg 

Bifidobacterium longum 109 UFC 

Lactobacillus lactis 109 UFC 

Excipiente qsp Uma unidade 

Administrar uma dose ao dia 

 

Antioxidante de Ação Rápida 

GliSODin®
 250mg   

Excipiente qsp  Uma unidade 

Administrar duas cápsulas ao dia 
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Melasma e Proteção da Pele 

GliSODin®
 200mg   

Active Olea® (Hidroxitirosol 10%) 100 mg 

Equi H2 -  (Ubiquinol) 10 mg 

Phloretin 50 mg 

Lactobacillus johnsonii 109 UFC 

Excipiente qsp Uma unidade 

Administrar uma dose ao dia 

 

Redução do Peso Corporal 

GliSODin®
 200mg   

Active Assafre® 80 mg 

Active Green tea – EGCG 95% 50 mg 

Serrapeptase 30 mg 

Lactobacillus johnsonii 109 UFC 

Excipiente qsp Uma unidade 

Administrar uma dose ao dia 

 

Modulador Inflamatório Pré e Pós-Procedimento 

GliSODin®
 200mg   

Equi H2 -  (Ubiquinol) 10 mg 

Lactobacillus plantarum 109 UFC 

Lactobacillus delbrueckii 109 UFC 

Serrapeptase 30 mg 

Excipiente qsp Uma unidade 

Administrar uma dose ao dia 
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Foto Reparador 

GliSODin®
 200mg   

Licopeno 6 mg 

Vitamina E 12 mg 

Vitamina C 10 mg 

Selênio quelato  55 µg 

Excipiente qsp Uma unidade 

Administrar uma dose ao dia 

 

Estresse Oxidativo e Imunidade 

GliSODin®
 500mg   

Zinco Citrato 10 mg 

Selênio quelato 50 µg 

Metilcobalamina 2,5 µg 

Excipiente qsp Uma unidade 

Administrar uma dose ao dia 

 

 

Para mais informações, fale conosco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Lemma 

Idinei Soares 
Proprietário   

emporium@emporiumfarmacia.com.br 

 

             
(48) 98801-2749 

Laisa Celso 
Proprietária e Farmacêutica Responsável 

Especialista em Manipulação Magistral Alopática e 

Manipulação Estética | CRF/SC - 3833   

laisa@emporiumfarmacia.com.br 
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