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• Praticidade de consumo no formato cápsulas;
• Lecitina de soja associada à Vitamina E e corante natural clorofila.

Phos é um suplemento a base de lecitina de soja com 30% de Fosfatidilcolina, representando o triplo da concen-
tração normalmente encontrada na lecitina de soja.

Benefícios:

• Fonte de Fosfatidilcolina;
• Vitamina E;
• Clorofila;
• Não contém glúten, açúcar, conservantes e corantes artificiais.

Diferenciais:

Lecitina de Soja
com 30% de Fosfatidilcolina

PHOS



Fosfatidilcolina
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Memória e Declínio Cognitivo

Uma fonte de colina para a síntese de acetilcolina é essencial para o funcionamento normal de neurônios 
colinérgicos. Se a demanda por colina excede a oferta, em seguida, as membranas celulares podem ser 
degradadas para liberar colina.

Inúmeros estudos clínicos demonstraram que a fosfatidilcolina exerce significativo benefício sobre a função 
cognitiva, especialmente as funções que tendem a diminuir com o envelhecimento, incluindo a memória, o 
aprendizado, as habilidades do vocabulário e a concentração. 

De acordo com Simpson et al. (2016) pacientes com Azheimer tem concentrações plasmáticas reduzidas de 
fosfatidilcolina (PC16: 0/20:5; PC16: 0/22:6; e PC18: 0/22:6) comparado a indivíduos saudáveis.

Importância da Suplementação

A maior parte da colina para este processo deriva-se da dieta, sendo que a suplementação de colina para a 
síntese de acetilcolina é derivada de fosfatidilcolina de membrana. Esta suplementação pode ser especialmente 
importante quando a colina extracelular é escassa.

Vitamina E

A vitamina E é uma vitamina lipossolúvel existente em 2 subgrupos maiores: tocoferol (TF) e tocotrienol (T3), 
sendo geralmente encontrada em alimentos como óleos vegetais, óleo de palma, farelo de arroz, germe de 
trigo, cártamo, azeitonas, soja, cevada, nozes e grãos.

Recentemente, os efeitos antiobesidade, anti-hipercolesterolemia, antidiabetes e anti-hipertensivos da vitamina 
E foram reportados e TF e T3 demonstraram melhorar as anormalidades metabólicas em humanos e animais.

Fosfatidilcolina - Principal Forma de Estoque de Colina

A fosfatidilcolina é a principal forma de estoque de colina, um nutriente essencial ao organismo e um constituinte 
normal da bile, que facilita a emulsificação de lipídeos, assim como seu transporte e absorção. Pode servir como 
um reservatório de colina para assegurar a sua rápida disponibilidade para a síntese de neurotransmissores. Se a 
demanda por colina excede sua oferta, em seguida, as membranas celulares podem ser degradadas para liberar 
colina.

Lipídeo da classe dos fosfolipídeos compostos que contêm fósforo na 
sua composição. Formada por grupamentos hidrofílicos e hidrofóbicos, 
tratando-se de uma molécula anfifílica.

Além disso, foi observado que baixas concentrações plasmáticas de PC16: 0/20:5, PC16: 0/22:6 
e PC18: 0/22:6 estão associadas com menor desempenho da memória e diminuição generaliza-

da na função cerebral durante o envelhecimento.
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Estudos Comprovam

Suplementação com Tocotrienol Reduz o Colesterol e os Níveis de Citocinas
em Adultos com Síndrome Metabólica

Resultados:

No grupo 1, houve uma significativa redução da pressão sanguínea, CT, LDL-c, HDL-c, IL-6 e TNF- α do início do 
estudo até a semana 16.

Conclusão:

A suplementação com tocotrienóis exerce um benefício potencial nas citocinas e no perfil lipídico em adultos com 
síndrome metabólica.

O objetivo deste estudo conduzido por Heng et al. (2015) foi avaliar os efeitos da suplementação com tocotrienóis no 
perfil lipídico e nas citocinas em adultos com síndrome metabólica.

• No início do estudo, nas semanas 8 e 16, a antropometria, composição corporal e pressão sanguínea foram 
avaliadas;
• Além disso, no início do estudo e na semana 16 os níveis séricos do colesterol total (CT) e da lipoproteína de alta 
densidade (HDL-c), os níveis plasmáticos de glicemia em jejum (FPG), interleucina-6 (IL-6), fator de necrose tumoral 
alfa (TNF-α), leptina, adiponectina e proteína C reativa também foram determinados.

Para isso, 70 adultos com idade entre 20 e 60 anos foram
randomizados para receberem durante 16 semanas:

Grupo 1 - Tratamento
Tocotrienóis
400 mg ao dia

Grupo 2
Placebo
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Vitamina E Diminui a Progressão e o Desenvolvimento de Complicações
em Pacientes Diabéticos

Baburao e Anand (2012) conduziram este estudo com o objetivo de avaliar o papel da vitamina E na prevenção 
do desenvolvimento e progressão das complicações diabéticas.

Resultados:

• Comparado ao grupo controle, o grupo 1 demonstrou uma redução gradual significativa de PPBS, CT e 
Pressão Arterial Diastólica (PAD);
• Os pacientes que receberam vitamina E também tiveram um desenvolvimento tardio e uma progressão lenta 
das complicações.

Efeitos da Vitamina E no Controle da Progressão das Complicações aos 18 Meses

Complicações Cardiovasculares

Grupo
Controle

Grupo
Suplementação

Grupo
Controle

Grupo
Suplementação

Diabetes Tipo I
Número de Pacientes (%)

Diabetes Tipo II
Número de Pacientes (%)

16 (50) 9 (28.13) 16 (50) 8 (25) *

Retinopatia Diabética 5(15.63) 10 (31.25) 6 (18.8) 10 (31.25)

Nefropatia Diabética 6 (18.8) 9(28.13) 6 (18.8) 10 (31.25)

Úlcera de pé diabético 4 (12.5) 8 (25) 5 (15.63) 9 (28.13)

Pacientes com diabetes tipo I e II com e sem complicações foram
incluídos no estudo e divididos em dois grupos:

Grupo 1 - Tratamento
Insulina + Hipoglicemiante Oral
+ Vitamina

Grupo 2
Insulina
+ Hipoglicemiante Oral

• A glicemia em jejum (FBS), a glicemia pós-prandial (PPBS), o colesterol total (CT) e a pressão arterial (BP) 
foram avaliados; 
• Além disso, o desenvolvimento e progressão de doenças cardiovasculares, retinopatia, nefropatia e úlcera no 
pé foram monitorados.

Complicações



Vitamina E Reduz a Progressão da Doença de Alzheimer

Neste estudo randomizado, duplo-cego e placebo-controlado, os pesquisadores avaliaram os efeitos da 
Vitamina em pacientes com Alzheimer moderado.

Resultados:

• Após suplementação com vitamina E, houve uma demora significativa na deterioração das atividades da 
vida diária, bem como uma menor necessidade de cuidados.
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Conclusão:

A suplementação com vitamina E possui um papel importante na redução do início das complicações diabéticas, 
além de retardar a sua progressão.

Conclusão:

Em pacientes com Alzheimer moderado, a suplementação com Vitamina E reduz a progressão da doença (La 
Fata et al., 2014).

Para isso, 341 pacientes com Alzheimer moderadamente severo
foram selecionados para receberem durante 2 anos:

Grupo 1 
Selegilina

Grupo 2
Vitamina E

Grupo 3
Selegilina + Vitamina E

Grupo 4
Placebo



Alta Ingestão de Colina Está Associada ao Menor Risco de Fígado Gorduroso 
não Alcoólico

Yu et al., (2014) avaliaram a associação entre a ingestão de colina e o fígado gorduroso não-hepático.

Resultados:

• A alta ingestão de colina foi associada com menor risco de fígado gorduroso não alcoólico em mulheres com 
peso normal.

Resultados:

• O grupo fosfatidilcolina foi consideravelmente mais beneficiado que o placebo;
• No Grupo 1, 80% dos pacientes foram julgados como muito melhorados, enquanto 24% melhoraram modera-
damente no grupo placebo;
• Além disso, a estrutura celular, bioquímica, imunológica e os parâmetros hematológicos melhoraram signifi-
cativamente em relação ao placebo;
• A melhora clínica continuou boa após o final do teste de um ano.

Fosfatidilcolina é Eficaz em Pacientes HBsAg Positivos com Graves Danos 
Hepáticos

Neste estudo duplo-cego, 50 pacientes, todos HBsAg positivos e com graves danos hepáticos verificados por 
biópsia e teste imunológico, receberam (Kidd, 2002):

Grupo 1
Fosfatidilcolina
1350 mg ao dia

Grupo 2
Placebo
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Foram incluídos 56.195 pacientes com idades entre 40 e 75 anos sem consumo de álcool ou 
consumo insignificante, sem histórico de hepatite, doenças cardiovasculares, ou câncer.
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Resultados:

• Em pacientes normais os níveis médios de GPCh, fosfocolina e colina foram de 3,64, 1,28 e 1,93 microM, respec-
tivamente;
•  Os metabólitos não tiveram alterações com a idade;
• Quando comparado com os controles, o pacientes com Alzheimer tiveram níveis elevados de todos os 
metabólitos da colina (GPCh foi aumentado significativamente em 76%, fosfocolina em 52% e colina livre em 39%).

Níveis de fosfatidilcolina inalterados, porém com redução da taxa liso-fosfatidilcolina, foram 
verificados no fluido cerebroespinhal de indivíduos com DA comparado a indivíduos com queix-
as de memória sem demência, juntamente com elevação de diferentes metabólitos da fosfatidil-
colina, sugerindo que a DA é acompanhada do aumento da hidrólise da fosfatidilcolina (Kosicek 

e Hecimovic, 2013).

Associação da Fosfatidilcolina na Doença de Alzheimer

Estudos também sugerem que a redução de fosfolipídeos cerebrais e alterações no seu metabolismo podem 
estar conectados com a Doença de Alzheimer (DA). Além disso, evidências demonstram que a degradação de 
fosfolipídeos de membrana durante a neurodegeneração.

Um estudo conduzido avaliou os níveis de glicerofosfocolina (GPCh), fosfocolina (PCh) e colina (metabólitos 
solúveis da fosfatidilcolina) no líquido cefalorraquidiano humano em 30 pacientes cognitivamente normais e 
pacientes com Alzheimer.

Conclusão:

Estes resultados demonstram que a doença de Alzheimer é acompanhada pelo aumento da hidrólise da 
fosfatidilcolina no cérebro (Walter et al., 2004).
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Informação Nutricional:
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Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio.

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 
menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos.

Informação Nutricional  -  Porção de 2g (4 cápsulas):

Quantidade por porção

Valor energético 

Gorduras Totais

Gorduras Saturadas

%VD (*) 

0g 0

4

1

2g

18kcal – 76kJ

Gorduras trans

Colesterol

Vitamina E 10mg 100

0

**

0mg

0g

Indicação de Uso:

Ingerir 2 cápsulas, 2 vezes ao dia, preferencialmente junto das principais refeições.


