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O krill é um crustáceo que se apresenta na base da cadeia alimentar contendo ácidos graxos de cadeia longa 
poli-insaturados, incluindo o ácido eicosapentaenóico (EPA) e ácido docosahexaenoico (DHA), ligados a suas 
membranas celulares via fosfolipídios (principalmente fosfatidilcolina). Essa estrutura é considerada uma fonte 
ideal de ácidos graxos ômega-3.

Estudos prévios demonstraram suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Além disso, foi reportado 
que o EPA e DHA, desempenham um papel significativo na redução dos níveis do Fator de Necrose Tumoral a 
(TNF-a), interleucina 1 beta (IL-1B) e prostaglandina E2 (Choi et al. 2017).

Regula os Lipídeos Sanguíneos
em Pacientes com Hiperlipidemia 
Melhora os Parâmetros da
Síndrome Metabólica

KRILL VIT

Krill Vit é um produto extraído de um tipo de crustáceo semelhante ao camarão, encontrado no Oceano Antárti-
co. É obtido de um processo inovador e rigoroso de extração patenteada, garantindo a qualidade de um óleo 
100% puro, com altas concentrações de ácido eicosapentaenico (EPA) e ácido docosahexaenoico (DHA).

Benefícios:
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Resultados:

•  11 voluntários do grupo 1 e 6 do grupo 2 completaram as 24 semanas de estudo;

•  A suplementação com krill produziu, após 12 e 24 semanas, um aumento significativo nos níveis plasmáticos  
  de DHA e de EPA, uma redução de 22,5% e 20,6% nos níveis de triglicerídeos e uma diminuição dos níveis  
   plasmáticos de anandamida de 59% e 84%, respectivamente;

•  Houve também uma diminuição significativa na relação cintura/quadril e na relação gordura visceral/massa  
    muscular esquelética em 24 semanas, mas nenhuma mudança no peso corporal.

Conclusão:

Estes dados confirmam que o krill reduz a hiperatividade endocanabinóide periférica em indivíduos obesos e 
pode melhorar alguns parâmetros da síndrome metabólica.

Efeito da suplementação de  4g/dia de 
krill nos níveis de anandamida (AEA) em 
homens obesos após 12 e 24 semanas. 
*P < 0.05; *** , P < 0,005.

Estudos Clínicos
Krill Reduz Triglicerídeos em Homens Obesos

Um estudo piloto avaliou os efeitos do krill em pacientes sobrepesados. Os voluntários eram homens com idade 
entre 30 e 55 anos, sadios, não fumantes, com  níveis de triglicerídeos no plasma de 192,5 ± 96,3 mg/dL e com IMC 
entre 30 e  35 Kg/m², que foram submetidos a 24 semanas de suplementação (Berge et al., 2013).

Parâmetros antropométricos e metabólicos foram medidos, bem como os níveis séricos de DHA e de EPA esterifi-
cados e de anandamida (endocanabinoide envolvido na disfunção metabólica em humanos obesos).

Grupo 1 (n=12)
4 g de krill ao dia

Grupo 2
Controle
(sem tratamento)
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Óleo de Krill é Mais Eficaz na Regulação dos Lipídeos Sanguíneos
de Pacientes com Hiperlipidemia

Resultados

•  Dos 120 pacientes inscritos, 30 (25%) apresentavam obesidade moderada à grave com IMC maior que 30.  
   Sessenta e quatro (53%) indivíduos estavam com sobrepeso e 26 (22%) apresentavam peso normal com IMC  
   entre 25 e 30 e inferior a 25, respectivamente. As mulheres tiveram maior média de IMC (28,2 ± 5,1) em relação aos  
   homens (25,4 ± 3,9) (p <0,001);
•  Após 12 semanas de tratamento, os pacientes que receberam 1 ou 1,5 g óleo de krill por dia apresentaram  
   redução de 13,4% e 13,7% no colesterol total médio, de 236 mg/dL e 231 mg/dL para 204 mg/dL (p = 0,000) e 199  
   mg/dL (p = 0,000), respectivamente;

O balanço de ácidos graxos poli-insaturados essenciais (PUFAs) do corpo é crucial para a manutenção das mem-
branas celulares saudáveis e regulação hormonal. Pensando nisso, este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos 
da suplementação de óleo de krill sobre os lipídeos sanguíneos, especificamente sobre o colesterol total, triglicerídeos, 
lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e lipoproteína de alta densidade (HDL).

Participaram do estudo 120 pacientes com idade entre 18 e 85 anos, os quais apresentavam pelo menos um diag-
nóstico de seis meses de níveis de colesterol sanguíneos moderados ou elevados (193,9 - 347,9 mg/dL) e níveis de 
triglicérides (203,8 - 354,4 mg/dL). Os pacientes receberam por 12 semanas uma suplementação de (Bunea et al., 
2004):

Foram excluídos do estudo pacientes com hipercolesterolemia familiar, colesterol severamente alto (> 349 mg/dL), 
gravidez, suspeita de alergia a peixes ou frutos do mar, ou ainda que abusaram do uso de álcool ou drogas no ano 
anterior, conhecida coagulopatia, recebendo terapia anticoagulante ou com comorbidades que possam interferir 
com os resultados do estudo.

Os parâmetros primários testados foram glicemia, colesterol, triglicérides, lipoproteína de baixa densidade (LDL) e 
lipoproteína de alta densidade (HDL). Lipídios no sangue em jejum e glicose foram analisados na linha de base, 
bem como nos dias 30 e 90 após o início do estudo para todos os grupos e no dia 180 para os 30 pacientes do 
Grupo B.

Grupo A (n=30)
Óleo de Krill 2 a 3 g/dia

IMC < 30 - 2 g/dia
IMC > 30 - 3 g/dia

Grupo B (n=30)
Óleo de Krill 1 a 1,5 g/dia

IMC < 30 - 1 g/dia
IMC > 30 - 1,5 g/dia

Acompanhamento - 500 mg/dia por 90 dias

Grupo C (n=30)
Óleo de Peixe (3:2)

3 g/dia
Contendo 180 mg de EPA e 120 mg

de DHA por grama

Grupo D (n=30)
Placebo
3 g/dia

•  O grupo de pacientes tratado com 2 ou 3 g de óleo de krill apresentou uma significativa redução do colesterol  
   total médio de 18,1% e 18%. Os níveis foram reduzidos de um valor inicial de 247 mg/dL e 251 mg/dL para 203  
   mg/dL (p = 0,000) e 206 mg/dL (p = 0,000);
•  Em comparação, as pessoas que receberam 3 g de óleo de peixe tiveram uma redução média no colesterol total  
    de 5,9%, a partir de uma linha de base 231 mg/dL para 218 mg/dL (p = 0,000). Aqueles inscritos no grupo placebo  
    apresentaram 9,1% de aumento no colesterol total em média de 222 mg/dL para 242 mg/dL (p = 0,000);
•  O óleo de Krill a doses diárias de 1 g, 2 g ou 3 g alcançou reduções significativas de LDL quando comparado ao  
    óleo de peixe e ao placebo, conforme se pode observar na tabela abaixo;

•  O gráfico acima demonstra que o ácido graxo ômega-3 obtido de fosfolipídeos marinhos é mais efetivo que o  
    ômega-3 na forma de triglicérides (óleo de peixe) para o controle da hiperlipidemia, reduzindo significativa 
    mente o colesterol total, LDL e triglicerídeos e aumentando os níveis de HDL após 90 dias de tratamento;
•  A comparação entre os grupos mostrou que a suplementação de 1 g e 1,5 g de óleo de krill por dia foi significati 
    vamente mais eficaz do que a suplementação de 3 g de óleo de peixe na redução da glicose e LDL, enquanto  
   que 2 g e 3 g de óleo de krill demonstraram reduzir uma quantidade significativamente maior de glicose,  
    triglicérides e LDL em comparação com 3 g de óleo de peixe;
•  Tanto o óleo de peixe quanto o óleo de krill desempenharam atividade significativamente maior do que o place 
    bo para a regulação da glicose, triglicérides, colesterol total e HDL;
•  Os pacientes que receberam 1 g e 1,5 g por dia de óleo de krill e continuaram com a suplementação de  
    manutenção (0,5 g por dia de óleo de krill) por mais 12 semanas apresentaram resultados bastante satisfatórios,  
    conforme podem ser observados na tabela abaixo.
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   entre 25 e 30 e inferior a 25, respectivamente. As mulheres tiveram maior média de IMC (28,2 ± 5,1) em relação aos  
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    de 5,9%, a partir de uma linha de base 231 mg/dL para 218 mg/dL (p = 0,000). Aqueles inscritos no grupo placebo  
    apresentaram 9,1% de aumento no colesterol total em média de 222 mg/dL para 242 mg/dL (p = 0,000);
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Colesterol
total

Óleo de Krill
1 g/dia

Tratatamento
de 90 dias

Óleo de Krill
2 g/dia

Óleo de Krill
3 g/dia

Placebo
3 g/dia

Óleo de peixe
3 g/dia

- 13,4%* - 18,1%* - 17,9%* + 9,1% - 5,9%

LDL
colesterol - 32,0%* - 37,4%* - 39,2%* + 13,0% - 9,9%

HDL
colesterol + 43,9%* + 55,3%* + 59,6%* + 4,0% + 4,2%*

Triglicérides - 11,0% - 27,6%* - 26,5%* - 9,9% - 3,2%

* Significativamente diferente quando comparado ao placebo.
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•  O grupo de pacientes tratado com 2 ou 3 g de óleo de krill apresentou uma significativa redução do colesterol  
   total médio de 18,1% e 18%. Os níveis foram reduzidos de um valor inicial de 247 mg/dL e 251 mg/dL para 203  
   mg/dL (p = 0,000) e 206 mg/dL (p = 0,000);
•  Em comparação, as pessoas que receberam 3 g de óleo de peixe tiveram uma redução média no colesterol total  
    de 5,9%, a partir de uma linha de base 231 mg/dL para 218 mg/dL (p = 0,000). Aqueles inscritos no grupo placebo  
    apresentaram 9,1% de aumento no colesterol total em média de 222 mg/dL para 242 mg/dL (p = 0,000);
•  O óleo de Krill a doses diárias de 1 g, 2 g ou 3 g alcançou reduções significativas de LDL quando comparado ao  
    óleo de peixe e ao placebo, conforme se pode observar na tabela abaixo;

Colesterol total

Óleo de Krill 1 g/dia
durante 90 diasParâmetros

Óleo de Krill 1 g/dia durante
90 dias, seguido por 0,5 g/dia

durante 90 dias

- 18,9%*- 13,4%*

LDL colesterol - 44,4%*- 32,0%*

HDL colesterol + 33,4%*+ 43,9%*

Triglicérides - 25,4%*- 11,0%

* Significativamente diferente quando comparado ao placebo.

•  O gráfico acima demonstra que o ácido graxo ômega-3 obtido de fosfolipídeos marinhos é mais efetivo que o  
    ômega-3 na forma de triglicérides (óleo de peixe) para o controle da hiperlipidemia, reduzindo significativa 
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    triglicérides e LDL em comparação com 3 g de óleo de peixe;
•  Tanto o óleo de peixe quanto o óleo de krill desempenharam atividade significativamente maior do que o place 
    bo para a regulação da glicose, triglicérides, colesterol total e HDL;
•  Os pacientes que receberam 1 g e 1,5 g por dia de óleo de krill e continuaram com a suplementação de  
    manutenção (0,5 g por dia de óleo de krill) por mais 12 semanas apresentaram resultados bastante satisfatórios,  
    conforme podem ser observados na tabela abaixo.
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Suplementação com Ácidos Graxos poli-insaturados Ômega-3
de Cadeia Longa Melhora a Função Cognitiva

Este estudo de revisão, conduzido por Kuszewski et al. (2017), teve como objetivo avaliar os efeitos da suplementação 
com ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 de cadeia longa (LCn-3 PUFA), encontrados em fontes como o krill, na 
vasodilatação sistêmica e função cognitiva.

Suplementação com Krill Ativa a Cognição em Pacientes Idosos

Este estudo conduzido por van der Konagai et al. (2013) teve como objetivo avaliar os efeitos da suplementação com 
Krill na função cognitiva em idosos.

•  As alterações na oxihemoglobina no córtex cerebral durante as tarefas de
    memória e cálculo foram avaliadas.

Conclusão:

Após análise desses resultados, foi possível observar que uma dose de manutenção de 0,5 g por dia de óleo de 
krill é significativamente eficaz na regulação em longo prazo dos lipídeos sanguíneos em pacientes que sofrem 
de hiperlipidemia.

Resultados:

•  Comparado ao placebo, LCn-3 PUFA tendeu a aumentar a dilatação mediada pelo fluxo e melhorar signifi    
    cativamente a função cognitiva;

•  As evidências também sugeriram a ligação da disfunção vasodilatadora ao comprometimento cognitivo.

Grupo 1
Óleo de Krill

Grupo 2
Óleo de Sardinha

Para isso, 45 idosos saudáveis com idade entre 61-72
anos foram selecionados para receberem: 

Grupo 3
Placebo
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Conclusão:

Este estudo providenciou evidências que n-3 PUFAs, especialmente o óleo de krill, no qual a maioria dos PUFAs 
são incorporados na fosfatidilcolina, ativa a função cognitiva nos idosos. 

Resultados:

•  Durante a tarefa de memória, alterações nas concentrações de oxihemoglobina no grupo Krill e sardinha  
    foram significativamente melhores, após 12 semanas, quando comparado ao placebo;
•  O valor diferencial para a latência de P300 no grupo óleo de krill foi significativamente menor que no grupo  
    placebo na semana 12;
•  Em relação à tarefa de cálculo, as alterações na concentração de oxihemoglobina no grupo óleo de krill foram  
    significativamente maiores do que as do grupo placebo na semana 12.

Legenda: O grupo de óleo de krill apresentou alterações significativamente maiores na concentração de
oxihemoglobina em comparação com o grupo de triglicerídeos de cadeia média na semana 12.

Grupo 3 (n=15)

Grupo 1 (n=13)

Grupo 2 (n=14)

Semana 0 Semana 6 Semana 12
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Indicação de Uso:

Ingerir 4 cápsulas ao dia antes das principais refeições.
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Informação Nutricional:

Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gordura saturada,
gordura trans e sódio. (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal 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 (2 cápsulas):

Quantidade por porção

Valor energético

Gorduras Totais, das quais:

Gorduras Saturadas

%VD (*) 

0,8g 3

4

1

2g

18kcal – 75kJ

Gorduras trans

Gorduras Monoinsaturadas

Gorduras Poliinsaturadas 1g **

**

**

0,2g

0g

Ácido eicosapentaenoico (EPA)

Ácido docosahexaenóico (DHA)

Fosfolipídeos 920mg **

**

**

0,2g

Astaxan

Colina 112mg 20

**2,6mg

0,3g


