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Luteína + Zeaxantina na Saúde Ocular:
A suplementação antioxidante com luteína e zeaxantina, dois carotenoides, 
é importante na profilaxia da degeneração macular associada à idade e de 
outras doenças oculares. Estes agem através de mecanismos antioxidantes 
que neutralizam moléculas como o oxigênio singleto e radical superóxido. 
Estes carotenoides se acumulam na retina, especialmente na mácula lútea 
aumentando a Densidade Óptica do Pigmento Macular (DOPM).

Rico em Ingredientes com
Alto poder Antioxidante

FORVIX

Forvix é um suplemento em cápsulas de softgel que possui potente ação antioxidante que protegem contra os 
radicais livres. Em sua composição estão presentes os ingredientes: óleo de groselha negra, luteína, zeaxantina, 
vitamina E, zinco e selênio.

Principais Benefícios da Luteína e Zeaxantina:
Forvix - Previne a Degeneração Macular Relacionada com a
Idade (DMRI) em Pacientes Geriatras



Acúmulo de Luteína e Zeaxantina na Retina Humana Pode Prevenir as Doenças Oculares:
Schalch et al. (2007) investigaram a resposta da Densidade Óptica do Pigmento Macular (DOPM) à suplemen-
tação de luteína ou zeaxantina  por um período de 6 a 12 meses. De acordo com os resultados, a concentração 
plasmática média de luteína e zeaxantina analisada mensalmente aumentaram 27 vezes. A suplementação 
com zeaxantina produziu um similar acúmulo de pigmentação tanto na fóvea quanto na parafóvea. A DOPM 
aumentou em cerca de 15% após a suplementação com luteína + zeaxantina.

É de notável atenção a observação de que aqueles indivíduos com menor DPOM e 
com maior necessidade de suplementação, também foram os que mais se beneficia-
rem com a suplementação de luteína e zeaxantina. Para aqueles indivíduos que 
responderam à suplementação, a densidade do pigmento óptico macular não parou 
de aumentar durante os 12 meses de suplementação.

O aumento dos níveis séricos de luteína reduz as citocinas inflamatórias e regula os 
níveis séricos de lipídeos desempenhando um papel importante no desenvolvi-
mento e no avanço da aterosclerose.
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Luteína – Além da Saúde Ocular:
Um estudo recente revelou que a luteína promove outros benefícios
relacionados principalmente com as doenças cardiometabólicas
(Leermakers et al., 2016). A razão pela qual a luteína promove tais ações é
devido a sua habilidade de proteger os tecidos do estresse oxidativo e inflamação –
dois fatores que desempenham um importante papel no aparecimento das doenças cardiovasculares e 
metabólicas (Leermakers et al., 2016).

Efeitos da Suplementação de Luteína no Perfil Lipídico em Indivíduos com Aterosclerose Precoce:
Um estudo conduzido por Xu et al. (2013) teve como objetivo determinar se a suplementação com luteína 
promove alterações nos níveis séricos de citocinas, ApoE e no perfil lipídico em pacientes com aterosclerose 
precoce. De acordos com os resultados, os níveis séricos de LDL-colesterol e triglicerídeos foram reduzidos de 
maneira significativa no grupo luteína (p<0,05). 

Óleo de Groselha Negra Reduz os Níveis de Colesterol:
Além de melhorar a composição lipídica da pele, o óleo de

groselha negra é eficaz em diminuir os níveis de colesterol total e
de triglicerídeos, e também aumenta os níveis séricos de

HDL-colesterol, especialmente em pacientes com hiperlipidemia
leve (Fa-Lin et al., 2009).

Forvix - Previne e Trata o Excesso de Colesterol
em Pacientes Obesos e Sobrepesados



Forvix – Suplemento Rico em Minerais e
Vitaminas com Ação Antioxidante

Óleo de Groselha Negra Auxilia na Hidratação da Pele:
Tem sido demonstrado também, que o óleo de groselha negra possui a propriedade de modular a com-
posição lipídica da membrana. Dessa forma este óleo restaura os seguintes parâmetros cutâneos:
•   Reposição de lipídeos na pele;
•   Recuperação da função barreira cutânea;
•   Redução da TEWL;
•   Melhora da hidratação.

O ácido elágico, presente no óleo da groselha negra e no pomegranate, 
ingerido oralmente apresenta significativo efeito inibitório na formação 
de pigmentação cutânea causada pela exposição à radiação UV.
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Vitamina E
A vitamina E impede ou minimiza os danos provocados pelos radicais
livres. A vitamina E tem a capacidade de impedir a propagação das reações em cadeia induzidas pelos 
radicais livres nas membranas biológicas (Catania et al., 2009).

Selênio
O selênio faz parte da enzima antioxidante, glutationa peroxidase, que atua no interior da célula convertendo 
compostos tóxicos, peróxido de hidrogênio, em atóxicos, água e oxigênio, resultando na redução de radicais 
livres. Também está envolvido no sistema de defesa do organismo, produzindo efeito protetor nos idosos pela 
modulação do sistema imunológico (Catania et al., 2009).

Forvix - Previne e Trata o Fotoenvelhecimento Cutâneo,
além de Hidratar a Pele
Principais Benefícios do Óleo de Groselha Negra (Fonte de Ácido Elágico)

Óleo de Groselha Negra Previne Fotoenvelhecimento Cutâneo:
O ácido elágico, um polifenol encontrado na groselha negra, 
demonstrou possuir atividades antioxidantes e inibidoras mela-
nogênicas tanto in vitro quanto in vivo. Também foi demonstrado 
que o ácido elágico impede danos UVA e UVB–induzidos em 
fibroblastos da pele humana (Pacheco-Palencia et al., 2008). 
Kasai et al. (2006) conduziram um estudo clínico duplo-cego e 
placebo-controlado com o objetivo de avaliar os efeitos proteto-
res do ácido elágico, contra a  formação de áreas pigmentadas 
na pele após a exposição a radiação ultra-violeta.
De acordo com os resultados, a redução na formação do erite-
ma foi observada nas pacientes tratadas com o ácido elágico, 
quando comparado com o placebo. 
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Diferenciais Vitafor:

•   100 mg de luteína e 2 mg de zeaxantina por dose;
•   50% VDR de vitamina E por dose;
•   100% VDR de zinco e selênio por dose;
•   Corante natural de cúrcuma;
•   Óleo de groselha negra – Fonte de ácido elágico.

Posologia:
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Zinco
A participação do zinco na defesa antioxidante plasmática vem sendo mais recentemente estudada. Entre outros 
efeitos, esse mineral inibe a NADPH-oxidase – enzima envolvida na produção de radicais livres – e atua como 
cofator da superóxido dismutase (SOD), uma das enzimas do sistema antioxidante endógeno (Catania et al., 2009).

Ingerir 1 cápsula 2 vezes ao dia, preferencialmente antes das principais refeições.


