Reforço de energia natural
Powergrape® é o primeiro ingrediente de energia natural que melhora o equilíbrio do status antioxidante / oxidativo e
ajuda a promover a performance. Graças ao seu mecanismo de ação específico e único, Powergrape® também pode ser
facilmente combinada a outros ingredientes energéticos para melhorar os efeitos sinergéticos.
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Resultados científicos

'567&15In vitro in vivo567&1%.H0+%12'452'%6+8#&1
!#0&1/+<#&1&72.1%')1'567&1%.H0+%1&'+06'45'%ED1%10641.#&12'.12.#%'$1

Um suplemento diário de 400 mg com Powergrape® por 4 semanas:
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Esses resultados contribuem para:
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Biodisponibilidade

524+0%+2#+5%1/215615#6+8150# 19'4)4#2'@':.#810I+&'5''52'%+#./'06'/10J/'415&'>#810I+&'5
5D1#.6#/'06'$+1&+5210H8'+5

Estilo de vida

56+.1&'8+&#74$#01#6+81'37+.+$4#&1
56+.1&'8+&#'52146+81

Alegações

'.*14#5'7'37+.H$4+1&'56#675#06+1:+&#06'1:+&#6+81'#,7&##/'.*14#4
#57#2'4(14/#0%'(H5+%#

Aplicações

1/17/#06+1:+&#06'21&'4151 19'4)4#2'@F1+0)4'&+'06'%*#8'2#4##2.+%#EK'5
%1/1#06+'08'.*'%+/'061%+4%7.#ED1/+%41%+4%7.#ED18+5D15+56'/#+/701.I)+%1
5H0&41/'/'6#$I.+%#%1)0+ED1#06++0>#/#6I4+1

Dosagem recomendada
Segurança & qualidade
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Compostos do ativo
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Aparência





AÇÃO

PROTEÇÃO PODEROSA
ANTIOXIDANTE*

Reforço de energia natural

Valor ORAC plasmático
(marcador do status
antioxidanteno corpo)

Oportunidades de mercado

Concentração de
isoprostano urinário
(marcador de stress oxidativo)

+9,5%
10
8

40

% variação

Powergrape® é uma solução natural

-37,4%
50

% variação

Nos últimos cinco anos, os produtos focados na energia tornaram-se um dos mercados mundiais principais. Ainda assim,
os produtos atualmente propostos estão geralmente baseados em mecanismos de ação similares, principalmente
devido à falta de substâncias inovadoras disponíveis no mercado.
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Placebo Powergrape®

Naturex desenvolveu Powergrape® um extrato de planta com um mecanismo de ação novo e original. Powergrape® é
reconhecida por melhorar o equilíbrio entre stress oxidativo / atividade antioxidante que é associado à performance
melhorada e à fatiga reduzida. Clinicamente comprovados, esses benefícios estão diretamente ligados à composição
específica e patenteada da Powergrape®.

Características premium

Placebo Powergrape®

Elevando o valor ORAC plasmático,
Powergrape® melhora enormemente a
capacidade antioxidante do corpo

Diminuindo a concentração de
isoprostano na urina, Powergrape®
reduz o stress oxidativo do corpo

BIOMARCADORES & MECANISMO DE

!    
Total polifenóis
Flavonóides
Monômeros de flavonoides

PROTEÇÃO DAS CÉLULAS
MUSCULARES*

PROTEÇÃO DAS CÉLULAS
DO SANGUE*

> 90%
> 50%
> 12%

Baseada em um princípio tradicional do Paradoxo
Francês, Powergrape® é obtido das uvas vermelhas
selecionadas a partir de uma variedade Bordeaux de
alta qualidade. Powergrape® tem um perfil específico e
único em flavonóides que garante sua alta
biodisponibilidade e atividade.

A concentração
de hemoglobina Hb (marcador
da oxigenação da célula)

Concentração de
creatinofosfoquinase (marcador
do risco de danos musculares)

+3.4%

-52.1%

1
0
-1
-2

Figura 1: Exemplo do perfil HPLC da Powergrape®.
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Placebo Powergrape®

Reduzindo a concentração
de CpK plasmática, Powergrape®
diminui o risco de danos musculares

RESULTADOS
A atividade da Powergrape® na performance e na fatiga foi cientificamente avaliada a partir do teste OPTOJUMP®.

Um suplemento diário de 400 mg com Powergrape® por 4 semanas:

PERFORMANCE
MELHORADA*

- Protege as células vermelhas e melhora a concentração de hemoglobina;
- Previne o dano muscular;
- Protege as células do corpo contra o stress oxidativo melhorando as defesas antioxidantes.
Esses resultados contribuem para:
- Um desempenho físico melhor
- Uma diminuição na fatiga

REDUÇÃO
DA FATIGA*

Performance

Energia Pós-exercício

+ 23,9%

+7,9%

20

% variação

As alegações não foram avaliadas por autoridades reguladoras. Este produto não pretende diagnosticar, tratar, curar ou prevenir quaisquer doenças.

20

Placebo Powergrape®

Powergrape® protege e aumenta a
concentração das células sanguíneas em
comparação com o placebo após um período
de stress de uma competição de esporte

Evidência científica
Estudos In vitro & in vivo – Estudo clínico perspectivado
Randomizado, duplo cego, estudo clínico de interseção controlado pelo placebo
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PREVENÇÃO DO STRESS
OXIDATIVO*
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Placebo Powergrape®

*Atividade clinicamente demonstrada da Powergrape®
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Referências bibliográficas:
- Ramli et al. 2006
- Lemaire et al. 2006
- Lafay et al. 2009
- Lemaire et al. 2008
- Lemaire et al. 2005
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Reforço de energia natural
Powergrape® é o primeiro ingrediente de energia natural que melhora o equilíbrio do status antioxidante / oxidativo e
ajuda a promover a performance. Graças ao seu mecanismo de ação específico e único, Powergrape® também pode ser
facilmente combinada a outros ingredientes energéticos para melhorar os efeitos sinergéticos.
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Resultados científicos

'567&15In vitro in vivo567&1%.H0+%12'452'%6+8#&1
!#0&1/+<#&1&72.1%')1'567&1%.H0+%1&'+06'45'%ED1%10641.#&12'.12.#%'$1

Um suplemento diário de 400 mg com Powergrape® por 4 semanas:
'.*14##1:+)'0#ED1/75%7.#42416')'0&115).I$7.158'4/'.*15'#7/'06#0&1
#5%10%'064#EK'5&'*'/1).1$+0#
 4'8+0'1&#01/75%7.#4
 416')'#5%F.7.#5&1%1421%1064#1564'551:+&#6+81#7/'06#0&1#5
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Esses resultados contribuem para:
'.*14#4#2'4(14/#0%'(H5+%#
+/+07+4#(#6+)#
Biodisponibilidade

524+0%+2#+5%1/215615#6+8150# 19'4)4#2'@':.#810I+&'5''52'%+#./'06'/10J/'415&'>#810I+&'5
5D1#.6#/'06'$+1&+5210H8'+5

Estilo de vida

56+.1&'8+&#74$#01#6+81'37+.+$4#&1
56+.1&'8+&#'52146+81

Alegações

'.*14#5'7'37+.H$4+1&'56#675#06+1:+&#06'1:+&#6+81'#,7&##/'.*14#4
#57#2'4(14/#0%'(H5+%#

Aplicações
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Dosagem recomendada
Segurança & qualidade
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