
FRUITFLOW®  
A NOVA GERAÇÃO 
PARA A SAÚDE 
CARDIOVASCULAR

InTROdUçãO 
Segundo dados do Ministério da Saúde, as doenças 

cardiovasculares são as principais causas de morte no 
Brasil (cerca de 29% dos óbitos declarados). A situação é 
tão alarmante que a Organização das Nações Unidas (ONU) 
recomendou que os países-membros incluam o tema “preven-
ção de doenças crônicas não transmissíveis”, dentre elas as 
cardiovasculares, entre as prioridades que serão discutidas 
na Assembléia Geral de 2011. 

O risco de doenças cardiovasculares está associado, prin-
cipalmente, ao aumento de três fatores: pressão arterial, co-
lesterol e agregação plaquetária, que são relacionados com 
estresse, alimentação desequilibrada e sedentarismo, comuns 
na vida moderna. A agregação das plaquetas, assim como os 
distúrbios no fluxo sanguíneo, pode resultar em trombose, 
responsável por 200 mil internações anuais no país. 

As soluções saudáveis estão mais concentradas em benefí-
cios para o controle do colesterol, entretanto, este é somente 
uma parte da historia. Neste artigo, a DSM descreverá o desen-
volvimento do primeiro ingrediente natural para o benefício 
de manter o fluxo sanguíneo saudável e que foi aprovado pelo 
EFSA (European Food Safety Authority) no novo artigo 13.5 
para novas descobertas científicas, com caráter exclusivo, 
possibilitando o uso da alegação de saúde: “Ajuda a manter 
a agregação plaquetária normal, o que contribui para o fluxo 
sanguíneo saudável”.

O cOLesTeROL aLTO

Atualmente, muitas pessoas já conhecem seu perfil 
lipídico, tendo conhecimento dos níveis de triglicerídeos e 
colesterol que circula no sangue. O colesterol é geralmente 
medido pela lipoproteína de baixa densidade (Low Density 

Lipoproteins LDL), lipoproteína de muito baixa densidade 
(very low-density lipoproteins VLDL) e lipoproteína de alta 
densidade (high density lipoproteins HDL), assim como o 
colesterol total. Encontrar o equilíbrio correto entre HDL / 
LDL e a redução de triglicerídeos e VLDL são importantes 
para reduzir o risco de doença cardiovascular. 

Inúmeros estudos clínicos demonstram que o ômega-3 
(LC-PUFA) dose-dependente diminui os níveis de triglicerídeos 
no plasma. Acredita-se que estes ácidos graxos poliinsatura-
dos, bons para o coração, funcionam reduzindo a produção 
de triglicerídeos e VLDL no fígado. O ômega-3 também pode 
aumentar as concentrações de colesterol HDL e melhorar a 
proporção LDL / HDL. Vitaminas do complexo B, especial-
mente o ácido fólico, podem reduzir os níveis de homocisteína 
através da conversão de um aminoácido benéfico. Altos níveis 
de homocisteína estão associados a uma maior probabilidade 
de desenvolver doenças cardíacas. 

Pessoas com dietas sub-ótimas de vitamina B também 
podem reduzir o risco de doença cardiovascular, aumentando 
a ingestão destes micronutrientes nutricionais   para o coração. 
Finalmente, temos a fibra de aveia e os vegetais esteróis / 
estanóis, que são alimentos conhecidos e podem ajudar a 
reduzir o colesterol ruim.

a pRóxIma geRaçãO na saúde dO 
cORaçãO: cIRcULaçãO

As plaquetas são um importante componente do sangue, 
composto de fragmentos de células na medula ósseo, chama-
dos de megacariócitos. A sua principal função é a formação de 
coágulos, participando, portanto, do processo de coagulação 
sanguínea.

Em pessoas saudáveis, a trombopoietina (hormônio gli-
coprotéico produzido pelo fígado e rins) ajuda a regular o 

nível ideal das plaquetas. As plaquetas são responsáveis   pela 
coagulação quando ativada por hormônios e outros fatores, 
e o seu papel é manter contato e reparação dos vasos sanguí-
neos danificados. 

As plaquetas circulam normalmente em um estado inativo 
(fluído), mas podem ser ativadas e ter maior probabilidade de 
agregar-se devido a uma série de fatores, como estresse, taba-
gismo, sedentarismo, níveis de colesterol, sobrepeso, diabetes, 
e outras doenças cardiovasculares. Um nível alto de agregação 
plaquetária pode ocasionar bloqueios das artérias (trombose) 
e, consequentemente, uma série de problemas maiores. Um 
coágulo de sangue no coração, por exemplo, pode causar um 
ataque cardíaco e duas doenças amplamente reconhecidas - 
acidente vascular cerebral e trombose venosa profunda. 
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www.fruitflow.info 

aTaqUe caRdíacO
Os ataques cardíacos frequentemente resultam de  

doença vascular coronariana, segundo o qual as artérias ficam 
entupidas com placas. Se um grupo de placas se rompe, um 
coágulo se formará neste local. Se for suficientemente grande, 
o coágulo bloqueia o fluxo de sangue rico em oxigênio para 
o coração, e este, por sua vez, causará danos ao músculo car-

díaco. Se o bloqueio não for tratado rapidamente, o coração 
danificado pode começar a “morrer”. O problema é grave: de 
acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima-se 
que, em 2005, 17,5 milhões de pessoas morreram de doenças 
cardiovasculares, representam 30% das mortes mundiais. 
Ainda de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 12,5 
milhões dos estimados 32 milhões de ataques cardíacos em 
todo o mundo são fatais. 

acIdenTe VascULaR ceRebRaL

Existem dois principais tipos de acidente vascular cerebral, 
o primeiro é o acidente vascular cerebral trombótico, que 
ocorre quando as artérias do cérebro são bloqueadas pela 
formação de um coágulo sanguíneo (trombo) no cérebro. O 
segundo, acidente vascular cerebral embólico, ocorre quando 
um coágulo sanguíneo, que se forma em outros lugares na 
corrente sanguínea, é liberado (êmbolo) e finalmente alojado 
em uma artéria que bloqueia o fluxo sanguíneo para o cérebro. 

TROmbOse VenOsa pROFUnda (TVp)

Trombose venosa profunda (TVP) é a formação de um coá-
gulo sanguíneo (trombo) em uma veia profunda. Geralmente 
afeta as veias da perna, como a veia femoral e a veia poplítea 
ou veias profundas da pelve. As veias profundas da perna 
contêm válvulas que evitam que o sangue retorne, enquanto 
os músculos que rodeiam as veias comprimem para forçar 
o sangue de volta ao coração. Caso ocorra uma TVP e este 
fique “livre”, é provável que o mesmo chegue ao coração e 
aos pulmões, com potencial para causar um ataque cardíaco 
ou embolia pulmonar. 

As três principais causas da TVP são: lesão na veia, maior 
probabilidade de coagulação do sangue e a desaceleração 
do fluxo sangüíneo, como acontece durante longos períodos 
parado, como viagens em avião ou trabalhar sentado por 
muito tempo.

apResenTandO O FRUITFLOW® 

Fruitflow® atua na primeira fase do processo de coagula-
ção, isto é, na ativação das plaquetas, mantendo-as em estado 

fluido, e assim, evitando a agregação nos vasos 
sanguíneos. Fruitflow® não interrompe o processo 
de coagulação normal do sangue, como alguns 
medicamentos fazem e, portanto, não há risco de 
sangramento excessivo após uma lesão. De fato, a 
análise benefício-risco demonstra que o aumento 
do risco de úlceras de estômago e hemorragia 
ultrapassa os benefícios da droga anticoagulante 
na população em geral, a menos que tenham um 
fator de risco para doença cardiovascular diag-
nosticado. Em contrapartida, Fruitflow® não tem 
efeitos colaterais e por isso é apropriado para o 
consumo pela população em geral.

Sua ação acontece em múltiplos aspectos do meca-
nismo de coagulação inicial e possui uma potência de 
30% a 50% em comparação a baixas doses de aspirina, 
tratamento muito conhecido para a prevenção de doenças 
cardiovasculares.

O qUe é O FRUITFLOW®?

O Fruitflow® é um concentrado do tomate produzido 
com tecnologia patenteada e é comercializado em duas for-
mas - xarope hidrossolúvel e em pó. O processo de produção 
padroniza o conteúdo de seus ativos, sendo composto por 3 
frações de bioativos.

A forma líquida pode ser aplicada em bebidas e produtos 
lácteos com uma dose recomendada de 3g/ porção. Já a versão 
em pó, disponível a partir do segundo semestre deste ano, 
poderá ser aplicado em suplementos (comprimidos, cápsulas, 
etc.), como também em uma grande variedade de alimentos, 
com a dose recomendada de 150mg.

Sua aplicação é fácil e estável, percebe-se um impacto 
pequeno no sabor, odor e cor, dependendo do produto.

Desde seu lançamento no ano passado, Fruitflow® já  
ganhou dois prêmios como ingrediente mais inovador: o 
Health Ingredients Europe 2010 e o Nutracon 2011.  

eVIdêncIa cIenTíFIca

Fruitflow® é a primeira solução natural, cientificamente 
comprovada, que contribui com os benefícios descritos e que 

pode ser utilizado na prevenção de doenças 
cardiovasculares. As evidências científicas 
são baseadas em 10 estudos clínicos que 
comprovam eficácia e segurança. O ingre-
diente se mostrou efetivo em 97% das pes-
soas que participaram dos estudos clínicos, 
com ação iniciada em aproximadamente 
1h30min após a ingestão, e teve efeito 
prolongado entre 12-18 horas. Quando 
consumido regularmente, uma vez ao dia, 
manteve o efeito contínuo.

Não houve relato de efeitos colaterais, 
nem efeitos adversos da ingestão prolon-
gada, ou reações alérgicas. Fruitflow® não 
aumentou o risco de um maior sangramento 
ou prolongado e também não influenciou o 
tempo de coagulação após seu consumo crônico, mesmo para 
pessoas sob medicação de agentes anticoagulantes e aspirina.

Nos Estados Unidos, o Fruitflow® é reconhe- 
cido pelo FDA como ingrediente seguro e possui o GRAS 
(Generally Regarded as Safe).

Por sua vez, destaca-se sua aprovação no novo artigo 13.5 do 
EFSA (European Food Safety Authority) para novas descobertas 
científicas com caráter exclusivo, possibilitando o uso da alega-
ção de saúde: “Ajuda a manter a agregação plaquetária normal, 
o que contribui para o fluxo sanguíneo saudável”.

Apenas dois produtos receberam esse nível de aprovação 
para alegação de saúde na Europa. Isso só vem a confirmar o 
potencial excepcional do Fruitflow® na indústria alimentícia e 
farmacêutica, como solução para consumidores preocupados 
com a saúde do coração.

Fruitflow® reduz o risco de TVP e 
mantém o fluxo sanguíneo saudável. Em 
pesquisas com consumidores, realizada 
em 2006, a maioria (71%) mostrou-se 
preocupada com o risco de trombose 
venosa profunda do que com o risco de 
um acidente vascular cerebral (58%). 
Viajar e sedentarismo são os principais 
fatores de risco de trombose.

Os esteróis e estanóis 
são soluções conhecidas 
para manter um coração 
saudável controlando o 
colesterol. A adição de 
Fruitflow® para os produtos 
desta categoria oferece a 
diferenciação e inovação 
das marcas estabelecidas 
ou para os novos entrantes.

O conhecimento dos consumidores e a 
procura por produtos saudáveis trazem a 
oportunidade de lançar um produto que tenha 
um benefício-chave na saúde do coração.

Cuide do seu 
coração: mantenha 
uma alimentação 
balanceada, pra- 
tique exercícios fí-
sicos regularmente, 
não fume e evite si-
tuações de estresse, 
faça avaliações mé-
dicas regularmente.

Já está disponível no mercado americano a bebida Relaxzen  
(www.relaxzenshots.com) com o foco para pessoas que enfrentam longas 
viagens de avião e assim possuem maior pré-disposição a trombose; e o suco de  
frutas Sirco (http://www.sircoheart.com/index.php/healthy-blood-for-a-healthy-heart/)
com o posicionamento de saúde do coração na Europa.

Alguns conceitos de produtos
A primeira solução natural contra os riscos 
para a saúde devido ao estresse relacionados 
com viagens e sedentarismo

A nova geração para a saúde 
cardiovascular: reduzir o colesterol 
e contribuir para um fluxo 
sanguíneo saudável

Apoio diário para o fluxo 
sanguíneo saudável de uma 
forma saborosa e conveniente
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