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Lubrificação e Mobilidade Articular

Boswe® AKBA 10% é um extrato padronizado em  AKBA 10% (ácido 
3-o-acetil-11-ceto-beta-boswélico) sendo um potente inibidor natu-
ral da 5-lipoxigenase (5-LOX), sendo uma enzima fundamental no 
processo inflamatório. Boswe® AKBA 10% possui ação anti-infla-
matório sem os efeitos indesejados presentes nos anti-inflamató-
rios sintéticos.

nutrosa® é essencial nas práticas esportivas, pois atua no estimu-
lo das fibras de colágeno e remudulação do metabolismo ósseo, 
prevenindo os danos articulares e ósseos durante a prática da ati-
vidade física.

BEnEFíCios

BEnEFíCios

O desgaste articular é acompanhado por uma intensa inflamação, 
responsável por agravar os danos articulares. Uma alternativa para 
amenizar os danos é a administração de Boswe® AKBA 10%, que 
reduz a inflamação, por inibir a enzima 5-lipoxigenase (5-LOX, e 
Mobilee®, que diminui o desgaste articular e, consequentemente, 
reduz  a indução da inflamação.

Mobilee® é composto por 60% a 75% de ácido hialurônico, polissa-
carideos e colágeno, sendo responsáveis pela lubrificação e estí-
mulo das biomoléculas naturais da articulação, além disso, o ativo 
promove também a síntese de ácido hialurônico endógeno. Essas 
ações são potencializadas com nutrosa®, um co-fator necessário 

para a síntese de colágeno, além de estabilizar glicosaminoglica-
nos e outras biomoléculas que compõem a articulação.

A associação de Mobilee®, nutrosa® e Boswe® AKBA 10% promo-
ve a redução e prevenção dos danos ósseo-articulares resultantes 
dos desgastes da prática esportiva e do envelhecimento, pois atu-
am em sinergia na articulação e osso.

A reposição e síntese de colágeno e a diminuição da inflamação re-
sultantes da combinação dos ativos permitem maior mobilidade e 
lubrificação articular proporcionando mais movimento e bem-estar 
para a prática esportiva e a realização das atividades diárias. 

Anti-inflamatório natural para as articulações
Nome Científico: Boswellia serrata extract.

Dosagem usual: 200 mg.

remodelação ósseo e cuidado articular para a proteção 
na prática esportiva de alta intensidade
Nome Científico: Silicic acid, Polyethylenglycol 400 and water.

Dosagem usual: 8 a 10 gotas em 1/2 copo de água ou suco de laranja. Obs: 1 
gota de nutrosa é equivalente a 0,5 mg de Ácido Ortossilícico.

Boswe®

AKBA 10%
(Índia)

nutrosa®

(Healthy Exports - Holanda)

• Inibi LOX  Reduz a inflamação;
• Anti-inflamatório natural;
• Contribui para a redução da dor;
• Redução da inflamação articular.

• Cofator na síntese de colágeno;
• Previne fraturas e outros danos ósseos;
• Auxilia na recuperação do desgaste articular;
• Manutenção da resistência óssea.

nutrosa® tÓpiCo E uso intErno
A utilização de géis nas regiões articulares para a recuperação 
é amplamente utilizada e traz benefícios por atuar de forma di-
recionada sobre o local desejado e potencializando a ação dos 
ativos de uso oral. nutrosa® pode ser aplicado topicamente 
permitindo sua ação local e específica na articulação.

Concentração Usual: 2%.

SPORT NUTRITION
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O ácido hialurônico e outros polissacarídeos são encontrados natu-
ralmente em grande proporção nas articulações, pois promovem a 
lubrificação e hidratação articular garantindo a mobilidade, e redu-
zem o impacto entre as extremidades ósseas resultantes do mo-
vimento. A articulação também é composta por colágeno, que de-
sempenha uma função de amortecedor proporcionando resistência 
à articulação, já que é constantemente submetida a altos impactos.

Mobilee® possui altas concentrações de ácido hialurônico - entre 
60 % e 75 % - além de ser composto por 5% de colágeno, que em 
sinergia agem potencializando os benefícios sobre as articulações 
promovendo sua lubrificação, hidratação e diminuição do desgas-
te, através da sintese de ácido hialurônico.

        EstuDo IN VITRO

Poderoso efeito lubrificante

Uma cultura de sinoviócitos (células especializadas em sintetiza-
rem os componentes presentes na cápsula articular) humanos 
foram incubados com Mobilee® para avaliar a síntese de ácido 
hialurônico endógeno (eHA).

Síntese de ácido hialurônico

rEsultADos

Mobilee® aumentou em 10 vezes a síntese de ácido hialurônico en-
dógeno promovendo um poderoso efeito lubrificante.

redução da inflamação

Fibroblastos foram estimulados a sintetizarem fatores pró-inflama-
tórios e em seguida foi adicionado Mobilee® para avaliar a redução 
dos marcadores inflamatórios como IL-1β.

Redução de fatores inflamatórios 

rEsultADos

Mobilee® reduz a inflamação por diminuir a concentração de IL-1β.

       EstuDo IN VIVO

redução do desconforto articular

Estudo realizado com 10 voluntários que apresentavam descon-
forto articular no mínimo há seis meses. Os voluntários foram su-
plementados com 80 mg diárias de Mobilee® durante três meses.

Percepção da dor 

rEsultADos

Mobilee® reduziu o desconforto articular, por reduzir a percepção 
da dor.  

BEnEFiCios

viva o movimento
Nome Científico: Hyaluronic acid (60-75%), Hydrolized proteins 
(especially collagen), Polysaccharides.

Dosagem usual: 80 mg ao dia.

• Lubrificação articular;
• Aumenta a mobilidade;
• Estimula a síntese de ácido hialurônico e colágeno endógeno;
• Diminui a dor e o desconforto articular;
• Auxilia na redução da inflamação.

Mobilee®

(Bioiberica/Espanha)

Possui mais de 10
estudos científicos
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AuMEnto DA EnErGiA FísiCA E MEntAl

teacrine®..................80 mg

i-plus®....................200 mg

Posologia: Administrar 1 dose 
antes do treino. AS

SO
CI

AR
 C

O
M

:

peako2™............................1 g

Posologia: Administrar 1 dose 
antes do treino em cápsulas 
ou sachê.

Água deionizada Veículo 75,95%

Farmal™ SL 2164 Umectante 5%

EDTA Dissódico Agente Quelante 0,05%

Actigym™ Ativo 5%

Nocturshape™ Ativo 2%

Ácido Hialurônico 1% Ativo 2%

Cocoamidopropil betaína Tensoativo 10%

Álcool Veículo/Solvente 78,5%

Hemiesqualano Emoliente 5%

Hexatrate Ativo 11%

Frangrância Flavorizante qs

Microbiox® Ativo/Conservante 0,5%

Mentol Ativo 1%

Propilenoglicol Umectante 4%

Ácido Citrico (Solução 5%) Agente 
Acidificante

pH         
5,5 - 6,0

rECupErAção MusCulAr

CherrypurE®..................................................................480 mg 

Administrar 1 a 3 doses conforme necessidade.

luBriFiCAção E MoBiliDADE ÓssEo-ArtiCulAr

Mobilee®..................80 mg

Boswe® AKBA 10%..200 mg

Administrar 1 dose ao dia..

AS
SO

CI
AR

 C
O

M
: nutrosa®.........................30 ml

Posologia: Adicionar 10 gotas 
em ½ copo de água ou suco 
e administrar imediatamente 
Obs. 10 gotas equivale a 5 mg 
de silício.

testofen®...................................................................................300 mg

Posologia: Administrar 1 dose pela manhã e a noite.

AuMEnto DA pErForMAnCE 

MOUSSE rEDutor DE MEDiDAs SPRAY AntioDor pArA tênis E pés 

CuiDADo ArtiCulAr, ÓssEo E MusCulAr

DEsEnvolviMEnto MusCulAr

REFERÊNCIAS: Aswar, U.; Bodhankar, S., L.; Mohan, V.; Thakurdesai, P., A. Effect of Furostanol Glycosides from Trigonella foenum-graecum on the Reproductive System of Male albino rats. Phytotherapy 
Research. 24: 1482-1488. (2010). DOI: 10.1002/ptr.3129. Hirsch, K., R.; Smith-Ryan, A., E.; Roelofs, E., J.; Trexler, E., T.; Mock, M., G.; Cordyceps militaris Improves Tolerance to High-Intensity Exercise 
After Acute and Chronic Supplementation. 13 Jul. 2016. DOI: 10.1080/19390211.2016.1203386. Levers, K.; Dalton, R.; Galvan, E.; Goodenough, C.; O’Connor, A.; Simbo, S.; Barringer, N.; Mertens-
Talcot, S.; Rasmussen, C.; Greenwood, M.; Riechman, S.; Crouse, S.; Kreider, R.; Effects of powdered Montmorency tart cherry supplementation on an acute bout of intense lower body strength exercise 
in resistance trained males; Journal of the international society of sports nutrition; (2015) 12:41. DOI 10.1186/s12970-015-0102-y. Levers, k.; Dalton, R.; Galvan, E.; O’Connor, A.; Goodenough, C.; Simbo, 
S.; Mertens-Talcott, S.; Rasmussen, C.; Greenwood, M.; Riechman, S.; Crouse, S.; Kreider, R.; Effects of powdered Montmorency tart cherry supplementation on acute endurance exercise performance 
in aerobically trained individuals; Journal of the International Society of Sports Nutrtion; (2016) 13:22. DOI 10.1186/s12970-016-0133-z. Sánchez, J.; Bonet, M., L.; Keijer, J.; Schothorst, E., M.; Möller, I; 
Chetrit, C.; Martinez-Puig, D.; Palou, A. Blood cells transcriptions as source of potential biomarkers of articular health improvement: effects of oral intake of a rooster combs extract rich in hyaluronic acid. 
Genes Nutr. (2014) 9:417. DOI: 10.1007/s12263-014-0417-3. Seeram, N., P.; Momin, R., A.; Nair, M., G.; Bourquin, L., D. Ciclooxygenase inhibitory and antioxidant cyaniding glycosides in cherries and 
berries; (2001), v. 8(5), p. 362-369. Steels, E.; Rao, A.; Vitetta, L. Physiological aspects of male libido enhanced by standardized Trigonella foenum-graecum Extract and Mineral Formulation. Phytotherapy 
Research. (2011) DOI: 10.1002/ptr.3360. Walzer, S., M.; Weinmann, D.; Toegel, S. Medical plant extracts for treating knee osteoarthritis a snapshot of recent clinical trials and their biological background. Curr 
Rheumatol Rep. 2015. 17(8):54. DOI: 10.1007/s11926-015-0530-3. Wankhede, S.; Mohan, V.; Thakurdesai, P. Beneficial effects of fenugreek glycoside supplementation in male subjects during resistance 
training: A randomized controlled pilot study. Journal of Sport and Health Science; 2015. Ziegenfuss, T.N.;Habowski, S.M.;Sandrock, J.E.;kedia, A.W.;Kerksick, C.M.; Lopez, H.L.A Two-Part Approach to 
Examine the Effects of Theacrine (TeaCrine®) Supplementation on Oxygen Consumption, Hemodynamic Responses, and Subjective Measures of Cognitive and Psychometric Parameters.Journal of Dietary 
Supplements.p.1-15, 10 May 2016.

FORMULAÇÕES

SPORT NUTRITION

SPORT COSMETICS

suGEstÕEs DE FÓrMulAs

Farmacotécnica: Homogeneizar os componentes da FAsE A. Verter a 
FAsE B na FAsE A sobre constante agitação de 500rpm. Adicionar len-
tamente a FAsE C sobre leve agitação manual. Corrigir o pH da formula-
ção com a FAsE D. Acondicionar em Frasco com Válvula Espumadora.

Farmacotécnica: Na FAsE A solubilizar o Hemiesqualano no Álcool sobre 
agitação constante de 300rpm. Aumentar a rotação para 500rpm e verter 
lentamente a FAsE B. Verter lentamente a FAsE C. Adequar o odor para o sen-
sorial aromático desejado adicionando quantidade suficiente da FAsE D.
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Fundada em 1975, como produtores especialistas em Heparina, tornou este item referência 
como agente anticoagulante e anti-trombótico. Hoje, 20% da Heparina produzida no mundo 
é fabricada pela Bioibérica.

Uma empresa de biotecnologia especializada na pesquisa, produção e distribuição de outras 
biomoléculas como Sulfato de Condroitina, Glucosamina e Ácido Hialurônico, sendo o 
primeiro produtor mundial de Sulfato de Condroitina.

Bioibérica é especialista em prevenção, diagnóstico e tratamento da osteoartrite. 
Consolidada como um líder internacional em saúde das articulações e condroproteção 
graças à constante dedicação e compromentimento com ciência e tecnologia. Integrada 
verticalmente, do ingrediente ativo ao produto final, Bioibérica coloca todos os seus 
conhecimentos médicos, moleculares e de mercado à disposição da ciência de ponta.

A especialização no tratamento da osteoartrite, por meio da aprovação de uma série de 
testes clínicos publicados, fez da Bioibérica a empresa referência mundial no tema.

Como empresa referência em produtos para articulação, pesquisou, desenvolveu  e 
patenteou o processo de síntese e fabricação do B2cool® - colágeno tipo II nativo – 
com metodologia validada pela USP (United States Pharmacopeia) e aprovado como novo 
alimento e ingrediente no Brasil pela ANVISA. - D. O. U. Suplemento nº 111 de 12/06/2017. 
página 49.

Produtos:

Empresa
em Destaque
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As articulações são classificadas como uniões funcionais entre os 
diferentes ossos do esqueleto. Composta primariamente de colá-
geno tipo II, tem como função proteger essas junções contra os 
impactos e atritos decorrentes dos movimentos, comprometendo 
principalmente a saúde dos ossos e articulações. 

A osteoartrose é a doença articular mais frequente, sendo uma das 
principais causas de dores musculoesqueléticas. Esta patologia 
ocorre em função da interação entre diversos fatores como predis-
posição genética e a idade, concomitantemente a fatores biome-
cânicos que gerem lesões, sobrecarga (exercícios e obesidade) e 
instabilidade. Esta doença é caracterizada pelo desequilíbrio entre 
síntese e degradação do colágeno que leva ao desgaste da cartila-
gem articular e como consequência perda de massa óssea devido 
ao atrito, que por sua vez da início a um processo inflamatório pro-
movendo edema, dor e rigidez. 

O colágeno pode ser utilizado no tratamento da osteoartrite de 
duas formas diferentes. A primeira seria na sua forma hidrolisada 
em que peptídeos de colágeno são administrados via oral e absor-
vidos, estimulando a síntese de colágeno tipo II que estão presen-
tes na cartilagem. Além de atuar no metabolismo dos ossos, sendo 
necessária a administração de altas doses. Por outro lado, o colá-
geno não desnaturado, ou o colágeno nativo, não é absorvido no or-
ganismo, atuando na ativação da tolerância oral e desempenhando 
papel importante nos processos inflamatórios e imunológicos que 
resultam principalmente na redução da dor articular.

B2Cool® é o colágeno não desnaturado tipo II, também conhecido 
como colágeno nativo, pois não sofre alterações na sua estrutu-
ra, é obtido da cartilagem do frango por um processo patenteado. 
Indicado para a prevenção e redução dos danos ocasionados em 
articulações.

MECAnisMo DE Ação

A tolerância oral foi tipicamente definida como a supressão especí-
fica de respostas imunitárias celulares e/ou humorais a um antíge-
no por administração prévia do mesmo pela via oral. Exatamente 
através deste mecanismo age a suplementação de baixas doses 
de B2Cool®, que promove em resposta ao consumo de colágeno 
não-desnaturado tipo II a indução de células T regulatórias (Tregs) 
presentes no tecido linfático associado ao intestino (GALT). Uma 

vez ativadas, as células Tregs parecem inibir as inúmeras ativida-
des imunológicas através da produção de citocinas anti-inflama-
tórias (IL-4, IL-10 e TGF-β), e pró-inflamatórias pela modulação da 
produção de IL-2 e IL-17, resultando na redução da inflamação e 
dor articular. 

Dentre as citocinas anti-inflamatórias produzidas pelas Tregs, a IL-
10 é uma citocina com propriedade imunoregulatória importante 
na prevenção e redução dos danos ocasionados em articulações 
pois é capaz de impedir a cascata inflamatória provocada por TN-
F-α e IL-1β, relacionadas na patogenia da osteoartrite e artrite reu-
matoide. A inibição destas citocinas pró-inflamatórias promovem 
modulação na síntese de colágeno tipo II, na expressão MMPs e na 
apoptose do condrócito.

Outra ação das Treg seria a indução da supressão das células T 
efetoras, bloqueando a ativação e a função de linfócitos T, sendo 
importantes no controle da resposta imunológica a antígenos es-
pecíficos para colágeno tipo II, favorecendo a redução da degrada-
ção de colágeno na articulação.

Mecanismo de modulação das respostas imunes e inflamatórias
por tolerância oral com colágeno tipo II não desnaturado

Nome Científico: Native Type II Collagen Avian.

Dosagem usual: 40 mg.

Método de produção patenteado.

Colágeno Não Desnaturado para o 
Cuidado das Articulações 

B2Cool®

(Bioibérica/Espanha)

Colágeno nativo tipo ii Intestino

Células
Dendríticas

Células
Dendríticas

Placa de Peyer

Interação

Célula T Célula T
Regulatória

Célula T
Regulatória

Citocinas inibitórias
IL-10

IL-10

TGF-b

TGF-b

Outros Tecidos
Linfoides

Modulação das 
respostas imunes 

e inflamatórias nas 
articulações.

CUIDADO
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EstuDos ClíniCos

Melhora da dor articular associada à terapia medicamentosa 
com analgésico 
Estudo randomizado e controlado realizado com 39 voluntários, 
idade entre 45 a 70 anos, com osteoartrite avaliou o efeito na re-
dução dos sintomas com 40 mg de B2Cool® em relação a 1,5 g 
de Acetaminofeno (AC) durante uma caminhada de 20 minutos. A 
análise da melhora dos fatores relacionados à osteoartrite foi reali-
zada durante 3 meses, através da escala VAS (escala visual analó-
gica de dor) e WOMAC (dor, rigidez e função física).

rEsultADo

B2Cool® associado ao paracetamol promove melhora de até 50% 
na dor, mobilidade e qualidade de vida durante a atividade física 
em pacientes com osteoartrite em comparação com o analgésico 
paracetamol.  

Ação do B2Cool® na melhora da dor e desgaste articular
Estudo realizado em ratos após a indução da osteoartrite unilate-
ral através da aplicação de monoiodoacetato (MIA) na articulação 
do joelho para avaliar o efeito de B2Cool® e Glucosamina na me-
lhora dos sintomas e redução do desgaste articular durante 14 
dias. Foram avaliados a melhora da dor articular e do processo 
inflamatório.

Melhora da dor articular
Avaliação do efeito articular de B2Cool® em relação a Glucosami-
na e placebo através do aumento constante da pressão mecânica 
realizada sobre a pata do rato expressando o limiar de sensibili-
dade da pressão mínima necessária para reflexo de retração ime-
diato da pata.

rEsultADo

Os animais suplementados com B2Cool® conseguiram suportar 
um peso maior sobre a pata com osteoartrite induzida por MIA, 
demonstrando o efeito analgésico melhor após 14 dias em relação 
à Glucosamina e ao placebo.

redução do processo inflamatório
Avaliação da redução da citocina pró-inflamatória IL-1β através da 
suplementação de B2Cool® em relação à Glucosamina e placebo.

rEsultADo

B2Cool® demonstra efeito na redução de IL-1β em relação à Glu-
cosamina e placebo concluindo efeito na redução da inflamação e 
consequente melhora no desgaste articular.

redução dos marcadores de redução de colágeno tipo ii
Através do método de ELISA por anticorpo específico, foram anali-
sadas a quantidade de teleopeptídeo-C de colágeno tipo II (CTX-II) 
na urina após 14 dias. CTX-II é um peptídeo gerado através da ação 
da metaloproteínases (MMPs) sobre o colágeno tipo II e é conside-
rado um biomarcador da degradação da cartilagem. 

rEsultADo

Análises bioquímicas de fluidos biológicos demonstraram que a indu-
ção por MIA de osteoartrite promove aumento em 2,5 vezes de CTX-II 
na urina e este é reduzido em 75% nos ratos tratados com B2Cool®. 

BEnEFíCios
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• Redução do processo inflamatório, inibição de IL-1β e TNFα;
• Modulação da resposta imunológica contra o colágeno tipo II
• Melhora da qualidade de vida;
• Promove conforto, mobilidade e flexibilidade às articulações;
• Indicado para osteoartrite, artrite reumatoide ou qualquer ou-

tro tipo de degeneração articular.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Material do fornecedor - Bioibérica (Espanha). Di 
Cesare Manelli et al. BMC Muscoskeletal Disorders v. 14, p. 228, 2013. Mannelli et 
al. Osteoporosis International v. 26, p. 184, 2015. Bakilan et al. Eurasian J. Med. v. 48 
(2), p. 95-101, 2016.

CUIDADO

Diário Oficial da união - Suplemento nº 111, segunda-feira, 12 de junho de 2017. A 
Gerente-Geral de Alimentos no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 1º, 
I da Portaria nº 598 de 10 de abril de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, 1º da 
Resolução da Diretoria Colegiada -  RDC no 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve: Art. 
1º Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Alimentos conforme relação 
anexa. Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. THALITA 
ANTONY DE SOUZA LIMA - ANEXO - COLÁGENO TIPO II - 25351.874953/2016-39 - 
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES - B2COOL® - 404 Avaliação de novos 
Alimentos ou novos Ingredientes.


