All Imune versus Sistema Imunológico
O sistema imunológico é formado por um conjunto complexo de células que têm
a função de manter a defesa do corpo, mantendo-o saudável e protegendo o organismo
contra doenças, infecções e tumores, causados principalmente pela ação de invasores
externos — bactérias, vírus, a exemplo do COVIID-19 e H1N1, parasitas entre outros1. A
imunidade inata atua em conjunto com a imunidade adaptativa e caracteriza-se pela
rápida resposta à agressão, independentemente de estímulo prévio, sendo a primeira
linha de defesa do organismo, compreendendo barreiras físicas, químicas e biológicas,
componentes celulares e moléculas solúveis2.
Ainda, são vários os fatores capazes de modificar o comportamento do sistema
imunológico, como a idade, os fatores genéticos, metabólicos, ambientais, anatômicos,
fisiológicos, nutricionais e microbiológicos 1.
Estudos têm mostrado que alguns aminoácidos, vitaminas e minerais beneficiam
a resposta imunológica quando associados também a outros fatores1.
All Imune foi desenvolvimento para atender à necessidade, cada vez mais
crescente diante de um cenário pandêmico, de suplementação de aminoácidos,
vitaminas e minerais que atuem diretamente no fortalecimento do sistema imune. Segue
descrição das principais funcionalidades desses nutrientes específicos.

Grupo de vitaminas: Vitamina C e Vitamina D3
A vitamina D desempenha interação com o sistema imunológico, a sua ação através da
diferenciação e regulação dos linfócitos, macrófagos e células natural killer. Possui
efeitos imunomoduladores, diminuindo a produção exacerbada de algumas proteínas do
sistema imune, que possam ser danosos para o organismo e atuam na produção de auto
anticorpos pelos linfócitos B1.
Vitamina C - Está presente em grande concentração nas células imunes, porém na
presença de infecções e, distúrbios que aumentam o nível de estresse, essa concentração
pode diminuir rapidamente. Possui atividade antioxidante, a qual evita o dano oxidativo
das células imunes. Ela também auxilia nas funções dos fagócitos, a produção de
citocinas, a proliferação de linfócitos T e a expressão gênica das moléculas de adesão
dos monócitos1.

Grupo de minerais: Zinco e Selênio
Zinco: é um nutriente essencial para a estrutura de algumas proteínas envolvidas na
expressão gênica tendo influencia na apoptose e na atividade de proteínas, atua também
como parte integrante de enzimas, fundamentais para as funções bioquímicas
A relação existente entre o zinco e as células do sistema imunitário é com atividade de
defesa (células T auxiliadoras, linfócitos T citotóxicos), retardamento da
hipersensibilidade, proliferação de linfócitos T, produção de proteínas (interleucina-2),
etc,.. Na deficiência de zinco observa-se a redução na produção de citocinas

(MACDONALD, 2000; ROSENKRANZ et al., 2015). Sendo assim, o zinco é um
micronutriente essencial para o crescimento, desenvolvimento e função imunológica1.
Selênio: é essencial para o funcionamento eficiente de muitos aspectos do sistema
imunológico em humanos. Está envolvido na regulação do estresse oxidativo, redox e
outros processos celulares em quase todos os tecidos e tipos celulares, inclusive
naqueles envolvidos nas respostas imunológicas inatas e adaptativas3.

Grupos de aminoácidos: Glutamina; arginina e taurina
Glutamina - exerce efeito benéfico na função imune pelo estímulo à produção de
linfócitos T e B, e imunoglobulina A (IgA), e constitui-se fonte energética importante
para todas as células do sistema imunológico. Nos enterócitos, mantém a integridade
intestinal, prevenindo a atrofia da mucosa, além de atenuar a apoptose celular. Esses
efeitos reduzem a translocação bacteriana e melhoram a função imune intestinal durante
uma inflamação sistêmica4.
Arginina - é um aminoácido classificado como semiessencial, que se torna essencial em
determinadas condições metabólicas como estresse e hipercatabolismo. Exerce papel na
síntese proteica, como substrato para o ciclo da ureia e produção de óxido nítrico,
auxilia na função imune, pela proliferação dos linfócitos T, entre outros 4.
Taurina - Dentre as diversas funções, podemos citar proteção celular a lesão
inflamatória. Nos neutrófilos, a taurina age atenuando a toxicidade do ácido hipoclórico
(HOCl), gerando um composto mais estável e menos tóxico para as células. Nas células
pode modular a produção de muitos mediadores pró-infamatórios, como oxido nítrico
(NO) e prostaglandinas, etc5.

All Imune
Apresentamos em uma única formulação: a função antioxidante da vitamina C; o
auxílio no funcionamento e processo de divisão celular da vitamina D; o estímulo da
produção de linfócitos Te B e fonte energética para as células do sistema imune da
glutamina; o importante papel na síntese proteica da arginina e proteção celular e menor
toxicidade das células nos processos inflamatórios da taurina.
Pensando nisso, nós da Lapon fomos buscar os melhores insumos, com alto grau
de pureza e com parcerias de empresas renomadas no mercado farmacêuticos e com um
processo produtivo automatizado garantindo excelência na qualidade produtiva dos
nossos produtos.
Flávia Barbosa, Gerente de P&D
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