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Leucoselect® 
Leucoantocianidinas de alto perfil biológico 
 
Substâncias antioxidantes como os polifenóis têm sido reconhecidos para prevenir processos degenerativos e 
envelhecimento precoce que podem levar a doenças crônicas. Polifenóis comumente encontrados em frutas e 
vegetais são um elemento chave na dieta mediterrânea reconhecida pelo seu efeito de proteção cardiovascular. O 
seu papel benéfico em relação ao sistema cardiovascular está bem elucidada por uma série de estudos clínicos (SHI 
J, 2003).  

Nos últimos anos, pesquisas têm focado especificamente sobre compostos fenólicos encontrados nas uvas, onde 
conclusões interessantes provenientes de epidemiologia sugerem que o vinho tinto (muito rico em polifenóis), 
poderia exercer uma ação preventiva sobre o sistema cardiovascular relacionada a danos oxidativos de 
lipoproteínas plasmáticas (URSINI F, 2002). Outros estudos afirmam que extratos de semente de uva foram 
demonstrados de particular interesse clínico devido à presença de polifenóis de baixo peso molecular, denominados 
procianidinas oligoméricas (OPC - Oligomeric Proanthocyanidins Complex) (BOMBARDELLI E, 1995). O tamanho da 
molécula dos OPCs é crucial para biodisponibilidade e atividade terapêutica. OPCs de baixo peso molecular são 
melhores assimilados pelo organismo, apresentando assim excelente atividade biológica e biodisponibilidade.  

Leucoselect® (Leucoantocianidina) é um extrato de semente de uva (Vitis vinífera L), rico em bioflavonóides 
altamente padronizado e purificado, o qual contém no mínimo 95% de uma mistura polifenólica padronizada de 
proantocianidinas (OPC), também denominadas simplesmente procianidinas ou, ainda leucoantocianidinas, 
Picnogenol ou taninos condensados, de composição química bem definida, comprovada através de testes físicos 
químicos como: HPLC-UV, GPC e HPLC-TSP-MS.  

O diferencial de Leucoselect® está no processo de produção: Procianidinas de peso molecular mais elevados são 
descartados no processo de produção, permitindo uma concentração maior de moléculas de baixo peso molecular 
como dímeros, trímeros, tetrâmeros e galatos, garantindo assim uma excelente biodisponibilidade no organismo, 
resultando em uma suplementação de alta performance e rápido efeito terapêutico.  

 

Propriedades 
 Extrato de semente de uva altamente padronizado  
 Procianidinas (OPCs) de baixo peso molecular, com alta performance no organismo  
 Melhora as defesas antioxidantes no organismo 
 Proteção cardiovascular  
 Previne envelhecimento precoce e doenças degenerativas  
 Combate o colesterol LDL 
 Melhora os níveis do colesterol HDL  

 

Mecanismo de ação 
Os polifenóis apresentam uma grande classe de compostos, alguns específicos, como as procianidinas obtidas da 
uva (Vitis vinífera L), que demonstraram elevada especificidade para o sistema cardiovascular, determinando um 
relaxamento na musculatura lisa vascular. Este tropismo foi demonstrado através de testes farmacológicos e 
ensaios clínicos.  

Com base nestes resultados, foi possível o desenvolvimento de novos medicamentos utilizados em países europeus, 
visando, também, aliviar os distúrbios microcirculatórios, além do efeito antioxidante. Representam agentes 
altamente eficazes como antioxidantes. Inibem a oxidação das lipoproteínas de baixa densidade (LDL), reduzem a 
agregação plaquetária e aumentam as lipoproteínas de alta-densidade (HDL). Apresentam atividade antielastase e 
anticolagenase, nos vasos e tecido cutâneo e valor terapêutico reconhecido no tratamento das disfunções vascular 
circulatória e microcirculatória.   

As procianidinas (OPC) de baixo peso molecular confere a Leucoselect® (Leucoantocianidina) uma excelente 
biodisponibilidade atividade biológica no organismo. 

No processo de produção, as procianidinas de peso molecular mais elevado são descartadas, conferindo um 
produto altamente purificado e eficaz.  

 
Atividade antioxidante  
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Leucoselect® (Leucoantocianidinas) tem demonstrado a sua capacidade antioxidante através de diferentes 
mecanismos: atividade de eliminação de radicais livres, quelação de metais de transição, inibição de enzimas, 
supressão de oxigênio singlete, e como poupador e regenerador em α-tocoferóis. 
 
Proteção cardiovascular  
Estudos mostraram que Leucoselect® (Leucoantocianidina) tem a capacidade de reduzir a isquemia cardíaca em 
coelhos. Outro estudo mostrou que Leucoselect® (Leucoantocianidina) estimulou a liberação de prostaciclina, 
oferecendo proteção às células que sofreram dano induzido por peroxinitrito, além de modular a liberação de óxido 
nítrico (NO) endotélio-dependente na artéria humana.  
 

Dose usual sugerida 
A dose usual recomendada é de 30mg a 300mg/dia de Leucoantocianidinas, que podem ser divididas em 2 a 4 
tomadas, ou conforme orientação do prescritor.  

A absorção gastrointestinal apresenta Cmáx de 45 minutos, e seu tempo de meia vida é de cerca de 5 horas.  

 

Indicações e aplicações  
As Leucoantocianidinas (Leucoselect®) atuam como potente antioxidante, no combate aos radicais livres. Desta 
forma, é indicada no alívio dos distúrbios vasculares circulatórias e microcirculatórios, na inibição da oxidação 
lipoproteínas de baixa densidade (LDL-colesterol), reduzem a agregação plaquetária e aumentam as lipoproteínas 
de alta-densidade (HDL-colesterol). Apresentam atividade antielastase e anticolagenase, nos vasos e tecido 
cutâneo. 

 

Contraindicações  
Leucoselect® (Leucoantocianidina)  é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes 
presentes no extrato. Pacientes que fazem tratamento com Warfarina, devem fazer o uso de Leucoselect® 
(Leucoantocianidina) sob orientação médica.  

Em geral, as Leucoantocianidinas são bem toleradas. Entretanto, raramente podem ocorrer casos de gastralgia.  

Uso na gravidez: os estudos realizados em animais foram observados que o ativo não é tóxico, nem apresenta 
propriedades teratogênicas, mutagênicas ou carcinogênicas. Mesmo assim, durante a gravidez e lactação, o 
produto deve ser utilizado sob estrita orientação médica. Como qualquer outro medicamento, não é recomendado 
a sua utilização no primeiro trimestre da gravidez.  

 

Interações medicamentosas  
Embora não tenham sido encontrados na literatura, relatos em humanos, este produto pode potencializar 
antiagregantes plaquetários e anticoagulantes, pela possível redução da biossíntese do tromboxano.  
 

Recomendações farmacotécnicas  
Nome científico: Vitis vinífera L 
Origem / Procedência: França/França 
Uso: Interno 
Fator de correção: Não se aplica 
Fator de equivalência: Não se aplica  
 

Informações de armazenamento 
Verificar condições de armazenamento no rótulo do produto.  
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