
Seu reforço natural 
no combate a 
infecções virais

Previne e combate 
infecções do 

trato respiratório

Efeito 
imunoregulador 
e antioxidante

Ação anti-inflamatória 
no excesso da 

resposta imunológica
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Posologia e modo de usar
Profilaxia: ingerir uma dose de 300 mg de VIROFF® duas vezes ao dia.
Tratamento: ingerir uma dose de 300 mg de VIROFF® até quatro vezes ao 
dia (durante os 5 primeiros dias), e até duas vezes ao dia para manutenção.

Contraindicações
A administração oral de VIROFF®, nas doses recomendadas, 
apresenta boa tolerabilidade. Não deve ser utilizado em 
crianças, gestantes e lactantes.

VIROFF® é um fitoativo exclusivo padronizado em ácido isoclorogênico A (2,5%), forsythoside A (0,8%), flavonoides (6%) e taninos 
(4%), derivados de três espécies vegetais (Flos Lonicerae japonicae, Forsythiae Fructus e Euphorbia hirta). Através de sua tripla ação 
antiviral, as espécies vegetais que compõe VIROFF® auxiliam no combate às infecções do trato respiratório superior frequentemente 
causadas por diversos vírus, atuando também no fortalecimento do sistema imune. Por apresentar diversas outras propriedades 
biológicas, VIROFF® também é capaz de regular o estresse oxidativo e a resposta inflamatória exacerbada observada em quadros 
infecciosos causados por vírus da influenza e outras infecções virais respiratórias.

A enzima conversora de angiotensina II (ECA2) pode ser utilizada pela 
maioria das espécies virais como uma “porta de entrada” ao atuar 
como um receptor presente nas células humanas que facilita a entrada 
do vírus.

Além disso, na tentativa de combater a infecção viral, um estágio de 
hiper-inflamação pode ser causado pela “tempestade de citocinas” 
liberadas, o qual é considerado um sinal agravante nos quadros de 
síndromes respiratórias agudas que pode levar o paciente a morte 
(TAVARES, TEIXEIRA e GARCIA, 2017). Um outro fator que vem sendo 
altamente relacionado com a patogênese viral é a provável indução da 
trombose pulmonar, o que pode acelerar a piora das condições clínicas 
em geral do paciente (LIU e Li, 2020). Portanto, regimes adjuvantes 
antitrombóticos podem ser uma estratégia interessante na prevenção 
da hiperinflamação e proteção da parede vascular.

VIROFF® e suas propriedades
Além apresentar tripla ação antiviral, VIROFF® pode atuar como um bloqueador da ECA2 e dificultar a entrada do vírus nas 
células do hospedeiro. Diante do grande potencial anti-inflamatório das espécies que compõe VIROFF®, a resposta inflamatória 
exacerbada é controlada através da regulação da produção de citocinas. Através de sua ação antioxidante, é capaz de regular o 
estresse oxidativo ocasionado pelo excesso de radicais livres e, além disso, previnir o efeito trombótico que pode ocorrer durante 
o processo de infecção viral.

Vendas: 19 3429 1199/florien.fitoterapia @florienfitoativo

*Material destinado ao profissional da área de saúde (médico, nutricionista ou farmacêutico).
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VOCÊ SABIA?

Repercussão 
hematológica

Radical livre
(molécula instável)

Entrada do vírus 
na célula e  

replicação viral

Macrófago

Provável indução da trombose 
pulmonar, o que pode levar a 
piora das condições clínicas.

VIROFF® Oferece proteção  
da parede vascular.

Causa hiperresponsividade 
inflamatória.

VIROFF® Ação Anti-inflamatória e 
modulação do sistema imune.

Estimula a formação de radicais livres 
que levam ao estresse oxidativo.

VIROFF® Ação Antioxidante.

Utiliza a ECA2 como porta de entrada 
na célula hospedeira.

VIROFF® Auxilia no bloqueio da 
entrada e na inibição da replicação.


