
Antioxidante e estimulante do 
sistema imunológico.

Os carotenos apresentam-se em 3 
formas isoméricas, e todas essas 
formas possuem potencialidade para 
suas conversões em Vitamina A, no 
fígado humano e nos animais. Dentre 
as 3 formas isoméricas, a forma beta 
é mais ativa que as demais formas alfa 
ou gama.  
O Betacaroteno é um carotenoide 
existente na natureza, é o precursor da Vitamina A que possui propriedade antioxidante e 
atua como protetor celular. Estimulante do sistema imunológico ajuda a manter altos os 
níveis de anticorpos e a contagem de linfócitos T. É essencial para o correto crescimento e a 
saúde de todos os tecidos epiteliais do organismo - o revestimento da pele e dos órgãos - 
por isso auxilia na renovação da pele envelhecida, bem como no tratamento de doenças de 
pele. 
O Betacaroteno acaba constituindo-se em excelente opção na suplementação de Vitamina 
A, em vista de  sua  toxicidade  reduzida  e,  a  habilidade  do  organismo  em  converter  a  
Vitamina  A  somente  à  fração adequada, aquela efetivamente requisitada pelo nosso 
organismo. 
É ministrado por via oral, com a nalidade de reduzir o nível das reações de 
fotossensibilidade nos pacientes com Protoporria Eritropoiética. O  Betacaroteno,  bem  
como  os  demais  carotenóides  (alfa  e  gama-carotenos)  são  utilizados  como pigmentos 
para uso alimentício e, utilizada também, como auxiliar a proteção solar e como acelerador 
de bronzeamento.

Indicações

      Pigmento para alimentos; 
      Formador da Pró- Vitamina A; 
      Auxilia o bronzeamento; 
      Antioxidante   e   combate   os   radicais livres 
      Renovação das células da pele. 
  
Concentração recomendada 

As doses podem variam entre 30 a 300mg diários 
para adultos, e 30 a 150mg diários para crianças, 
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dependendo da severidade do quadro. Tanto pode ser consumido em dose simples uma vez ao 
dia, ou em doses divididas ao longo do dia, porém, sempre convém que as doses (simples ou 
divididas) sejam tomadas juntamente com as refeições. 
A proteção proporcionada pelo Betacaroteno, não é total.  Normalmente, são necessários 
2 a 6 meses de tratamento, até que resulte em  coloração amarelada das palmas das mãos 
e solas dos pés para, só  então, os pacientes poderem submeter-se a uma maior exposição 
de seus corpos à radiação solar direta. 

Conversão de unidades: 1mg de Betacaroteno equivalem a 1.666 UI
. 
Obs.: Aplicar primeiramente o fator de correção para Betacaroteno para então fazer a 
conversão de unidades. 
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