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Serenzo™ (Nexira Health/França) 

Nutracêutico que ajuda a diminuir os sintomas causados pelo estresse. 

 

Nome científico: Citrus sinensis Extract 

 

 

O estresse é uma reação do organismo (física e mental) a um esforço extremo ou importante. 

Em geral o estresse ativa processos hormonais e nervosos baseado em um estado de alerta, 

o que explica o aumento do ritmo cardíaco.  

As pessoas podem apresentar sintomas relacionados ao estresse de forma diferenciada, pois 

a vulnerabilidade psicológica varia de acordo com a estrutura psíquica de cada indivíduo. Os 

sintomas mais comuns do estresse são ansiedade, depressão, irritabilidade, desordens 

gástricas, mudanças de humor, problemas do sono, dores musculares, entre outros.  

Esses sintomas aparecem devido às situações recorrentes de estresse que induzem a um 

estado pró-inflamatório, resultando em disfunções endoteliais e contribuindo para manter o 

ciclo vicioso do estresse. Gradualmente, o estado inflamatório aumenta e modifica padrões 

não apenas fisiológicos, mas também psicológicos e comportamentais. 

O ciclo vicioso do estresse caracteriza-se por uma inflamação no tecido dos vasos sanguíneos, 

sendo esse ciclo composto por quatro etapas. 

 

 Etapa 1: O endotélio é o centro da reação inflamatória que é iniciada por uma 

expressão aumentada de citocinas (Fator de Necrose Tumoral: TNF-α) 

 Etapa 2: o aumento da expressão do TNF-α ativa a expressão de moléculas de 

adesão, como a molécula de adesão intercelular-1 (ICAM-1). Essas moléculas estão 

amplamente envolvidas no processo inflamatório uma vez que recrutam leucócitos 

 Etapa 3: Os leucócitos ativam a produção de citocinas (TNF-α) e a inflamação torna-

se acentuada 

 Etapa 4: Situações repetidas de estresse sustentam o processo inflamatório e 

estudos científicos demonstram sua relação com mudanças comportamentais e psicológicas. 

 

Considerando estes fatores relacionados ao estresse, a Nexira Health desenvolveu o 

Serenzo™, ingrediente inovador que ajuda a lidar com o estresse naturalmente. 

 

 

 



 

 

 

Serenzo™ é um ingrediente natural obtido do Citrus sinensis para preservar a saúde e reduzir 

os efeitos prejudiciais do estresse. 

Citrus sinensis é um óleo com propriedades calmante, relaxante e antiansiedade já 

conhecidas, bastante utilizado para o tratamento do estresse. Desta forma, a Nexira Health 

promoveu estudos para analisar a ação antiestresse de Serenzo™ e os resultados foram 

comprovados.  

 

 

 

Estudos científicos comprovam que Serenzo™ age de forma eficaz no ciclo vicioso do estresse 

devido à ação combinada de duas etapas (Figura 1):  

 Redução de fatores inflamatórios induzidos pelo estresse através da inibição da expressão 

de ICAM-1 (molécula de adesão)  

 Redução dos sintomas gerados pelo estresse, como ansiedade, mudanças do humor, 

agressividade, desordens gástricas, problemas do sono e dores musculares  

Dessa forma, Serenzo™ age tanto em nível fisiológico quanto comportamental. 

 

 

Figura 1. Mecanismo de ação do Serenzo™ no ciclo vicioso do estresse 



 

 

 

Teste In Vitro 

 

Efeito do Serenzo™ na redução da inflamação induzida por estresse 

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de Serenzo™ na expressão das moléculas de 

adesão (ICAM-1) que são ativadas pelo TNF-α e estão amplamente envolvidas no processo 

inflamatório. 

O resultado demonstra que o Serenzo™ inibiu a expressão de ICAM-1, reduzindo assim os 

fatores inflamatórios e contribuindo para limitar a resposta ao estresse. 

 

Gráfico 1. Efeito da inibição da expressão de ICAM-1 do Serenzo™ em relação ao controle 

 

 

 

 

Teste In vivo 

 

1. Efeito de Serenzo™ na redução dos sintomas do estresse e nas mudanças de 

humor induzidos por estresse 

O objetivo deste estudo conduzido com ratos foi avaliar o efeito antiestresse de Serenzo™ nas 

funções motoras e na modulação do humor. 

Foram utilizados 12 ratos da linhagem Wistar, pesando entre 175 e 200 g, divididos em dois 

grupos: 

- Grupo controle: tratamento via oral com óleo de milho (6 ratos); 

- Grupo Serenzo™: tratamento via oral com Serenzo™ a 50 mg/Kg (6 ratos). 



 

Foi utilizado o Functional Observation Battery (FOB) para avaliar o efeito de Serenzo™ nas 

características comportamentais e funções neurológicas. Os ratos foram observados  minutos 

após 180 minutos da administração via oral do óleo de milho (grupo controle) e de Serenzo™. 

Os animais tratados com Serenzo™, quando comparados ao grupo controle, demonstraram: 

- Melhora significativa na atividade locomotora; 

- Melhora significativa na reação à dor e ao estresse; 

- Melhorias relacionadas à agressividade e irritabilidade. 

 

 

Gráfico 2. Avaliação do efeito antiestresse de Serenzo™ 

 

O estudo confirmou que Serenzo™ induz a redução dos sintomas do estresse e ansiedade, 

redução da resposta à dor e aumento da atividade espontânea, ou seja, houve redução dos 

sintomas comportamentais relacionados ao estresse e melhora nos indicadores de bem-estar. 

Estes resultados confirmaram, em nível comportamental, o efeito antiestresse de Serenzo™ 

já comprovado no teste in vitro. 

 

 

2. Efeito de Serenzo™ no alívido do estresse em humanos 

Para confirmar as propriedades antiestresse do Serenzo™, a Nexira conduziu recentemente 

um estudo clínico com a participação de 40 voluntários com idades entre 18 e 60 anos, que 

apresentavam estresse crônico. A dose diária administrada foi de 500 mg de Serenzo™ 

durante 12 semanas. A eficácia foi avaliada através de questionários normativos do estresse: 

Symptom-Checklist-90-R (SCL – 90 – R), Escala de Ansiedade de Hamilton (HAM-A), 

Questionário do estresse percebido (PSQ 20) e Escala de Triagem de estresse crônico (SSCS).  

O questionário SCL – 90 – R fornece um perfil psicológico instantâneo dos voluntários. Esse 

questionário é dividido em 9 itens, 90 questões e é pontuado de acordo com o Índice de 

Gravidade Global. 



 

A Escala de Ansiedade de Hamilton (HAM-A) é um instrumento utilizado para avaliar a 

gravidade da ansiedade. Esse questionário consiste em 14 itens baseado em sintomas e 

somatização.  

A tolerabilidade ao Serenzo™ também foi analisada por uma avaliação global de tolerabilidade 

e o número de reações adversas.  

Após 12 semanas, Serenzo™ reduziu de forma estatisticamente significativa de todas as 

pontuações dos questionários aplicados e confirmou sua excepcional propriedade antiestresse. 

Serenzo™ reduziu significativamente (53%) todos os 9 itens do SCL – 90 – R como a 

ansiedade, depressão, obsessão, somatização (Gráficos 3 e 4). 

A redução do estresse foi confirmada através de outros dois questionários (Questionário do 

estresse percebido - Versão pequena e Escala de Triagem de estresse crônico). 

 

 

Gráfico 3. Resultados do questionário Symptom-Checklist-90-R 

 

 

Gráfico 4. Itens selecionados e avaliados 



 

Serenzo™ reduziu em 50% os itens da Escala de Ansiedade de Hamilton (HAM-A) como 

preocupações e tensões (Gráfico 5). 95% dos pesquisadores e 87,5% dos voluntários 

consideram o Serenzo™ um ativo eficiente e a sua tolerabilidade é considerada excelente. 

 

 

Gráfico 5. Resultados do questionário da Escala de Ansiedade de Hamilton 

 

 

 

 

Serenzo™ é indicado para: 

- Reduzir fatores inflamatórios gerados pelo estresse; 

- Auxiliar na diminuição da resposta à dor; 

- Ajudar a reduzir desordens gástricas; 

- Ajudar a melhorar o sono, dores musculares, ansiedade, irritabilidade e mudanças de 

humor. 

Sabe-se que uma das consequências da ansiedade é a compulsão alimentar. Serenzo™ reduz 

a ansiedade gerada pelo estresse, podendo assim ser utilizado como uma opção no 

tratamento da compulsão alimentar, auxiliando no processo de emagrecimento. 

 

 

 

 

A dosagem recomendada de Serenzo™ é de 500mg por dia. 



 

 

 

• Aspecto: pó microgranulado 

• Coloração: branco a amarelo 

• Odor: característico 

• Sabor: característico 

 

 

 

Cápsula antiestresse 

Serenzo™    500 mg 

 

Sugestão: Tomar uma cápsula ao dia. 

 

 

Efeito anticompulsão 

Serenzo™    250 mg 

Saffrin     88,25 mg 

 

Sugestão: Administrar 2 cápsulas ao dia, uma hora antes das principais refeições. 
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