
PREZENTARE FISETIN 
 
  

 
Produs premium, de înaltă calitate, fabricat în sistem integrat de management 

pentru calitate și siguranță alimentară SR EN ISO 9001:2015 și ISO 22000:2018, HACCP și 
GMP. 

 
FISETIN 250 mg. este unicul produs de acest tip de pe piața din Romania 
 
Mod de prezentare: 60 capsule cu înveliș vegetal; 
Fiecare capsulă conține 250mg de Fisetină, având cea mai mare cantitate de substanță 

activă/capsulă.   
Fisetina din produsul nostru este obținută din Cotinus coggygria Scop.(arborele de fum 

Eurasiatic). Aceste culturi sunt supravegheate permanent astfel încât extractul obținut să fie de 
cea mai bună calitate. 
 Alte ingrediente: stearat de magneziu, celuloză microcristalină; 
 Capsula vegetală: celuloză vegetală - Hypromellose (HPMC). 
 Nu conține zaharuri, gluten, lactoză, conservanți, arome sau coloranți artificiali, amidon, 
porumb, soia. 
  

Proprietăți: 
Fisetin 250 mg este cel mai puternic supliment senolitic (care omoară celulele vechi 

și dăunătoare care se acumulează încet în corpul nostru odată cu trecerea deceniilor), având 
cea mai mare puritate, respectiv minim 98%. 

Fisetin este un flavonol vegetal din grupul flavonoid al polifenolilor antioxidanți naturali. 
Din acest grup mai fac parte quercetina, kaempferolul și miricetina, însă efectele fisetinului sunt 
mult mai complete și puternice. Fisetinul se mai găsește și în fructe precum căpșuni (160 
microg/g), mere (26 microg/g), curmal japonez (10 microg/g), ceapă (4,8 microg/g), struguri (3,9 
microg/g), precum și în unele plante medicinale. 

Fisetin 250mg de la “NewLife” este conceput pentru a elimina celulele senescente 

împrăștiate în tot corpul - celule „neregulate” care au încetat să mai contribuie la funcțiile 
esențiale, dar totuși rămân în organism și induc celulele sănătoase din apropiere să „se alăture 
disfuncției”. 

Studii științifice importante au arătat că aceste celule senescente sunt direct legate de 
procesul de îmbătrânire și declin al funcțiilor organismului uman. Pe măsură ce îmbătrânim, 
numărul acestor celule “stricate/deșeu” crește. 

De asemenea, Fisetinul ajută la activarea autofagiei, mecanismul prin care organismul 
elimină elementele toxice care se acumulează la nivel celular. Autofagia a fost studiată și 
demonstrată de profesorul japonez Yoshinori Ohsumi, descoperire pentru care a primit premiul 
Nobel pentru medicină în octombrie 2016. 

 
Dar, pe lângă cele două proprietăți extraordinare, (1)capacitatea de a distruge celulele 

senescente și de (2)a activa mecanismul autofagiei care permite celulelor să „devoreze” 
propriile lor deșeuri, Fisetinul are și multiple beneficii biologice, de inhibare a proliferării celulare 
necontrolate (tumorile), de neuroprotecție, de protecție osoasă și suprimare a inflamației. 

Mai multe studii au arătat că ajută la extinderea longevității și la reducerea markerilor 
de senescență la om. Natura sa hidrofobă înseamnă că pătrunde cu ușurință în celule prin 
membrana celulară, apoi încurajează autodistrugerea celulelor anormale (cum ar fi celulele 
senescente) prin activarea diferitelor proteine caracteristice. 



Unul dintre principalele sale avantaje față de alte senolitice este capacitatea sa de a 
reduce proporția de celule imune senescente (celule imune care nu mai sunt active). Deoarece 
celulele imune (Limfocitele T și celulele NK) sunt ele însele importante pentru curățarea celulelor 
senescente, acest lucru face ca fisetina să fie și mai eficientă. 

Un alt studiu important a evidențiat proprietățile sale senolitice și impactul asupra 
longevității, concluzionând că “Fisetinul este un produs seno-terapeutic care reface 
sănătatea și extinde durata de viață”. De asemenea, ajută celulele să scape de resturile 

toxice prin „mâncarea” lor. Acesta este procesul de „autofagie” menționat mai sus. Când acest 
mecanism se întrerupe (ca urmare a mutațiilor, de exemplu), poate duce la boli cronice, cum ar 
fi cancerul și bolile neurologice. 

 
Care sunt mecanismele de acțiune ale Fisetin 250mg? 
Fisetinul este un produs rar care acționează asupra a trei procese cheie asociate cu 

îmbătrânirea: creșterea numărului celulelor senescente, inactivarea procesului de autofagie și 
declinul comunicării neuronale. 

În ce mod afectează celulele senescente corpul? Cum funcționează senoterapia? În 
2014, s-a înregistrat un progres științific major în lupta împotriva îmbătrânirii. Cercetătorii au 
identificat celule complet epuizate în țesuturile persoanelor cu vârsta peste 40 de ani. 
Răspândite în țesuturile corpului, aceste așa-numite celule „senescente” sunt defecte, 
incapabile să își îndeplinească funcția. Deși nu mai funcționează corect, nu sunt eliminate din 
corp și astfel se acumulează patologic în mediu. Mai puțin frecvente la tineri, acestea cresc 
odată cu vârsta, în special în țesutul adipos, mușchii scheletici, vasele de sânge, creier, rinichi și 
piele. 

Din păcate, aceste celule senescente nu se mulțumesc să „rămână pe loc”: ele 
împiedică, de asemenea, activitatea celulelor sănătoase vecine prin eliberarea continuă de 
substanțe pro-inflamatorii (IL-1, IL-6 și IL-8), vezicule și proteine insolubile (fibronectină, 
colagen) în mediul extracelular. Aceste substanțe semnalează altor celule starea avansată de 
deteriorare în care se află, dar afectează și funcția celulelor sănătoase din apropiere! 

În ultimii ani, numeroase studii au arătat că numărul de celule senescente din organism 
este direct legat atât de ritmul procesului de îmbătrânire cât și de dezvoltarea bolilor legate de 
vârstă (așa-numitele boli degenerative). Chiar și un nivel scăzut de celule senescente este 
suficient pentru a face ravagii în țesuturi și pentru a declanșa o serie de probleme de sănătate 
legate de vârstă: inflamație sistemică, artrită, ateroscleroză, boli cronice, sarcopenie, cataractă, 
rezistență la insulină, hiporeactivitate vasculară. 

Singura soluție: “alungarea” (curățarea) acestor celule senescente. În mod normal, atunci 
când sunt stimulate de declanșatorul corespunzător, celulele se autodistrug pentru a evita 
deteriorarea organismului (aceasta funcție se numește „apoptoză” sau moarte celulară 
programată), dar în cazul celulelor senescente, acest mecanism nu funcționează. 

Acestea sunt astfel lăsate să „paraziteze” corpul și să provoace haos în jurul lor. 
Din fericire, oamenii de știință au identificat mai mulți compuși care sunt în mod specific 

capabili să repare acest mecanism defect, restabilind astfel autodistrugerea adecvată. 
Aceste substanțe extraordinare se numesc „senolitice”, iar FISETINUL este cea 

mai puternică dintre ele: permite distrugerea selectivă a celulelor senescente pentru a 
limita severitatea bolilor legate de vârstă, pentru a crește rezistența și longevitatea și 
pentru a întârzia efectele îmbătrânirii. Oferă, în esență, beneficii complete de „curățare”, 
permițând astfel celulelor sănătoase să reia controlul și să restabilească funcția completă 
a corpului. 

Preveniți ca celulele sănătoase să se transforme în celule senescente. 
O celulă tânără și sănătoasă este capabilă să „digere” o parte din conținutul său 

(proteine, resturi celulare, microorganisme) dacă acesta îi afectează funcția. Această activitate 
voluntară se numește „autofagie”. Este atât un proces de curățare cât și de reciclare. 



Isabelle Vergne, un om de știință de la Centrul Național Francez pentru Cercetări 
Științifice (CNRS) care studiază autofagia afirma: „Acest proces este foarte important, 
deoarece dacă celula nu este capabilă să se auto-curețe, se vor acumula resturi. Dacă 
acest proces este nereglementat, poate duce la o serie de boli”. 

Și potrivit profesorului Ionnis Nezis de la Universitatea Warwick din Marea Britanie, 
cercetătorii încearcă “să înțeleagă de ce acest proces scade odată cu înaintarea în vârstă și să 
găsească modalități inovatoare de activare a acestuia pentru a ne menține celulele într-o stare 
sănătoasă mai mult timp și pentru a putea trăi o viață mai bună și mai lungă.” 

Profesorul Yoshinori Ohsumi, specialist în bilogie celulară care a primit premiul Nobel 
pentru medicină în 2016, a reușit să identifice genele necesare pentru acest lucru (autofagie) și 
a arătat că în anumite tulburări legate de vârstă, cum ar fi diabetul, ateroscleroza și bolile 
neurodegenerative este necesar să se stimuleze sau chiar să se reactiveze autofagia, proces 
care ajuta celulele să scape de agregatele proteice care se acumulează în ele. Fisetinul este 
una dintre substanțele care pot stimula autofagia. 

Fisetinul promovează, de asemenea, protecția și supraviețuirea neuronilor. Numeroase 
studii au arătat că fisetinul ajută la îmbunătățirea memoriei și a concentrării, protejează neuronii 
și promovează creșterea acestora. Fisetinul este capabil să traverseze bariera 
hematoencefalică, încurajează comunicarea neuronală în hipocampus, o zonă a creierului 
asociată cu memoria pe termen lung. Consolidează coeziunea între diferiți factori de protecție 
neuronală și ajută la menținerea nivelului de energie al ATP în neuroni. 

Protecția și întărire osoasă neprețuită pentru cei cu vârsta peste 50 de ani - oamenii 
de știință investighează potențialul fisetinului pentru combaterea osteoporozei, o problemă care 
afectează peste 3 milioane de femei doar din Marea Britanie. Această tulburare osoasă crește 
semnificativ riscul de fracturi și afectează calitatea vieții celor afectați. Întrucât tratamentele 
convenționale au adesea efecte secundare adverse, există cercetări considerabile asupra 
alternativelor naturale. Fisetinul acționează asupra remodelării osoase prin rezultatul 
activității osteoblastelor (celule formatoare de os) și a osteoclastelor (celule care distrug țesutul 
osos pe măsura formării altuia nou). În osteoporoză, un dezechilibru între activitatea acestor 
două tipuri de celule duce treptat la un nivel inadecvat al densității minerale osoase și la 
modificări ale micro-arhitecturii oaselor. Ceea ce este interesant la fisetin este capacitatea sa 
de a recalibra remodelarea osoasă printr-o acțiune dublă: stimulează activitatea 
osteoblastelor care formează și modelează țesutul osos și blochează diferențierea și 
activitatea osteoclastelor responsabile de resorbția osoasă. 

În contextul pandemiei de Sars Cov2, există mai multe studii clinice finalizate sau 
în desfășurare, pe subiecți umani, care au ca scop demonstrarea efectelor benefice ale 
Fisetin în prevenirea și tratarea infecției cu Sars Cov2. 

Într-un articol publicat recent în “Jurnalul European de Farmacologie”, sunt descrise o 
serie de studii care sugerează că flavonolii și în special fisetinul exercită activitate antivirală 
împotriva sindromului respirator acut sever coronavirus - agentul care cauzează COVID-19.  

 
FISETIN are rol: 

 Imunomodulator; 

 Anti-îmbătrânire; 

 Antiinflamator; 

 Antitumoral; 

 Antioxidativ; 

 Antimutagenic; 

 Antigenotoxic; 

 Antiosteoporotic; 
 



Beneficii: 
 

 elimină celulele senescente disfuncționale și permite dezvoltarea celulelor sănătoase, 
încetinind îmbătrânirea și procesele degenerative (slăbiciune musculară, declin cognitiv, 
probleme cardiovasculare, inflamație cronică); 

 susține sănătatea creierului prin inhibarea factorilor inflamatori și protejarea celulelor 
creierului de stresul oxidativ; 

 îmbunătățește comunicarea neuronală (stimulând memoria și procesele cognitive); 
 are proprietăți anti-cancer: induce moartea celulară programată, ceea ce poate facilita 

îndepărtarea celulelor tumorale; poate inhiba migrația celulelor canceroase și metastaza 
(răspândirea cancerului într-o altă parte a corpului); 

 ajută la prevenirea formării de noi vase de sânge, înfometând celulele tumorale de oxigen 
și glucoză; 

 ajută la prevenirea daunelor oxidative care generează mutațiile ADN și dezvoltarea 
cancerului.  

 promovează metabolismul sănătos al zahărului și menține nivelul zahărului din sânge 
într-un interval normal; 

 ajută în combatearea obezității și diabetului de tip II  
 protejează sănătatea ochilor; 
 protejează sănătatea rinichilor; 
 protejează împotriva accidentelor vasculare cerebrale și ajută refacerea după un AVC; 
 protejează împotriva bolii Alzheimer; 
 îmbunătățește rezistența osoasă, prevenind osteoporoza; 
 previne și reduce inflamațiile; 
 crește nivelul glutathionului, un antioxidant produs în organism. 

 
Administrare: 
- 1 - 2 capsule/zi în timpul mesei sau conform recomandării medicului specialist. 
 
AVERTIZĂRI: Dacă sunteți însărcinată, alăptați sau luați tratament medicamentos, este 

bine să consultați medicul înainte de a lua acest supliment.Evitați produsul dacă sunteți 
alergic la unul din compuși.Dacă apar reacții adverse, încetați imediat consumul și 
consultați un medic. 
Nu depășiți doza recomandată! Nu lăsați la îndemâna copiilor! 
 
Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și 

echilibrată și un stil de viață sănătos. 
A se păstra în loc uscat, ferit de razele soarelui, în flaconul original. După utilizare 

flaconul se va păstra închis. 
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