
Citrus Sinensis 90%
Redutor do acúmulo de gordura corporal

Nome científico: Citrus sinensis (L.), Osbeck (Laranja vermelha ou Moro).

Moro, ativo natural extraído da laranja doce (Citrus sinensis), se destaca pela presença de antocianidinas, 
que é responsável pela sua coloração vermelha e caracterizada como excelente antioxidante, que compõem 
juntamente com os bioflavonoides a padronização desse extrato em 90%.

Potente ação 
antioxidante

Promotor  
da diminuição  

dos níveis 
  de triglicérides  

e colesterol 
total séricos

Redução  
da gordura  
abdominal

Aumento  
da sensibilidade  

à insulina



Vendas: 19 3429 1199

Fitoativos para uma vida mais levewww.florien.com.br @florienfitoativo/florien.fitoterapia

Toxicidade/Contra-indicações
. Não há relatos de causa de toxicidade nas literaturas consultadas.
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Vantagens
. Altamente padronizado  
  em bioflavonoides (90%)

. Eficácia comprovada cientificamente

. Extraído a partir da laranja vermelha   
  (Moro) e 100% de fonte natural

Estudos indicam que esses ativos são responsáveis por limitar o ganho de peso corporal, melhorar a sensibilidade à insulina e, dimi-
nuir os níveis séricos de triglicérides e de colesterol total. Além disso, pode apresentar atividade anticâncer, anti-inflamatória e de 
cardioproteção. (OMDAMIRO et al, 2013). 
Citrus sinensis promove a redução de 25-50% da habilidade dos adipócitos em acumularem gordura abdominal. As antocianinas, 
quando administradas em adipócitos, exercem ação antioxidante e de proteção contra a resistência à insulina induzida pelo fator de 
necrose tumoral alfa (TNFα). Ambos os processos, estresse oxidativo e a regulação da ação da insulina, estão envolvidos na adipo-
gênese. (TITTA et al, 2010). 
Devido a alta concentração de bioflavonóides é natural que a coloração do extrato seja amarelado, portanto isso é mais uma indica-
ção de alta qualidade.
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Fitoativo Concentração

Citrus sinensis  
extrato seco 90% (bioflavonoide) 250 mg 

Excipiente q.s.p 1 cápsula 

Posologia: Tomar 1 cápsula, 2 vezes ao dia.


