
Fonte de nutrientes

Redução da glicemia  
e colesterol

Ação antioxidante

Melhora o desempenho
físico (antifadiga)

Suplemento nutricional natural

MORINGAplus® é um fitoativo com padronização diferenciada (40% proteínas), 
com amplas possibilidades para usos medicinais e alto valor nutricional pela presença 

de proteínas, minerais beta-caroteno, aminoácidos e vários compostos fenólicos, o que garante 
uma combinação rica e rara que confere inúmeros benefícios à saúde. As principais indicações, além da 

suplementação nutricional, são a atividade hipoglicemiante (observada em diferentes estudos clínicos), proteção 
cardiovascular, anti-inflamatório, diurético, anti-hipertensivo, anticolesterolêmico, hepatoprotetor e antioxidante.
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Dosagem

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia. 

Antioxidante

Anti-aging

Anti-inflamatório

Detoxificante

Hipocolesterolêmico

Antidiabético

Hepatoprotetor

Diurético

Cicatrizante de feridas

Antiúlcera gástrica

Imunomodulador

Fonte de nutrientes

Antiespasmódico

Antifadiga

MORINGAplus® é capaz de prevenir os danos oxidativos causados pelos radicais livres no organismo e apresenta 
importante efeito antifadiga. (LAMOU et al., 2016; MBIKAY, 2012; NAMBIAR et al., 2010)

MORINGAplus® é utilizado com finalidades nutracêuticas e terapêuticas, por ser fonte de proteínas, folato, 
vitaminas, minerais, aminoácidos essenciais, antioxidantes, flavonoides e vários outros compostos úteis à 
saúde. (SAINI et al., 2016)

MORINGAplus® é útil para tratamento da síndrome metabólica, devido às ações hipoglicemiante, antidislipidêmica 
(prevenção da aterosclerose), anti-inflamatória e antioxidante (redução dos danos causados pelos radicais livres 
e estresse oxidativo. (MBIKAY, 2012; GHIRIDHARI et al., 2011; KUMARI. 2010)

A administração oral de MORINGAplus®, nas doses 
recomendadas, apresenta boa tolerabilidade.
MORINGAplus® não deve ser utilizado em gestantes.
MORINGAplus® deve ser utilizado com cautela em 
pacientes que fazem uso de hipoglicemiantes.

Contraindicações/eventos adversos

Você sabia?

Ação multialvo

Múltiplos
benefícios
à saúde

Prevenção
e tratamento

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


