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Antiadipogênicos
SLIMCARB®

Browning (acastanhamento
do tecido adiposo branco)
METABOLAID®

Redutores de apetite

Aumento de GLP-1
METABOLAID®

Inibidores da absorção de macronutrientes 
(amilase e lipase pancreática)
BEANBLOCK® / SLIMCARB®

Termogênicos
GREENSELECT PHYTOSOME®

Antidislipidêmicos
BERGANINA®

COMMIPHORA MAX®

Ansiolíticos e antidepressivos 
ANSILESS®

Cognição: Foco, memória e concentração
NEUROZEN®

Diuréticos com 
ação antioxidante 

DRENOW C®

Anticelulíticos tópicos
DRENALIP®

Probióticos e
saúde intestinal
CLAUSII PRO®

Anti-inflamatórios e
analgésicos
MITIDOL®

Melhora da libido 
e satisfação sexual

PROTUP®

Melhora do desempenho 
e recuperação física

TEAMFAST PHYTOSOME®

Imunomoduladores
GELEIA REALY®

PROTECT P®

Redução de grelina
BEANBLOCK®

Fitoativos no equilíbrio fisiológico

Múltiplas
Ações

Combate estresse 
oxidativo 

TETRASOD®

Moduladores epigenéticos
BROCOPHANUS®

WASABI GENE®



Obesidade e síndrome metabólica Obesidade e síndrome metabólica

A obesidade alcançou níveis epidêmicos nos últimos anos, fazendo-se necessária uma 
atualização específica capaz de reorientar os cuidados e atenção à saúde oferecida a estes 
pacientes. O desenvolvimento da obesidade acompanha as modificações do metabolismo, 
aspectos bioquímicos e clínicos, como a elevação das medidas de circunferência 
abdominal, glicemia em jejum, triglicerídeos e LDLC , conjunta à redução do HDLC, 
presença de hipertensão arterial e de um estado pró-inflamatório e pró-trombótico. A 
conjunção de três ou mais destas alterações configura a presença da chamada Síndrome 
metabólica (SM) – Um estágio patológico que predispõe os indivíduos a maiores riscos 
cardiovasculares e potencialmente fatais.

A ampla variedade de fitoativos encontrados na natureza constitui uma medida diferenciada 
no manejo de diversas patologias, entre elas os diversos aspectos 
discutidos na patogênese da SM.
Deste modo, unindo sinergicamente:

Ciência e Natureza, em uma nova
era racional de cuidados à saúde.

Metabolaid® é um fitoativo exclusivo padronizado em 3% antocianidinas e 15% verbacosídeos, 
que atua por meio de um mecanismo de ação multialvo, promovendo a saciedade e o aumento 
do gasto energético, devido à elevação dos níveis de GLP-1 e a ação do tipo browning, um 
mecanismo antiobesidade inovador, que trabalha a conversão do tecido adiposo em uma forma 
mais sensível à termogênese – Facilitando sua eliminação.

5

Obesidade e 
    síndrome metabólica

Emagrecedor com efeito browning: 
converte o tecido adiposo branco em bege

+Gasto calórico   +Saciedade   +Leveza

Referências
BOIX-CASTEJÓN M et al. Hibiscus and lemon verbena polyphenols modulate appetite-related biomarkers in overweight subjects: a randomized 
controlled trial. Food Funct., 2018; 9(6): 3173-3184. LEE YS et al. Metabolaid® Combination of lemon verbena and hibiscus flower extract prevents 
high-fat diet-induced obesity through AMP-activated protein kinase activation. Nutrients, 2018; 10 (9): 1204. KIM SH; PLUTZKY J. Brown fat and 
browning for the treatment of obesity and related metabolic disorders. Diabetes Metab J., 2016; 40: 12-21.
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Obesidade e síndrome metabólica Obesidade e síndrome metabólica

Diglothin® é um fitoativo padronizado em 10% polifenois, utilizado no tratamento da obesidade 
e síndrome metabólica. Dentre suas ações, observa-se uma expressiva atividade antioxidante, 
reguladora dos níveis de glicemia e colesterol. Sua atividade antiobesidade deriva principalmente 
do aumento dos níveis de adiponectina, resultando na diminuição da resistência insulínica.

Greenselect Phytosome® é um fitoativo padronizado em 60% de catequinas 
e 40% de epigalocatequina galato (EGCG), obtido pela tecnologia patenteada 
Phytosome®, que alia a biodisponibilidade e eficácia evidenciada em estudos 
clínicos.

Perda de até 15 kg em 90 dias* • Termogênico • Livre de cafeína

Beanblock® é um fitoativo que reduz a liberação da 
grelina e assegura a mais alta inibição da α-amilase, 
com consequente redução do apetite 
e bloqueio da absorção dos carboidratos.

Acelere seu metabolismo, 
não o seu coração

Você no controle da sua fome

Referências

*DI PIERRO F et al. Greenselect Phytosome ® as an adjunct to a low-calorie diet for treatment of obesity: a clinical trial. 

Altern Med Rev., 2009; 14(2): 154-60. PIETTA P et al. Relationship between rate and extent of catechin absorption and 

plasma antioxidant status. Biochem Mol Biol Int., 1998;46(5):895- 903.

Referências
SPADAFRANCA A et al. Phaseolus vulgaris extract affects glycometabolic and appetite control in healthy human subjects. 
Br J Nutr., 2013; 109(10): 1789-1795. LUZZI R et al. Beanblock® (standardized dry extract of Phaseolus vulgaris) in 
mildly overweight subjects: a pilot study. Eur Rev Med Pharmacol Sci., 2014; 18(20): 3120-3125.

Aliado das dietas lowcarb

Bloqueia�a�absorção�dos�carboidratos

Reduz�a�liberação�do�“hormônio�da�fome”

Revele suas curvas em 8 semanas

-10,7 cm de circunferência da cintura

-10,7 % de gordura corporal

Melhora do perfil glicídico e lipídico

Referências
CHANDRAN M et al. Adiponectin: more than just another fat cell hormone? Diabetes Care. 2003; 26(8): 2442-2450. KUATE D et al. Effects of 
Dichrostachys glomerata spice on cardiovascular diseases risk factors in normoglycemic and type 2 diabetic obese volunteers. Food Research Inter-
national. 2011; 44(5):1197-1102. KUATE D et al. Anti-inflammatory, anthropometric and lipomodulatory effects in obese patients with metabolic 
syndrome. Functional Foods in Health and Disease, 2013; 3(11): 416-427.

* Com base em evidências clínicas em indivíduos com cerca de 95Kg (DI PIERRO et al., 2009).

Padronização
 Inibição enzimática (α-amilase) 
- U/g: 1 à 1.600.000 | > 6% em 

complexo de proteínas inibidoras 
da α-amilase | Atividade de 
hemaglutinina - ≥ 8.000 ≤ 

30.000 (HAU/g).
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Obesidade e síndrome metabólica Obesidade e síndrome metabólica

Com o coração 
saudável, a vida
flui melhor

Menos 60%
acúmulo de líquidos

Efeito 2 em 1:
poder diurético
e antioxidante

Referências
JANDA E et al. Molecular mechanisms of lipid- and glucose-lowering activities of bergamot 
flavonoids. Pharma Nutrition, 2016; 4S; S8-S18. GIGLIO R V et al. The effect of bergamot 
on dyslipidemia. Phytomedicine, 2016; 23(11): 1175-1181.

Referências
KAJIMOTO OKS et al. Effects of a diet containing Salacia reticulata on mild type 2 diabetes in humans. a placebo controlled, cross over trial. J Jpn Soc Nutr 
Food Sci., 2000; 53(5): 199–205.

Referências
GALATI EM et al. Biological effect of Opuntia ficus indica (L.) Mill. (Cactaceae) waste matter. Note I: diuretic activity. J Ethnopharmacol., 2002; 79(1): 17-21. 
CHRUBASIK C et al. A systematic review on the Rosa canina effect and efficacy profiles. Phytother Res., 2008; 22(6): 725-733.

Diminui o risco
de infarto e AVC

Previne�a�
aterosclerose

Bloqueia�absorção�de�gorduras

menos 24,7% 
do colesterol total

Efeito�“Orlistate�like”

menos 32,7% 
dos triglicerídeos

Berganina® é um fitoativo duplamente padronizado em 38% de flavonoides 
e 10% de naringenina, capaz de interferir com o metabolismo dos lipídeos 
e da glicose, levando à adequação destes parâmetros no sangue e à 
prevenção da aterosclerose e suas consequências.

Slimcarb® é um fitoativo padronizado em 20% saponinas triterpenoides e 1% mangiferin, 
que auxilia no combate à obesidade, por interferir no metabolismo de macronutrientes – 
gorduras e carboidratos, reduzindo sua quebra e consequente absorção. Além disso, reduz a 
adipogênese e o acúmulo de lipídeos nos adipócitos.

Bye bye
gordurinha

DrenowC® é um fitoativo com tripla padronização: 10% betalaínas, 
0,06% indicaxantina e 30% vitamina C. Possui importante ação 
diurética e antioxidante, reduzindo a retenção de líquidos, 
auxiliando no gerenciamento do peso, reduzindo a celulite e o 
edema resultante do período pré-menstrual.

Contra o estresse
oxidativo

Contra celulite, hipertensão arterial e
retenção hídrica da tensão pré-menstrual

DrenowC® é solúvel 
Adicione ao seu shake, suco,
smoothie ou bebida instantânea!
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Obesidade e síndrome metabólica Obesidade e síndrome metabólica

Fitoativos Dosagens Indicações 

Greenselect Phytosome® 120 mg Termogênico, antidislipidêmico, anti-inflamatório e antioxidante (obesidade e 
síndrome metabólica)

Diglothin® 200 mg Redutor da gordura abdominal, melhora do perfil lipídico plasmático e aumento 
de adiponectina (obesidade e síndrome metabólica)

Morus alba (amoreira branca) 3% 
1-deoxinojirimicina 300 mg Hipoglicemiante, antidislipidêmico, anti-inflamatório, antioxidante e 

hepatoprotetor

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações

Greenselect Phytosome® 120 mg Termogênico, antidislipidêmico, anti-inflamatório e antioxidante (obesidade e 
síndrome metabólica)

DrenowC® 500 mg Diurético, redutor da retenção hídrica e antioxidante

Emblica officinalis (amla) 40% 
taninos 350 mg Antioxidante, antidislipidêmico, hepatoprotetor, gastroprotetor e antiaging

Monascus purpureus (red yeast 
rice) 2% monacolina K 300 mg Anticolesterolemiante e antioxidante (prevenção da aterosclerose)

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações

Beanblock® 100 mg Sacietógeno pela redução da grelina e hipoglicemiante (inibidor da quebra do 
amido e absorção de glicose)

DrenowC® 500 mg Diurético, redutor da retenção hídrica e antioxidante

Ocimum sanctum (holy basil) 10:1 250 mg Adaptógeno (melhora da resistência ao estresse) e para distúrbios metabólicos 
(diabetes e dislipidemias)

Perilla frutescens 3% flavonoides 300 mg Antiespasmódico e anti-inflamatório para desconforto gastrointestinal e 
prebiótico

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia. 

Fitoativos Dosagens Indicações  

Greenselect Phytosome® 120 mg Termogênico, antidislipidêmico, anti-inflamatório e antioxidante (obesidade e 
síndrome metabólica)

Commiphora Max® 250 mg Antidislipidêmico, antioxidante e anti-inflamatório

Cinacan® 250 mg Hipoglicemiante e antioxidante

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

Beanblock® 100 mg Sacietógeno pela redução da grelina e hipoglicemiante (inibidor da quebra do 
amido e absorção de glicose)

Berganina® 250 mg Antidislipidêmico, hipoglicemiante, anti-inflamatório e antioxidante

Schisandra chinensis
10% schisandrina 500 mg Adaptógeno (melhora da resistência ao estresse)

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações

Beanblock® 100 mg Sacietógeno pela redução da grelina e hipoglicemiante (inibidor da quebra do 
amido e absorção de glicose)

Greenselect Phytosome® 120 mg Termogênico, antidislipidêmico, anti-inflamatório e antioxidante (obesidade e 
síndrome metabólica)

Ansiless® 250 mg Ansiolítico e para melhora do humor, insônia, agitação, dores tensionais e 
compulsão alimentar

Perilla frutescens 3% flavonoides 300 mg Antiespasmódico e anti-inflamatório para desconforto gastrointestinal e 
prebiótico

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações

Slimcarb® 200 mg Antidislipidêmico (inibidor da lipase e da absorção e ácidos graxos e 
hipoglicemiante (inibidor da amilase e da absorção de glicose)

TetraSOD® 8 mg Antioxidante, anti-inflamatório, antiaging, anticelulítico e para melhora da 
performance e resistência física

Citrus paradisi (grapefruit) 5% 
flavonas 500 mg Antidislipidêmico, antioxidante e anti-inflamatório

Prunus armeniaca (bitter apricot) 
98% amigdalina 150 mg Antioxidante, imunomodulador e hipoglicemiante

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações

Slimcarb® 200 mg Antidislipidêmico (inibidor da lipase e da absorção e ácidos graxos e 
hipoglicemiante (inibidor da amilase e da absorção de glicose)

Tropaeolum majus (capuchinha) 
10:1 250 mg Antiadipogênico e antioxidante

Perilla frutescens 3% flavonoides 300 mg Antiespasmódico e anti-inflamatório para desconforto gastrointestinal e 
prebiótico

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.
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Obesidade e síndrome metabólica Obesidade e síndrome metabólica

Fitoativos Dosagens Indicações 

Slimcarb® 200 mg Antidislipidêmico (inibidor da lipase e da absorção e ácidos graxos e 
hipoglicemiante (inibidor da amilase e da absorção de glicose)

Greenselect Phytosome® 120 mg Termogênico, antidislipidêmico, anti-inflamatório e antioxidante (obesidade e 
síndrome metabólica)

Garcinia mangostana
10% α-mangostina 300 mg Antiadipogênico, antidislipidêmico, hipoglicemiante, anti-inflamatório e 

antioxidante (síndrome metabólica)

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações

Metabolaid® 250mg Aumenta o gasto energético (efeito browning) e a saciedade (aumento de GLP-1) 

Beanblock® 100 mg Sacietógeno pela redução da grelina e hipoglicemiante (inibidor da quebra do 
amido e absorção de glicose)

Sceletium tortuosum  
2% mesembrina 100 mg Ansiolítico para redução da compulsão alimentar e melhora do sono e da tensão 

pré-menstrual

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações

Metabolaid® 250 mg Ação do tipo browning (elevação do gasto energético) e redução da fome pelo 
aumento de GLP-1 

Cinacan® 250 mg Hipoglicemiante e antioxidante

Wasabi Gene® 100 mg Antioxidante e detoxificante por ativação do fator de transcrição Nrf2 e 
modulador de genes antiobesidade

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia, após as refeições.

Fitoativos Dosagens Indicações

Metabolaid® 250mg Aumenta o gasto energético (efeito browning) e a saciedade (aumento de GLP-1) 

Berganina® 250 mg Antidislipidêmico, hipoglicemiante, anti-inflamatório e antioxidante

Momordica charantia (bitter melon) 
10% charantina 300 mg Hipoglicemiante e antioxiodante

Ribes nigrum (groselha negra) 40% 
antocianidinas 250 mg Antioxidante, anti-inflamatório e protetor cardiovascular

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

DrenowC® 500mg Diurético, redutor da retenção hídrica e antioxidante 

TetraSOD® 8 mg Antioxidante, anti-inflamatório, antiaging, anticelulítico e para melhora da 
performance e resistência física

Trigonella foenum graecum
(feno grego) 50% fenusídeos 300 mg Hipoglicêmico, hipocolesterolêmico, gastroprotetor e melhora do desempenho 

físico

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações

DrenowC® 500 mg Diurético, redutor da retenção hídrica e antioxidante 

AHCC - Shiitake Gold® 200 mg Imunoestimulante e para prevenção de tumores

Commiphora Max® 250 mg Antidislipidêmico, antioxidante e anti-inflamatório

Gynostemma pentaphyllum  
98% gipenosídeos 50 mg Adaptógeno (redução dos efeitos do estresse), antidislipidêmico e antioxidante

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações

Diglothin® 200 mg Redutor da gordura abdominal e melhora do perfil lipídico plasmático e aumento 
de adiponectina (obesidade e síndrome metabólica)

DrenowC® 500 mg Diurético, redutor da retenção hídrica e antioxidante

Garcinia mangostana
10% α-mangostina 300 mg

Associação inibidora da adipogênese e da acumulação de gordura e 
hipoglicemiante

Sphaeranthus indicus 10:1 400 mg

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações

Diglothin® 200 mg Redutor da gordura abdominal e melhora do perfil lipídico plasmático e aumento 
de adiponectina (obesidade e síndrome metabólica)

Beanblock® 100 mg Sacietógeno pela redução da grelina e hipoglicemiante (inibidor da quebra do 
amido e absorção de glicose)

Berganina® 250 mg Antidislipidêmico, hipoglicemiante, anti-inflamatório e antioxidante

Inonotus obliquus (cogumelo 
chaga) 40% polissacarídeos 400 mg Antioxidante, hipoglicemiante, anti-inflamatório, imunomodulador e para 

prevenção de tumores

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.
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Longevidade 

Distúrbios psicológicos - humor e estresse/ foco e concentração Distúrbios psicológicos - humor e estresse/ foco e concentração

Fatores psicológicos que influenciam no comportamento 
alimentar, como ansiedade, depressão e sentimentos 
inespecíficos de tensão, são ativadores da compulsão 
alimentar, levando à alta ingestão de alimentos calóricos, 
ricos em açúcares e gorduras e consequente aumento do peso 
e comorbidades associadas.

Os fitoativos ansiolíticos, antidepressivos e adaptógenos são 
úteis e apresentam mecanismos de ação variados e inovadores, 
validados por meio da experimentação clínica e pré-clínica.

Distúrbios psicológicos 
humor e estresse/ 
foco e concentração

Livre-se
      da insônia!

Aproveite o máximo da sua mente

Referências
MORI K et al. Improving effects of the mushroom yamabushitake (Hericium erinaceus) on mild cognitive impairment: a double-blind placebo-controlled 
clinical trial. Phytother. Res., 2009; 23(3): 367–372. FRIEDMAN M. Chemistry, nutrition and health-promoting properties of Hericium erinaceus (lion’s mane) 
mushroom fruiting bodies and mycelia and their bioactive compounds. J Agric Food Chem., 2015; 63(32): 7108-7123 .

Referências
WOLFSON P; HOFFMANN DL. An investigation into the efficacy of Scutellaria 
lateriflora in healthy volunteers. Altern Ther Health Med., 2003; 9(2): 74-78.

Ansiless® é um fitoativo padronizado em 5% de escutelarina, com importante afinidade 
de ligação ao receptor de benzodiazepínicos (BDZ) e de serotonina (5-HT7 ), promovendo a 
qualidade do sono. Também é indicado para tratar a ansiedade e suas comorbidades, incluindo 
insônia, agitação, dores tensionais e compulsão alimentar.

Neurozen® é um fitoativo padronizado em 35% polissacarídeos e 0,55% de triterpenos, que 
estimulam a produção endógena do Fator de Crescimento Neural (NGF) utilizado como 
promotor da saúde neuronal, com aplicações relacionadas à melhora da cognição e memória.

Melhora a qualidade do sono

Reduz ansiedade e estresse

Neuroplasticidade  Memória
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Distúrbios psicológicos - humor e estresse/ foco e concentração Distúrbios psicológicos - humor e estresse/ foco e concentração

Fitoativos Dosagens Indicações 

Neurozen® 250 mg Melhora da cognição e da memória, prevenção e tratamento de demências, das 
doenças de Alzheimer e Parkinson e esclerose múltipla

Bacopa monnieri 30% bacosídeos 200 mg Melhora da performance cognitiva, memória, aprendizagem e concentração e 
antioxidante

Vitis vinifera (uva)  
95% antocianidinas 250 mg Antioxidante, anti-inflamatório e protetor cardiovascular

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

Neurozen® 250 mg Melhora da cognição e da memória, prevenção e tratamento de demências, das 
doenças de Alzheimer e Parkinson e esclerose múltipla

Ilex paraguariensis (chá mate) 4:1 300 mg Estimulante do sistema nervoso central e antioxidante

Inonotus obliquus (cogumelo 
chaga) 40% polissacarídeos 400 mg Antioxidante, hipoglicemiante, anti-inflamatório, imunomodulador e para 

prevenção de tumores

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia (a última dose até as 17 horas).

Fitoativos Dosagens Indicações 

Neurozen® 250 mg Melhora da cognição e da memória, prevenção e tratamento de demências, das 
doenças de Alzheimer e Parkinson e esclerose múltipla

Greenselect Phytosome® 120 mg Termogênico, antidislipidêmico, anti-inflamatório e antioxidante (obesidade e 
síndrome metabólica)

Sceletium tortuosum  
2% mesembrina 100 mg Ansiolítico para controle da compulsão alimentar e melhora dos distúrbios do 

sono e da tensão pré-menstrual

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

Neurozen® 250 mg Melhora da cognição e da memória, prevenção e tratamento de demências, das 
doenças de Alzheimer e Parkinson e esclerose múltipla

TetraSOD® 8 mg Antioxidante, anti-inflamatório, antiaging, anticelulítico e para melhora da 
performance e resistência física

L-theanina 50 mg Melhora cognitiva e emocional e da qualidade do sono e ansiolítico

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

Neurozen® 250 mg Melhora da cognição e da memória, prevenção e tratamento de demências, das 
doenças de Alzheimer e Parkinson e esclerose múltipla

Panax ginseng (ginseng coreano)
4% ginsenosídeos 120 mg Adaptógeno (melhora da resistência ao estresse), para aumento da resistência 

física e mental e imunoestimulante

Rosavin® 300 mg Adaptógeno (melhora da resistência ao estresse e do desempenho físico

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

Ansiless® 250 mg Ansiolítico e para melhora do humor, insônia, agitação, dores tensionais e 
compulsão alimentar

Beanblock® 100 mg Sacietógeno pela redução da grelina e hipoglicemiante (inibidor da quebra do 
amido e absorção de glicose)

Humulus lupulus (lúpulo) 5% 
flavonoides 100 mg Ansiolítico e para controle da compulsão alimentar e melhora do sono

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações

Neurozen® 250 mg Melhora da cognição e da memória, prevenção e tratamento de demências, das 
doenças de Alzheimer e Parkinson e esclerose múltipla

Melissa officinalis
5% ácido rosmarínico 500 mg Ansiolítico, para controle da compulsão alimentar e melhora do sono

Cordyceps sinensis (cogumelo 
lagarta) 7% ácido cordicéptico 250 mg Adaptógeno (melhora da resistência ao estresse), antifadiga e para melhora do 

desempenho físico e libido

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações

Neurozen® 250 mg Melhora da cognição e da memória, prevenção e tratamento de demências, das 
doenças de Alzheimer e Parkinson e esclerose múltipla

Ganoderma lucidum
10% polissacarídeos 300 mg

Associação adaptógena (redução dos efeitos do estresse) e imunomoduladora
Schisandra chinensis
10% schisandrina 500 mg

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.
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Moduladores epigenéticosDistúrbios psicológicos - humor e estresse/ foco e concentração

A nutrição passa por uma revolução nutrigenética, iniciada em 2003, após 
a conclusão do Projeto Genoma Humano. Desde então, pesquisadores 
e profissionais procuram fazer essa travessia com segurança, de modo a 
tornar as recomendações que, antes serviam para todos, em condutas mais 
precisas, baseadas na interação entre genes, ambiente e comportamento.

Embora seja considerada a “Nutrição do Futuro”, a Nutrigenômica já é 
uma realidade para os nutricionistas de diversos países. No Brasil, está em 
expansão, como grande oportunidade para os profissionais que querem se 
diferenciar, inovar e ajudar seus pacientes a viverem mais e melhor.

Com a compreensão integral do indivíduo, maior o conhecimento sobre os 
fatores que impactam na saúde. Sabe-se que não é possível mudar os genes, 
mas que aqueles que carregamos podem ser ativados ou silenciados,  em 
função do estilo de vida e, principalmente, pela alimentação.

É nesse contexto que a nutrição magistral ganha destaque no atendimento 
personalizado, ao ampliar a prescrição por meio da manipulação de fórmulas 
personalizadas, com extensa gama fitoativos, destacados na literatura 
científica, por meio de seus promissores benefícios, obtidos em tratamento e 
prevenção de doenças, bem como na suplementação e equilíbrio nutricional.

Dra. Adriana Azank
Nutricionista funcional clínica e esportiva,
com especialização nutrigenômica

Moduladores
          epigenéticos

Fitoativos Dosagens Indicações 

Ansiless® 250 mg Ansiolítico e para melhora do humor, insônia, agitação, dores tensionais e 
compulsão alimentar

Matricaria chamomilla (camomila) 
1,2% apigenina 250 mg Ansiolítico e para controle da compulsão alimentar e melhora do sono

Ganoderma lucidum 10% 
polisscarídeos 250 mg Adaptógeno, para redução dos efeitos do estresse, antifadiga e para melhora do 

desempenho físico e libido

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

Ansiless® 250 mg Ansiolítico e para melhora do humor, insônia, agitação, dores tensionais e 
compulsão alimentar

Metabolaid® 250 mg Aumenta o gasto energético (efeito browning) e a saciedade (aumento de GLP-1) 

Monascus purpureus (red yeast 
rice) 2% monacolina K 300 mg Anticolesterolemiante e antioxidante (prevenção da aterosclerose)

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações

Beanblock® 100 mg Sacietógeno pela redução da grelina e hipoglicemiante (inibidor da quebra do 
amido e absorção de glicose)

Magnolia officinalis  
2,7% honokiol 150 mg

Associação ansiolítica para redução da compulsão alimentar e melhora do sono

Ziziphus jujuba 10:1 500 mg

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.
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Moduladores epigenéticos Moduladores epigenéticos

Brocophanus® é um fitoativo composto por extratos vegetais, com dupla padronização em 
sulforafano (1%) e mirosinase (0,5%), associação estratégica para elevar a biodisponibilidade 
dos ativos. Diferentes publicações ressaltam o potencial quimiopreventivo do fitoativo 
sulforafano, com avaliações clínicas e pré-clínicas no combate de diferentes estirpes tumorais 
e doenças neurodegenerativas – transtorno do espectro autista (TEA), Alzheimer e Parkinson. 

Ativo inovador contra câncer

• Quimiopreventivo • Combate às doenças neurodegenerativas
• Efeito antioxidante e detoxificante 

Estômago
Combate, recidivas e 
agravos pelo H. pylori

Pâncreas
Promove a eficácia terapêutica 
de quimioterápicos

Mama
Reativação da expressão do 
receptor de estrogênio ERα

Ovário
Apoptose - downregulation
do gene Bcl-2 e upregulation 
de Bax e Caspase-3

Intestino
Promove enzimas 
quimiopreventivas de fase II

Próstata
Diminuição dos
níveis de PSA

Referências
MARTIN SL et al. Mechanisms for the inhibition of colon cancer cells by sulforaphane through epigenetic modulation of microRNA-21 and human telomerase 
reverse transcriptase (hTERT) down-regulation. Curr Cancer Drug Targets. 2018; 18(1): 97-106. MOON DO et al. Sulforaphane decreases viability and 
telomerase activity in hepatocellular carcinoma Hep3B cells through the reactive oxygen species-dependent pathway.Cancer Lett. 2010; 295(2): 260-266.

O segredo da longevidade

Referências
HOLMSTRÖM, K. M. The multifaceted role of Nrf2 in mitochondrial function. Current Opinion in Toxicology, 1, pp. 80–91, 2016. YAMASAKI, 
M. et al. Anti-obesity effects of hot water extract from Wasabi (Wasabia japonica Matsum.) leaves in mice fed high-fat diets, Nutr. Res. Pract. 
7, pp. 267–272, 2013.

+ 28% Acox1
Oxidação�de�ácidos
graxos�nos�adipócitos

-  25 % PPARy
Síntese e acúmulo de

triglicerídeos no fígado

+ 21% adiponectina
Metabolismo lipídico e

melhora�sensibilidade�à�insulina

-  49% leptina
Ingestão
alimentar

Mudança na expressão de genes
no tecido adiposo branco

Wasabi Gene® é um fitoativo padronizado em 12% isotiocianatos, que explora 
mecanismos de ação inovadores no tratamento da obesidade e de doenças causadas 
pela inflamação. Modula a expressão de genes relacionados ao metabolismo de 
lipídeos no fígado e no tecido adiposo. Além disso, ativa a via Nrf2, cujos genes alvo 
conduzem a uma vasta resposta antioxidante, à expressão de enzimas de fase II 
envolvidas na desintoxicação xenobiótica e inibição da inflamação.

Modulador epigenético

22 23



Moduladores epigenéticos Moduladores epigenéticos

Fitoativos Dosagens Indicações 

Brocophanus® 100 mg

Ativação das enzimas detoxificação de fase 1 e 2 (genes alvo: CYP1A2 

(enzimas citocromo P450), ADH e ALDH, MAOs, EPHX, PON1, GSTM1, GTSP1, 

GSTT1, MTHFR

Coriandrum sativum  
5% polifenois

150 mg

Curcuma longa  
95% curcuminoides

200 mg

Ocimum sanctum  
(holy basil) 10:1

250 mg

Wasabi Gene® 100 mg

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia, após as refeições.

Fitoativos Dosagens Indicações 

Florotaninos® 100 mg

Biogênese mitocondrial e metabolismo lipídico (genes alvo: 

SIRT1/3, PGC1a, PPARa, PPARD, SOD, GSTM/GPx/GTSTs, FTO)

Greenselect Phytosome® 120 mg

Haematococcus pluvialis  
3% astaxantina

5 mg

Rubus idaeus  
98% cetonas

100 mg

SlimCarb® 200 mg

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

Beanblock® 100 mg

Resistência à insulina (genes alvo: PPARG, TCF7L2, FTO, MC4R)

Gymnema sylvestre  
75% ácido gimnêmico

250 mg

Haematococcus pluvialis  
3% astaxantina

5 mg

Mormodica charantia  
(bitter melon) 10% charantina

150 mg

Cinacan® 300 mg

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

Inonotus obliquus (cogumelo 
chaga) 40% polissacarídeos

500 mg

Modulação do estresse e ansiedade (genes alvo: MTHFR, COMT,GABAR2, 
MAOA/B, GST, CLOCK)

Crocus sativus 0,3% safranal 400 mg

Geleia Realy® 300 mg

Ansiless® 250 mg

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

Clausii Pro® 4 bilhões de UFC

Fórmula imunomoduladora para disbiose intestinal - leaky gut 
(genes alvo: IL6, TNF, TLR4, NRF2)

Lactobacillus acidophilus 2 bilhões de UFC

Lactobacillus gasseri 1 bilhão de UFC

Lactobacillus paracasei 1 bilhão de UFC

Lactobacillus rhamnosus 1 bilhão de UFC

Protect P® 240mg

AHCC - Shiitake Gold®  200mg

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.
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Estética, beleza e bem-estar Estética, beleza e bem-estar

Buscando alcançar a longevidade com qualidade de vida, é 
necessário materializar uma mudança de hábitos e contar 
com o acompanhamento dos profissionais de saúde. 

Os fitoativos são aliados nessa jornada e constituem um 
diferencial de destaque, com benefícios nos tratamentos 
estéticos, cujas práticas avançadas são abrangentes e visam 
resultados que valorizam a beleza
e envolvem a promoção
da saúde de forma integral.

Estética, beleza
             e bem-estar

O seu 
antioxidante vegano

Sem celulite e sem flacidez! 

TetraSOD® é um ingrediente marinho, com importante atividade antioxidante enzimática. Possui 
como diferencial, uma elevada atividade da enzima superóxido dismutase (SOD) - 30.000 UI/g.

Fitocomplexo de ingredientes naturais, com ação cientificamente comprovada contra a celulite, 
atua de forma multialvo, estimulando a circulação sanguínea local e a eliminação do tecido 
adiposo, além de reduzir inflamação e edema.

Antiaging
Melhora a aparência

e saúde da pele, 
reduzindo rugas 

e manchas 

Poder 4 em 1

Anticelulite
Capacidade de 

reduzir a formação
de fibrose e de 
gordura local  

Emagrecimento
Reduz o estresse 

oxidativo e a resposta 
inflamatória, permitindo 

a perda de peso 

Antifadiga
Redução do 

cansaço e proteção 
muscular durante e 

após o treino

Referências
BARBOSA KBF et al. Estresse oxidativo: conceito, implicações e fatores modulatórios. Rev Nutr., 2010; 23(4):629-643. BELLIDO RJF. Effects of Tetraselmis 
chuii intake on oxidative stress in sportsmen. Extremadura University, Tese, 2017. CUI R; GAO M; Qu S; Liu D. Overexpression of superoxide dismutase 3 gene 
blocks high-fat diet-induced obesity, fatty liver and insulin resistance. Gene Ther., 2014; 21(9):840-848.

Referências
GALATI EM et al. Biological effects of hesperidin, a citrus flavonoid. (note I): Antiinflammatory and analgesic activity. Il Farmaco, 1994; 49 (11): 709-712. 
MASULLO M et al. Ruscus genus: a rich source of bioactive steroidal saponins. Planta Med.,2016; (18): 1513-1524.

+ 36%�circulação�sanguínea�local������������������������������������������ _  aspecto�“casca�de�laranja”+ 32%�lipólise

Vegano
100% microalgas 

marinhas

Gluten FreeSustentabilidade
Seu cultivo respeita e 

preserva o meio ambiente

RAW
Sem aditivos 

e conservantes

Sem GMO
Sem organismos geneticamente 

modificados (GMO)
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Estética, beleza e bem-estar Estética, beleza e bem-estar

Florotaninos® é um fitoativo de origem marinha padronizado em 20% florotaninos. 
É capaz de contribuir com a proteção e beleza da pele, possuindo indicação específica como 
fotoprotetor e clareador oral, diminuindo ainda linhas de expressão e sinais do envelhecimento 
para um efeito antiaging impecável.

Champorus® é um fitoativo padronizado em 20% 
polissacarídeos, obtido a partir de uma espécie de 
cogumelo. Avaliado clinicamente por seu potencial 
redutor dos odores, atua sobre os componentes 
tóxicos causadores de maus odores corporais, das 
fezes e mau hálito.

#Tchaubalinha     #Meucheirominhamarca

“Já imaginou um desodorante corporal
de uso oral? Não só capaz de reduzir 
os maus odores do corpo, mas também 
das fezes e mau hálito em cápsula?”

Antiaging de origem marinha

• Atividade�clareadora�e�fotoprotetora�oral
• Combate�rugas�e�linhas�de�expressão�

Desodorante
               de uso oral 

Florotaninos®

Referências
HEO SJ et al. Effect of phlorotannins isolated from Ecklonia cava on melanogenesis and their protective effect against photo-oxidative stress 
induced by UV-B radiation. Toxicol. In Vitro, 2009;  23(6): 1123–1130.  KIM SK, HIMAYA SWA. Medicinal Effects of phlorotannins from marine 
brown algae. Adv Food Nutr Res., 2011; 64: 97-109.

Referências
NISHIHIRA J et al. Effects of 4-week continuous ingestion of champignon extract on 
halitosis and body and fecal odor. J Tradit Complement Med. 2017,11;7(1):110-116.

Elimine odores corporarais

Fitoativos Dosagens Indicações 

TetraSOD® 8 mg Antioxidante, anti-inflamatório, antiaging, anticelulítico e para melhora da 
performance e resistência física

Florotaninos® 300 mg Antiaging, atividade fotoprotetora por via oral, melhora de rugas e linhas de 
expressão e anti-inflamatória

Polygonum multiflorum (Fo Ti) 12:1 500 mg Antiaging para fortalecimento capilar e reversão de fios brancos, adaptógeno e 
para melhora da libido

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

TetraSOD® 8 mg Antioxidante, anti-inflamatório, antiaging, anticelulítico e para melhora da 
performance e resistência física

Emblica officinalis (amla)  
40% taninos

350 mg Antioxidante, antidislipidêmico, hepatoprotetor, gastroprotetor e antiaging

Tropaeolum majus (capuchinha) 250 mg Antiadipogênico e antioxidante

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

Florotaninos® 300 mg Antiaging, atividade fotoprotetora por via oral, melhora de rugas e linhas de 
expressão e anti-inflamatória

Asparagus racemosus  
10% asparosídeos 125 mg Adaptógeno (melhora da resistência ao estresse) e fitoestrogênico para melhora 

dos sintomas da menopausa

Citrus sinensis (laranja moro)  
90% flavonoides 250 mg Antiadipogênico, inibidor da acumulação de gordura no tecido adiposo e 

antioxidante

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

TetraSOD® 8 mg Antioxidante, anti-inflamatório, antiaging, anticelulítico e para melhora da 
performance e resistência física

Polypodium leucotomos 30:1 150 mg Fotoprotetor oral, anti-inflamatório e antienvelhecimento da pele

Punica granatum 40% ácido 
elágico 250 mg Anti-inflamatório, antioxidante, antiaging e prevenção de doenças crônicas 

degenerativas

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.
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Libido, menopausa e performance físicaEstética, beleza e bem-estar

A atividade física e a vida sexual constituem fatores 
importantes e determinantes para o bem-estar e 
saúde de forma geral. O desempenho físico e sexual, 
em seus diferentes aspectos, passa por diversas 
mudanças ao longo da vida dos homens e mulheres, 
em decorrência da idade, das oscilações hormonais e 
do estresse. 

Os fitoativos podem colaborar para minimizar 
as consequências destas mudanças, por meio de 
diferentes mecanismos que interferem com a função 
hormonal, com o sistema nervoso central e com o 
equilíbrio fisiológico de forma geral.

Libido, menopausa 
     e performance física

Fitoativos Dosagens Indicações 

Drenalip® 3% em bases 
cosméticas

Tratamento e prevenção da celulite, com aumento da lipólise e da circulação local, 
redução da adipogênese e melhora da firmeza e tonicidade da pele

Uso externo: Aplicar sobre a área afetada, duas vezes ao dia

Fitoativos Dosagens Indicações 

TetraSOD® 8 mg Antioxidante, anti-inflamatório, antiaging, anticelulítico e 
para melhora da performance e resistência física

DrenowC® 500 mg Diurético e redutor da retenção hídrica (“drenagem oral”), 
antioxidante, antidislipidêmico e hipoglicemiante

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

TetraSOD® 8 mg Antioxidante, anti-inflamatório, antiaging, anticelulítico e 
para melhora da performance e resistência física

Bambusa vulgaris 
70% sílica 100 mg Regeneração e restauração de tecidos com colágeno (pele, 

cabelo e unha) e antiaging

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

TetraSOD® 8 mg Antioxidante, anti-inflamatório, antiaging, anticelulítico e 
para melhora da performance e resistência física

Coriandrum sativum 
(coentro)  
5% polifenois

100 mg Anti-inflamatório e antioxidante para prevenção e 
tratamento da celulite e detoxificação do organismo

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

out

in

in

in

Para�otimizar�os�efeitos�anticelulíticos,�utilize�a�estratégia�IN/OUT
de tratamento – DRENALIP®�pela�via�tópica�(ação�local)�e�TetraSOD®

e�outros�fitoativos�pela�via�oral�(ação�sistêmica)
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Libido, menopausa e performance física Libido, menopausa e performance física

Protup® é um fitoativo padronizado em 
30% de protodioscina, com comprovada 
atividade androgênica, que atua sobre 
o aumento dos níveis endógenos de 
DHEA - dehidroepiandrosterona, 
um precursor da testosterona. 
Indicado para aumentar a libido 
feminina e masculina, melhorar 
a espermatogênese, além de 
amenizar os sintomas 
da menopausa.

Teamfast - Quercetina Phytosome® é um fitoativo inovador, padronizado entre 
34%-42% de quercetina, com a exclusiva tecnologia Phytosome®, que garante 
alta biodisponibilidade. Possui atividade antioxidante e anti-inflamatória, 
relacionadas à melhora do desempenho físico e resistência física, reduzindo a 
fadiga muscular e o estresse oxidativo pós treino. Também é considerado um 
senolítico, por  auxiliar na eliminação das células senescentes do organismo. 

O up que você merece 

73% de aumento 
da libido

Mais satisfação sexual mais�eficácia 
nos treinos

menos dores 
musculares

21%

43%

23% menos�cãibras

Nutrição 
      Esportiva

Referências
RIVA A et al. Quercetin Phytosome® in triathlon athletes: a pilot registry study. Minerva Med., 2018; 109(4): 285-289. OLIVEIRA DM; SANTOS D. Efeitos 
isolados e combinados da suplementação de flavonoides e exercício físico frente ao perfil bioquímico e oxidativo. Nutrivisa – Revista de Nutrição e Vigilância 
em Saúde, 2017; 3(3): 161-171.

Referências
GAMA et al. Clinical assessment of Tribulus terrestris extract in the treatment of female sexual dysfunction. Clin Med Insights Womens Health, 2014; 
7:45–50. GUAZZELLI et al. Study of the effects of Tribulus terrestris and tibolone in postmenopausal women with sexual desire dysfunction. Arq Med Hosp 
Fac Cienc Med Santa Casa São Paulo, 2014; 59(1): 20-26.

Combate as células senescentes 
(associadas ao envelhecimento
e desenvolvimento progressivo
de doenças)

Longevidade

32 33



Libido, menopausa e performance física Libido, menopausa e performance física

Fitoativos Dosagens Indicações 

ProtUp® 180 mg Melhora da libido e espermatogênese, ganho de massa muscular e redução dos 
sintomas do climatério (ações androgênicas)

Teamfast Phytosome® 250 mg Melhora do desempenho esportivo e da fadiga, para aumento a resistência física 
e cardiovascular e antioxidante

Turnera diffusa (damiana) 10:1 500 mg Afrodisíaco, adaptógeno e antioxidante

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

ProtUp® 180 mg Melhora da libido e espermatogênese, ganho de massa muscular e redução dos 
sintomas do climatério (ações androgênicas)

Pueraria mirifica 25% puerarina 400 mg Melhora dos sintomas do climatério e menopausa (ação fitoestrogênica)

Laxogenina (5-alfa-
hidroxilaxogenina ) 50 mg Aumento de massa muscular e força física

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

ProtUp® 180 mg Melhora da libido e espermatogênese, ganho de massa muscular e redução dos 
sintomas do climatério (ações androgênicas)

Greenselect Phytosome® 120 mg Termogênico, antidislipidêmico, anti-inflamatório e antioxidante (obesidade e 
síndrome metabólica)

Theacrine 100 mg Melhora do desempenho físico e mental

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

ProtUp® 180 mg Melhora da libido e espermatogênese, ganho de massa muscular e redução dos 
sintomas do climatério (ações androgênicas)

Epimedium sagittatum 5% icariína 350 mg Melhora da função sexual, da libido e de sintomas do climatério e menopausa 
(incluindo a osteoporose)

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

ProtUp® 180 mg Melhora da libido e espermatogênese, ganho de massa muscular e redução dos 
sintomas do climatério (ações androgênicas)

Eurycoma longifolia (long jack) 12:1 200 mg Melhora da disfunção erétil, infertilidade e libido e aumento dos níveis de 
testosterona para o desempenho e força física

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

Teamfast Phytosome® 250 mg Melhora do desempenho esportivo e da fadiga, para aumento a resistência física 
e cardiovascular e antioxidante

Fadogia Black® 200mg Aumento dos níveis de testosterona, melhora da disfunção erétil e da ejaculação 
precoce e para ganho de massa muscular

Kaempfera parviflora (black ginger) 
5% flavonoides 90 mg Melhora da disfunção sexual e fertilidade masculina e para melhora da 

performance física e aumento de massa magra

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

Teamfast Phytosome® 250 mg Melhora do desempenho esportivo e da fadiga, para aumento a resistência física 
e cardiovascular e antioxidante

Black rice 25% antocianidinas 50 mg Antioxidante, anti-inflamatório, antidislipidêmico e protetor cardiovascular

Ganoderma lucidum 10% 
polissacarídeos 300 mg Adaptógeno (redução dos efeitos do estresse), imunomodulador, hepatoprotetor, 

cadioprotetor e para a prevenção do câncer e prebiótico

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

ProtUp® 180 mg Melhora da libido e espermatogênese, ganho de massa muscular e redução dos 
sintomas do climatério (ações androgênicas)

Bulbine Max® 500 mg Melhora da libido e da disfunção erétil e aumento de massa muscular

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

Teamfast Phytosome® 250 mg Melhora do desempenho esportivo e da fadiga, para aumento a resistência física 
e cardiovascular e antioxidante

TetraSOD® 8 mg Antioxidante, anti-inflamatório, antiaging, anticelulítico e para melhora da 
performance e resistência física

Panax ginseng (ginseng coreano) 
4% ginsenosídeos 120 mg Adaptógeno (melhora da resistência ao estresse), para aumento da resistência 

física e mental e imunoestimulante

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

Teamfast Phytosome® 250 mg Melhora do desempenho esportivo e da fadiga, para aumento a resistência física 
e cardiovascular e antioxidante

Greenselect Phytosome® 120 mg Termogênico, antidislipidêmico, anti-inflamatório e antioxidante (obesidade e 
síndrome metabólica)

Rosavin® 300 mg Adaptógeno (melhora da resistência ao estresse e do desempenho físico)

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.
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Sistema imunológico, alergias, dor e inflamação Sistema imunológico, alergias, dor e inflamação

A inflamação é um processo fisiológico normal, que conjunta a expressão da dor e 
do sistema imunológico, defende o organismo contra infecções e danos teciduais de 
diferentes tipos. Em condições normais, este complexo mecanismo de defesa é auto-
limitado, sendo sua cronicidade responsável por danos insidiosos e o agravo de diversas 
patologias. 

Doenças autoimunes, incluindo artrite reumatoide (AR), doença inflamatória intestinal 
(DII), lúpus eritematoso sistêmico (LES), são desencadeadas, entre outros motivos, pela 
expressão exacerbada deste sistema. 

Atualmente, a ciência pode se apoiar nos recentes avanços 
dos fitoativos durante as fases de prevenção e tratamento 
de patologias crônicas. Utilizar o sinergismo dos 
fitoativos e explorar diferentes mecanismos de ação 
contribuem para um tratamento efetivo e para a 
minimização de efeitos colaterais, contribuindo de 
maneira natural com o bem estar fisiológico.

Sistema imunológico,
     alergias, dor e inflamação

Mitidol® é um fitoativo rico em alquilamidas, gingerols e shogaols, que auxilia no tratamento 
de inflamações e dores articulares. Apresenta em sua composição a patenteada tecnologia 
Phytosome® responsável por melhorar o perfil de absorção, tornando-o mais potente e eficaz. 
Mitidol® é um importante complemento natural em terapias analgésicas e no manejo de 
inflamações crônicas, melhorando a amplitude dos movimentos de pacientes e consequentemente 
impulsionando sua qualidade de vida.

Melhora da 
amplitude dos 
movimentos

Resultados
comprovados 
em 10 dias    

Efeito anti-inflamatório e analgésico 

Referências
RONDANELLI M et al. Zingiber and Acmella Against Knee Osteoarthritis, Official Journal of the American Academy of Pain Medicine, 2019; april 9. 

O Natural é viver sem dor
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Sistema imunológico, alergias, dor e inflamação Sistema imunológico, alergias, dor e inflamação

Geleia Realy® é um ativo natural, liofilizado obtido da Geléia Real, padronizado em 5% de 
10-HDA e 30% de proteínas. Dentre a ampla variedade de atividades biológicas relacionadas, 
destaca-se sua importante ação imunomoduladora, capaz de auxiliar os indivíduos hipersensíveis 
contra uma diversa gama de alérgenos, fortalecendo a imunidade e reduzindo inflamações.

AHCC - Shiitake Gold® é um fitoativo padronizado em 60% AHCC (Active hexose correlated 
compound) com inúmeros benefícios sobre a função imunológica, incluindo: aumento da 
resistência a infecções virais e bacterianas, modulação da produção de citocinas pró-
inflamatórias, atividade antioxidante e anti-inflamatória. 

Protect P® é um fitoativo original da flora brasileira, padronizado em 15% de alcaloides. Seu uso 
remonta à sabedoria das tribos indígenas nacionais, que de maneira própria e posteriormente 
constatada, demonstra aplicação especial como imunoestimulante, antiviral e revigorante físico.

Auxílio real no combate das alergias Fortalece o sistema imune 

Prevenção de doenças
virais de repetição 

Fortalecimento contra 
gripes e resfriados

Útil contra doenças
autoimunes 

Ações analgésica 
e anti-inflamatória

GeleiaRealy® AHCC • Shiitake Gold®

Referências
KOHNO K et al. Royal jelly inhibits the production of proinflammatory cytokines by activated macrophages. Biosci Biotechnol Biochem. 
2004; 68: 138–145. KURIMOTO M et al. Major royal jelly protein 3 modulates immune responses in vitro and in vivo. Life Sci, 2003; 73: 2029–2045.

Referências
SANTOS NP; PINTO AC. “A Mata é sua Farmácia” – A Pesquisa de Plantas Brasileiras para o Combate de Doenças Tropicais no Século XIX. Revista Virtual de 
Química, UFRJ, 2012;  vol. 4(2).

Fortalece a 
imunidade

Combate 
alergias e 

inflamações

Padronização 
exclusiva

Reforça o sistema imune 
contra gripes, resfriados 
e doenças oportunistas 

Referências
GARDNER EM. et al. Active hexose correlated compound (AHCC) improves immune cell populations after influenze vaccination of healthy subjects. 
FASEB J, 2010;24, p. 327. RITZ BW. Active Hexose Correlated Compound (AHCC) and Immune Outcomes in Humans: A Review; Natural Medicine 
Journal, 2011; 3(1).
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Sistema imunológico, alergias, dor e inflamação Sistema imunológico, alergias, dor e inflamação

Fitoativos Dosagens Indicações 

Mitidol® 350 mg Anti-inflamátorio e analgésico (distúrbios osteoarticulares)

Ansiless® 250 mg Ansiolítico e para melhora do humor, insônia, agitação, dores tensionais e 
compulsão alimentar

Harpagophytum procumbens (garra 
do diabo) 20% harpagosídeo 150 mg Anti-inflamatório, antirreumático e analgésico (distúrbios osteoarticulares)

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

Mitidol® 350 mg Anti-inflamátorio e analgésico (distúrbios osteoarticulares)

Boswellia serrata 60% ácido 
boswélico 600 mg Anti-inflamatório e analgésico (doenças osteoarticulares) e imunomodulador

Zingiber officinale (gengibre)  
5% gingerol 500 mg Antidispéptico, para náusea/enjoo (antiemético) e termogênico

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

AHCC - Shiitake Gold® 200 mg Imunoestimulante e para prevenção de tumores

Geleia Realy® 300 mg Antialérgico, imunomodulador e  anti-inflamatório

Glycyrrhiza glabra (licorice) 30% 
ácido glicirrízico 250 mg Anti-inflamatório, imunomodulador e expectorante

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações 

Protect P® 240 mg Imunoestimulante, antiviral e revigorante físico

Terminalia chebula  39% taninos, 
15% ácido chebulínico e 12% 
ácido chebulágico

250 mg Anti-inflamatório, antioxidante e para dores articulares

Urtiga dioica 0,8% sitotesterol 100 mg Anti-inflamatório, antirreumático, hipoglicemiante e prevenção de doenças 
cardiovasculares

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações

Mitidol® 350 mg Anti-inflamátorio e analgésico (distúrbios osteoarticulares)

TetraSOD® 8 mg Antioxidante, anti-inflamatório, antiaging, anticelulítico e para melhora da 
performance e resistência física

Curcuma longa 95%  
curcuminoides 150 mg Anti-inflamatório para doenças crônicas (obesidade, doenças degenerativas e 

reumáticas)

Piper nigrum 98% piperina 10 mg Aumento da biodisponibilidade de fitoativos (ex.: curcuminoides)

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações

Mitidol® 350 mg Anti-inflamátorio e analgésico (distúrbios osteoarticulares)

Protect P® 240 mg Imunoestimulante, antiviral e revigorante físico

Rosa canina 30% vitamina C 150 mg Fonte de vitamina C, imunoestimulante, anti-inflamatório e antioxidante

Aristotelia chilensis
(maquiberry) 10:1

500 mg Antioxidante, anti-inflamatório, hipoglicêmico e hipocolesterolemiante e para 
prevenção da degeneração macular nos olhos

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.

Fitoativos Dosagens Indicações

AHCC - Shiitake Gold® 200 mg Imunoestimulante e para prevenção de tumores

Petasites hybridus 15% petasinas 75 mg
Melhora das afecções respiratórias e alérgicas das vias aéreas superiores

Pelargonium sidoides 10:1 30 mg

Posologia: Ingerir uma dose, duas vezes ao dia.
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Saúde intestinal Saúde intestinal

Um boom nos consultórios das mais 
diversas especialidades, os probióticos 
vieram para ficar. Pesquisadores das 
mais diversas universidades e centros 
de pesquisa nacionais e internacionais, 
não cansam de reafirmar seus 
benefícios, que vão de uma simples 
melhora do trânsito intestinal, 
passando por distúrbios metabólicos 
como obesidade e chegam até a 
melhora de quadros de ansiedade e 
depressão. 

A cada dia se torna mais difícil não se 
convencer de que os probióticos nos 
ajudam a ter mais saúde, qualidade de 
vida e bem estar. Para você experimentar, 
deixamos sugestões de fórmulas de probióticos 
com os mais diversos objetivos e, ainda, novos 
fitoterápicos que podem ser prescritos de forma associada 
para conquistar de forma mais rápida uma vida saudável!

Dra. Fernanda Drummond
Nutricionista | Doutora em Alimentos e Nutrição.

Saúde
      intestinal

Clausii Pro®                                                                                                    4 bilhões UFC

Recuperação da mucosa intestinal

Lactobacillus casei               2 bilhões UFC

Lactobacillus acidophilus     2 bilhões UFC

Lactobacillus rhamnosus       2 bilhões UFC

Lactobacillus bulgaricus      2 bilhões UFC

Bifidobacterium breve             1 bilhão UFC

Bifidobacterium longun         1 bilhão UFC

Posologia: Ingerir uma dose à noite.

Redução do estresse, ansiedade e depressão

Lactobacillus helveticus      3 bilhões UFC

Bifidobacterium longum       3 bilhões UFC

Clausii Pro®                          2 bilhões UFC

Posologia: Ingerir uma dose à noite.

Sceletium tortuosum 
100 mg

Ingerir uma dose,  
duas vezes ao dia.

Ansiless® 250 mg
Ingerir uma dose,  
duas vezes ao dia.

Lactobacillus acidophilus      2 bilhões UFC

Lactobacillus casei                   2 bilhões UFC

Lactobacillus gasseri               2 bilhões UFC

Bifidobacterium bifidum         2 bilhões UFC

Bifidobacterium lactis             2 bilhões UFC

Posologia: Ingerir uma dose à noite.

Lactobacillus plantarum    2 bilhões UFC

Lactobacillus rhamnosus  2 bilhões UFC

Lactobacillus gasseri          2 bilhões UFC

Bifidobacterium breve       2 bilhões UFC

Posologia: Ingerir uma dose à noite.

Controle da obesidade, redução da lipogênese 
e modulação da Síndrome Metabólica

Metabolaid® 250 mg
Greenselect® 120 mg

Ingerir uma dose,  
duas vezes ao dia.

Greenselect® 120 mg
SlimCarb® 200 mg

Ingerir uma dose, 
duas vezes ao dia.

Lactobacullis plantrum                                                                                  2 bilhões UFC

     Posologia: Ingerir uma dose à noite.
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Fitoativos com qualidade Florien

Conheça todos
os nossos destaques.

Tenha acesso ao portfólio
completo no site: www.florien.com.br

Fitoativos Padronização Principais indicações Dosagem

Aesculus 
hippocastanum 
(castanha da Índia)

30% escina Vasoprotetor, venotônico, estimulante da circulação e 
antiinflamatório (varizes e hemorroidas)

50 a 250 mg,  
duas vezes ao dia

Agaricus blazei 
(cogumelo do sol) 10% polissacarídeos

Adaptógeno (melhora da resistência ao estresse), 
imunomodulador, anti-inflamatório  
e antidislipidêmico 

400 mg,  
duas vezes ao dia

AHCC - Shiitake 
Gold®

60% AHCC - active hexose 
correlated compound Imunoestimulante e para prevenção de tumores 200 a 400 mg, 

duas vezes ao dia

Ajuga turkestanica 
(turkesterona) 2% turkesterona Aumento da força muscular e de massa magra 500 mg, duas 

vezes ao dia

Ansiless® 5% escutelarina Ansiolítico e para melhora do humor, insônia, agitação, 
dores tensionais e compulsão alimentar

250 mg, duas 
vezes ao dia

Apigex® ≥ 98% apigenina Antioxidante, anti-inflamatório, neuroprotetor  
e para prevenção de tumores

50 a 100 mg,  
duas vezes ao dia

Arctostaphylos 
uva-ursi 
(uva-ursi)

10% arbutina
Anti-inflamatório, antisséptico, diurético e adstringente 
para as infecções/inflamações urinárias/cistite e dos 
órgãos genitais masculino e feminino

500 mg,  
duas vezes ao dia

Aristotelia chilensis 
(maquiberry) concentrado 10:1

Antioxidante, anti-inflamatório, hipoglicêmico e 
hipocolesterolemiante e para prevenção da degeneração 
macular nos olhos

500 mg,  
duas vezes ao dia

Ascophyllum 
nodosum concentrado 10:1 Hipoglicemiante, inibidor da quebra do amido e da 

absorção de glicose e modulador da função tireoidiana
330 mg,  
duas vezes ao dia

Asparagus 
racemosus 10% asparosídeos

Adaptógeno (melhora da resistência ao estresse) e 
fitoestrogênico para melhora  
dos sintomas da menopausa

125 mg,  
duas vezes ao dia

Astragalus 
membranaceus 70% polissacarídeos Adaptógeno (melhora da resistência  

ao estresse) e imunomodulador
250 mg,  
duas vezes ao dia

Astragalus 
membranaceus 5% astragalosídeo IV Adaptógeno (melhora da resistência  

ao estresse) e imunomodulador
500 mg,  
duas vezes ao dia

Atropa belladonna concentrado 10:1 Antiespasmódico 5 a 25 mg,  
duas vezes ao dia

Azadirachta indica  
(neem) concentrado 10:1

Hepatoprotetor, gastroprotetor, anti-inflamatório, 
antidislipidêmico e hipoglicemiante 
Uso tópico: antisséptico e para afecções da pele e unhas 
(micoses e outras)

125 a 250 mg, 
duas vezes ao dia

Bacopa monnieri 
(bacopa) 30% bacosídeos Melhora da performance cognitiva, memória, 

aprendizagem e concentração e antioxidante
200 mg,  
duas vezes ao dia

Bambusa vulgaris 
(bambu) 70% sílica Regeneração e restauração de tecidos com colágeno 

(pele, cabelos e unhas) e antiaging
100 mg,  
duas vezes ao dia

Beanblock®

Inibição enzimática (alfa-
amilase) - U/mg: ≥1.100 

≥ 6% em complexo de 
proteínas inibidoras da 
alfa-amilase

Atividade de 
fitohemaglutinina - ≥ 10.000 
≤ 30.000 (HAU/g)

Sacietógeno pela redução da grelina e hipoglicemiante 
(inibidor da quebra do amido  
e da absorção de glicose)

100 mg,  
duas vezes ao dia

Berganina® 38% flavonoides e 10% 
naringenina

Antidislipidêmico, hipoglicemiante, anti-inflamatório e 
antioxidante

250 mg,  
duas vezes ao dia

Fitoativos Padronização Principais indicações Dosagem
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Beta vulgaris 
(beterraba)

10% betaína e 
2,5% nitrato Hipotensor/vasodilatador e fonte de vitaminas e minerais 250 a 550 mg, 

duas vezes ao dia

Black rice 25% antocianidinas Antioxidante, anti-inflamatório, antidislipidêmico e 
protetor cardiovascular

50 mg,  
duas vezes ao dia

Boswellia serrata 60% ácido boswélico Anti-inflamatório e analgésico (doenças osteoarticulares) 
e imunossupressor

600 mg,  
duas vezes ao dia

Bulbine Max® concentrado 10:1 Melhora da libido e da disfunção erétil  
e aumento de massa muscular

500 mg,  
duas vezes ao dia

Brocophanus® 1% sulforafano e 0,5% 
mirosinase

Protetor genético. Quimiopreventivo inovador, com 
adicional ação antioxidante 
e neuroprotetora

100 mg,  
duas vezes ao dia

Capsicum annuum 
(capsici) 40% capsinoides Termogênico (aceleração do metabolismo)  

e perda de gordura
3 mg,  
duas vezes ao dia

Cassia angustifolia 
(sene) 10% senosídeos Laxante de contato, para constipação intestinal 100 mg ao dia,  

ao deitar

Cassia fistula  
(chuva de ouro) concentrado 10:1 Laxante de contato, para constipação intestinal 40 mg ao dia,  

ao deitar

Champorus® 20% polissacarídeos Redutor de odores corporais (corpo, fezes  
e hálito)

250 mg,  
duas vezes ao dia

Cinacan® 55% polifenois Hipoglicemiante e antioxidante 250 mg, duas 
vezes ao dia

Cissus 
quadrangularis 
(cissus)

concentrado 20:1 Emagrecedor, antidislipidêmico e hipoglicemiante 
(síndrome metabólica) e para cicatrização e reforço ósseo

150 mg, duas 
vezes ao dia

Citrus aurantium 
(laranja amarga) 30% p-sinefrina Termogênico (aceleração do metabolismo) e perda de 

gordura
200 mg, duas 
vezes ao dia

Citrus paradisi 
(grapefruit) 5% flavonas Antidislipidêmico, antioxidante e anti-inflamatório 500 mg, duas 

vezes ao dia

Citrus sinensis 
(laranja moro) 90% flavonoides Antiadipogênico, inibidor da acumulação de gordura no 

tecido adiposo e antioxidante
250 mg, duas 
vezes ao dia

Codonopsis pilosula  
(dang shen) concentrado 10:1 Antioxidante, imunoestimulante e para prevenção de 

tumores, hipoglicemainte e gastroprotetor 
500 mg, duas 
vezes ao dia

Coffea robusta 
(café verde) 8% ácido clorogênico Termogênico (aceleração do metabolismo) e perda de 

gordura e antioxidante
150 mg, duas 
vezes ao dia

Coffea robusta 
(café verde) 50% ácido clorogênico Termogênico (aceleração do metabolismo) e perda de 

gordura e antioxidante
90 mg, 2 vezes 
ao dia

Coleus forskholii 10% forskolina Termogênico (aceleração do metabolismo) e perda de 
gordura e para aumento da massa magra

250 mg, duas 
vezes ao dia

Commiphora Max® 10% guggulesteronas Antidislipidêmico, antioxidante e anti-inflamatório 250 mg, duas 
vezes ao dia

Cordyceps sinensis 
(cogumelo lagarta) 7% ácido cordicéptico Adaptógeno (melhora da resistência ao estresse), 

antifadiga e para melhora do desempenho físico e libido
250 a 350 mg, 
duas vezes ao dia

Coriandrum sativum 
(coentro) 5% polifenois Anti-inflamatório e antioxidante para prevenção e 

tratamento da celulite e detoxificação do organismo
150 mg, duas 
vezes ao dia

Crocus sativus 
(açafrão) 0,3% safranal Ansiolítico e antidepressivo, para redução da compulsão 

alimentar, ansiedade e estresse
90 mg, duas vezes 
ao dia

Curcuma longa 
(curcumim) 95% curcuminoides Anti-inflamatório para doenças crônicas degenerativas 

(obesidade, doenças reumáticas e outras)
150 mg, duas 
vezes ao dia

Cyanotis vaga 70% β-ecdisterona
Adaptógeno (melhora da resistência ao estresse), 
antioxidante, para melhora do desempenho físico e 
desenvolvimento de massa magra

5 mg/Kg de 
β-ecdisterona, 
uma hora antes do 
treino físico diário

Dichroa febrifuga  
(radix dichroa) Concentrado 10:1 Anti-inflamatório e para febres por infecções 100 a 200 mg, 

duas vezes ao dia

Diglothin® 10% polifenois
Redutor da gordura abdominal e melhora do perfil lipídico 
plasmático e aumento de adiponectina (obesidade e 
síndrome metabólica)

200 mg, 
 duas vezes ao dia

Drenalip® complexo de fitoativos

Tratamento e prevenção da celulite  
(aumento da lipólise e circulação local,  
redução da adipogênese e melhora  
da firmeza e tonicidade da pele)

Aplicação de 
Drenalip® 3% 
(incorporado em 
base cosmética) 
no local afetado, 
duas vezes ao dia

Fitoativos Padronização Principais indicações DosagemFitoativos Padronização Principais indicações Dosagem
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DrenowC®
10% betalaínas, 0,06% 
indicaxantinas e 30% 
vitamina C

Diurético e redutor da retenção hídrica (“drenagem oral”), 
antioxidante, antidislipidêmico e hipoglicemiante

500 mg,  
duas vezes ao dia

EGCG 
(epigalocatequina 
galato)

--- Antioxidante, anti-inflamatório e termogênico 25 a 150 mg,  
duas vezes ao dia

Eleutherococcus 
senticosus 
(ginseng siberiano)

0,8% eleuterosídeos B+E Adaptógeno (melhora da resistência ao estresse) e 
imunomodulador 

150 a 200 mg, 
duas vezes ao dia

Emblica officinalis 
(amla) 40% taninos Antioxidante, antidislipidêmico, hepatoprotetor, 

gastroprotetor e antiaging
350 mg,  
duas vezes ao dia

Epimedium 
sagittatum 5% icariína Melhora da função sexual, da libido e de sintomas do 

climatério e menopausa (incluindo a osteoporose)
350 mg,  
duas vezes ao dia

Eurycoma longifolia 
(long jack) concentrado 10:1

Melhora da disfunção erétil, infertilidade e libido e 
aumento dos níveis de testosterona para o desempenho 
e força física

150 a 200 mg, 
duas vezes ao dia

Evodia rutaecarpa 30% evodiamina Termogênico (aceleração do metabolismo) e perda de 
gordura

10 a 20 mg,  
duas vezes ao dia

Fadogia Black® 15% polifenois
Aumento dos níveis de testosterona, melhora da 
disfunção erétil e da ejaculação precoce e para ganho de 
massa muscular

200 mg,  
duas vezes ao dia

Fisetin 98% fisetin Melhora da memória e cognição e prevenção do dano 
neuronal causado pelo estresse oxidativo

100 a 500 mg, 
duas vezes ao dia

Fucoxantina 10% fucoxantina Hipoglicêmico, antidislipidêmico, antioxidante e anti-
inflamatório

150 mg,  
duas vezes ao dia

Fucus vesiculosus 1,5% iodo Melhora das disfunções da tireoide e adjuvante na perda 
de peso

40 mg,  
duas vezes ao dia

Florotaninos® 20% florotaninos
Antiaging, atividade fotoprotetora da pele por via 
oral, melhora de rugas e linhas de expressão e anti-
inflamatória 

300 mg, duas 
vezes ao dia

Gamma oryzanol  > 97% gamma oryzanol Melhora da performance física, antioxidante e 
antidislipidêmico

50 a 250 mg, duas 
vezes ao dia

Ganoderma lucidum 
(cogumelo reishi) 10% polissacarídeos

Adaptógeno (melhora da resistência ao estresse), 
imunomodulador, hepatoprotetor, cadioprotetor e para a 
prevenção de tumores

300 mg, duas 
vezes ao dia

Garcinia cambogia 50% ácido hidroxicítrico Redução do apetite e hipoglicemiante 400 a 800 mg, 
duas vezes ao dia

Garcinia 
mangostana 
(mangostão)

10% α-mangostina
Antiadipogênico, antidislipidêmico, hipoglicemiante, anti-
inflamatório e antioxidante (síndrome metabólica)

300 mg, duas 
vezes ao dia

Geleia Realy® 5% 10-DHA ( ácido 10-hidro-
xi-2-decenoico) Antialérgico, imunomodulador e  anti-inflamatório 300 mg, duas 

vezes ao dia

Genisteína 98% genisteína Fitoestrogênico para melhora dos sintomas do climatério e 
menopausa e prevenção de osteoporose

10 a 30 mg, duas 
vezes ao dia

Glycyrrhiza glabra 
(licorice) 10% ácido glicirrízico Anti-inflamatório, imunomodulador e expectorante 125 a 750 mg, 

duas vezes ao dia

Glycyrrhiza glabra 
(licorice) 30% ácido glicirrízico Anti-inflamatório, imunomodulador e expectorante 40 a 250 mg, duas 

vezes ao dia

Greenselect 
Phytosome®

60% catequinas e 40% 
epigalocatequina galato 
EGCG

Termogênico, antidislipidêmico, anti-inflamatório e 
antioxidante (obesidade e síndrome metabólica)

120 mg, duas 
vezes ao dia

Griffonia 
simplicifolia 95% 5-hidroxitriptofano Ansiolítico e antidepressivo, para redução do apetite e 

compulsão alimentar
50 mg, duas vezes 
ao dia

Grifola frondosa 
(cogumelo maitake) 30% polissacarídeos Adaptógeno (melhora da resistência ao estresse), 

imunomodulador e para prevenção de tumores
450 mg, duas 
vezes ao dia

Gynostemma 
pentaphyllum 98% gipenosídeos Adaptógeno (redução dos efeitos do estresse), 

antidislipidêmico e antioxidante
25 a 75 mg, duas 
vezes ao dia

Haematococcus 
pluvialis 
(astaxantina)

3% astaxantina Antioxidante, anti-inflamatório, prevenção de doenças 
cardiovasculares e melhora da acuidade visual

50 a 150 mg, duas 
vezes ao dia

Harpgophytm 
procumbens 
(garra do diabo)

5% harpagosídeo Anti-inflamatório, antirreumático e analgésico (distúrbios 
osteoarticulares)

600 mg, duas 
vezes ao dia

Harpgophytm 
procumbens 
(garra do diabo)

20% harpagosídeo Anti-inflamatório, antirreumático e analgésico (distúrbios 
osteoarticulares)

150 mg,  
duas vezes ao dia

Humulus lupulus 
(lúpulo) 5% flavonoides Ansiolítico e para redução da compulsão alimentar e 

melhora do sono
100 mg,  
duas vezes ao dia

Fitoativos Padronização Principais indicações DosagemFitoativos Padronização Principais indicações Dosagem

48 49



Guia de Fitoativos Guia de Fitoativos

Ilex paraguariensis  
(chá mate) concentrado 4:1 Estimulante do sistema nervoso central  

e antioxidante
300 mg,  
duas vezes ao dia

Inonotus obliquus 
(cogumelo chaga) 40% polissacarideos Antioxidante, hipoglicemiante, anti-inflamatório, 

imunomodulador e para prevenção de tumores
400 a 800 mg, 
duas vezes ao dia

Irvingia gabonensis 
(manga africana) concentrado 10:1 Emagrecedor, hipocolesterolemiante e hipoglicemiante 150 mg,  

duas vezes ao dia

Kaempferia 
parviflora 
(black ginger)

5% de flavonoides
Melhora da disfunção sexual masculina e infertilidade e 
para melhora da performance física e aumento de massa 
magra

90 mg,  
duas vezes ao dia

Lagerstroemia 
speciosa 
(banaba)

1,22% ácido corosólico Hipoglicemiante e antioxidante 250 mg,  
duas vezes ao dia

Laxogenina  
(5-alfa-
hidroxilaxogenina)

--- Aumento de massa muscular e da força física 50 mg,  
duas vezes ao dia

L-theanina --- Melhora cognitiva e emocional e da qualidade do sono e 
ansiolítico

50 mg,  
duas vezes ao dia

Lycopersicum 
esculentum 
(licopeno)

10% licopeno Antioxidante e para prevenção da hiperplasia  
e câncer prostático

50 a 100 mg,  
duas vezes ao dia 

Magnolia officinalis
2% magnolol ou

2,7% honoquiol
Ansiolítico e para redução da compulsão alimentar 150 mg,  

duas vezes ao dia

Matricaria 
chamomilla 
(camomila)

1,2% apigenina
Ansiolítico e para redução da compulsão alimentar 
e melhora do sono, anti-inflamatório, antisséptico e 
antiespasmódico

250 mg,  
duas vezes dia

Melilotus officinalis 
(trevo amarelo) 3% cumarina Prevenção do tromboembolismo (anticoagulante) para 

varizes, flebites, edemas e hemorroidas
200 mg,  
duas vezes ao dia

Melissa officinalis 5% ácido rosmarínico Ansiolítico e para redução da compulsão alimentar e 
melhora do sono

500 mg, 

duas vezes ao dia

Metabolaid® 3% antocianidinas e 15% 
verbascosídeos

Aumenta o gasto energético (efeito browning) e a 
saciedade (aumento de GLP-1) 

250 mg,  
duas vezes ao dia

Mitidol® alquilamidas, gingerols 
e shogaols

Anti-inflamatorio e analgésico 
(distúrbios osteoarticulares)

350 mg, de uma a 
duas vezes ao dia

Momordica charantia 
(bitter melon) 10% charantina Hipoglicemiante e antioxiodante 300 mg, duas 

vezes ao dia

Monascus 
purpureus 
(red yeast rice)

2% monacolina K Anticolesterolemiante e antioxidante (prevenção da 
aterosclerose) 

300 mg, duas 
vezes ao dia

Morus alba 
(amoreira branca)

3%

1-deoxinojirimicina 

Hipoglicemiante, antidislipidêmico, anti-inflamatório, 
antioxidante e hepatoprotetor

300 mg, duas 
vezes ao dia

Mucuna pruriens 20% levodopa Melhora da cognição, e função sexual 400 mg, duas 
vezes ao dia

Neurozen®
35% polissacarídeos e 

0,55% terpenos

Melhora da cognição e da memória, prevenção e 
tratamento de demências, das doenças de Alzheimer e 
Parkinson e esclerose múltipla 

250 mg, duas 
vezes ao dia

Ocimum sanctum 
(holy basil) Concentrado 10:1 Adaptógeno (melhora da resistência ao estresse) e para 

distúrbios metabólicos (diabetes e dislipidemias)
250 a 1000 mg, 
duas vezes ao dia

Olea europaea 
(oliva) 5% hidroxitirosol Antiaging para a renovação celular, clareamento e 

elasticidade da pele e antioxidante
100 mg, duas 
vezes ao dia 

Panax ginseng 
(ginseng coreano) 4% ginsenosídeos

Adaptógeno (melhora da resistência ao estresse), 
para aumento da resistência física e mental e 
imunoestimulante 

120 mg, duas 
vezes dia

Passiflora incarnata 
(maracujá)

3% flavonoides

2% vitexina

Ansiolítico e para redução da compulsão alimentar e 
melhora do sono

600 mg, duas 
vezes ao dia

Pelargonium 
sidoides 10:1 Melhora das afecções respiratórias e alérgicas das vias 

aéreas superiores
100 mg, duas 
vezes ao dia

Pereskia aculeata 
(ora-pro-nobis) 20% proteínas Antioxidante e fonte de proteínas, vitaminas e minerais 500 a 1000 mg, 

duas vezes ao dia

Perilla frutescens 3% flavonoides Antiespasmódico e anti-inflamatório para desconforto 
gastrointestinal e prebiótico

300 mg, duas 
vezes ao dia

Petasites hybridus 
(butterbur) 15% petasinas Melhora das afecções inflamatórias e alérgicas das vias 

aéreas superiores
75 mg, duas vezes 
ao dia

Phellodendron 
amurense 97% berberina Ansiolítico, hipoglicemiante e antidislipidêmico 300 mg,  

duas vezes ao dia
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Pinus pinaster 95% proantocianidinas Antioxidante e vasoprotetor para a prevenção de 
trombose venosa 

75 mg,  
duas vezes ao dia

Piper nigrum 
(pimenta preta) 98% piperina Aumento da biodisponibilidade de fitoativos (ex.: 

curcuminoides)
10 mg,  
duas vezes ao dia

Polygonum 
multiflorum 
(Fo Ti)

concentrado 12:1
Antiaging para fortalecimento capilar  
e reversão de fios brancos, adaptógeno  
e para melhora da libido

500 mg,  
duas vezes ao dia

Polypodium 
leucotomos concentrado 30:1 Antiaging, fotoprotetor oral e anti-inflamatório 150 mg,  

duas vezes ao dia

Protect P® 15% alcaloides Imunoestimulante, antiviral e revigorante físico 240 mg,  
duas vezes ao dia.

Protup® 30% protodioscina
Melhora da libido e espermatogênese, ganho de massa 
muscular e redução dos sintomas do climatério (ações 
androgênicas) 

180 mg,  
duas vezes ao dia

Prunus armeniaca  
(bitter apricot) 98% amigdalina Antioxidante, imunomodulador  

e hipoglicemiante
150 mg,  
duas vezes ao dia

Pterostilbeno

Antioxidante, anti-
inflamatório e 
antidislipidêmico (síndrome 
metabólica)

Antioxidante, anti-inflamatório e antidislipidêmico 
(síndrome metabólica)

25 a 100 mg,  
duas vezes ao dia

Pueraria mirifica 25% puerarina Melhora dos sintomas do climatério  
e menopausa (ação fitoestrogênica)

400 mg,  
duas vezes ao dia

Punica granatum 
(pomegranate - 
romã)

40% ácido elágico Anti-inflamatório, antioxidante, antiaging  
e prevenção de doenças crônicas 

250 mg,  
duas vezes ao dia

Rhodiola rosea 3% salidrosídeo Adaptógeno (melhora da resistência  
ao estresse e do desempenho físico)

200 mg,  
duas vezes ao dia

Ribes nigrum 
(groselha negra) 40% antocianidinas Antioxidante, anti-inflamatório e protetor cardiovascular 250 a 500 mg, 

duas vezes ao dia

Rosa canina 
(rose hips) 30% vitamina C Fonte de vitamina C, imunoestimulante, anti-inflamatório 

e antioxidante
150 mg,  
duas vezes ao dia

Rosavin® 3% rosavina Adaptógeno (melhora da resistência  
ao estresse e do desempenho físico

100 a 300 mg, 
duas vezes ao dia.

Rubus idaeus 
(raspberry - 
framboesa)

98% cetonas Termogênico e antioxidante 100 mg,  
duas vezes ao dia

Salix alba 
(salgueiro) 3% salicina Anti-inflamatório, analgésico e antipirético 750 a 1000 mg, 

duas vezes ao dia

Sambucus nigra 2% antocianidinas Imunomodulador, hipoglicemiante e para a síndrome 
metabólica

250 a 500 mg, 
duas vezes ao dia

Schisandra 
chinensis 10% schisandrina Adaptógeno (melhora da resistência ao estresse) 500 mg, duas 

vezes ao dia

Sceletium tortuosum 2% mesembrina Ansiolítico para redução da compulsão alimentar e 
melhora do sono e da tensão pré-menstrual 

100 mg, duas 
vezes ao dia

Slimcarb®
20% saponinas e

1% mangiferina

Antidislipidêmico (inibidor da lipase e da absorção e 
ácidos graxos e hipoglicemiante (inibidor da amilase e da 
absorção de glicose)

200 mg, duas 
vezes ao dia

Sphaeranthus 
indicus concentrado 10:1 Hipoglicemiante e antidislipidêmico 400 mg, duas 

vezes ao dia

Spinacea oleracea 
(spinach extract) 
(espinafre)

concentrado 20:1 Emagrecedor e redutor da fome para doces e gorduras 500 mg, duas 
vezes ao dia

Tanacetum 
parthenium 
(tanaceto)

0,8% partenolídeo Anti-inflamatório e para enxaqueca 50 mg, duas vezes 
ao dia

Teamfast 
Phytosome® 34-42% quercetina 

Melhora do desempenho esportivo e da fadiga, 
para aumento a resistência física e cardiovascular e 
antioxidante

250 mg, duas 
vezes ao dia

Terminalia chebula 
39% taninos,15% ácido 
chebulínico e 12% ácido 
chebulágico 

Anti-inflamatório, antioxidante (distúrbios 
osteoarticulares)

250 a 500 mg, 
duas vezes ao dia

TetraSOD® 30.000 UI/g SOD Antioxidante, anti-inflamatório, antiaging, anticelulítico e 
para melhora da performance e resistência física

8 mg, duas vezes 
ao dia

Theacrine --- Melhora do desempenho físico e mental 25 a 100 mg, duas 
vezes ao dia

Trigonella foenum 
graecum 
(feno grego)

50% fenusídeos Hipoglicêmico, hipocolesterolêmico, gastroprotetor e 
melhora do desempenho físico

300 mg, duas 
vezes ao dia

Tropaeolum majus 
(capuchinha) concentrado 10:1 Antiadipogênico e antioxidante 250 a 500 mg, 

duas vezes ao dia

Turnera diffusa 
(damiana) concentrado 10:1 Afrodisíaco, melhora da libido, adaptógeno e antioxidante 500 mg, duas 

vezes ao dia
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Urtiga dioica 
(urtiga) 0,8% beta-sitosterol Anti-inflamatório, antirreumático, hipoglicemiante e 

prevenção de doenças cardiovasculares
100 a 250 mg, 
duas vezes ao dia

Vitex agnus castus 
(agnocasto) 0,5% agnusídeo Ansiolítico, indutor do sono e para melhora  

dos sintomas da tensão pré-menstrual
150 mg,  
duas vezes ao dia

Vitis vinifera 
(uva) 95% proantocianidinas Antioxidante, anti-inflamatório e protetor cardiovascular 250 mg,  

duas vezes ao dia 

Wasabi Gene® 12% isotiocianatos
Antioxidante e detoxificante por ativação  
do fator de transcrição Nrf2, quimiopreventivo  
e modulador de genes antiobesidade

100 mg,  
duas vezes ao dia 
Ingerir após as refeições

Withania somnifera  
(ashwagandha) 3% withanolídeos

Adaptógeno (melhora da resistência ao estresse), 
imunomodulador e para melhora  
da função sexual

250 mg,  
duas vezes ao dia

Zeaxantina 5% zeaxantina Melhora da acuidade visual e degeneração macular 10 mg,  
duas vezes ao dia

Zingiber officinale 
(gengibre) 5% gingerol Antidispéptico, para náusea/enjoo (antiemético) e 

termogênico 
500 mg,  
duas vezes ao dia

Ziziphus jujuba concentrado 10:1 Ansiolítico e para redução da compulsão alimentar e 
distúrbios do sono

500 a 750 mg, 
duas vezes ao dia

No nosso site, você tem acesso ao
nosso portfólio completo, além de 

todas as nossas literaturas técnicas.

Acesse agora:
 www.florien.com.br

E fique conectado às 
 nossas redes sociais:
   florien.fitoterapia  

@florienfitoativo
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Fitoative-se
         de onde estiver!

A facilidade do nosso app conta
com um catálogo de fitoativos,
indicações e formulações no
tratamento individualizado.

Disponível para download

App Florien
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