
9

SUMÁRIO

 Z 1ª Parte 
Bioquímica Aplicada dos Fitoterápicos no Tratamento da Obesidade, 11

 Z 2ª Parte 
Fitoterápicos em Obesidade, 123

Ácido linoleico conjugado, 125

Pholia MagraTM, 129

Acarbose, 133

Ayslim® Manga, 139

Alcachofra (Cynara Scolymus L.), 147

Diabetes Melito – Plantas e princípios ativos naturais hipoglicemiantes, 155

BIO-CG, 185

Cacau em pó alcalino (orgânico), 193

Cacti-NeaTM e NeOpuntia®, 199

Cártamo em pó – emagrecimento, redução do colesterol e tonificação muscular, 207

Cassialamina, 213

Cetilistate, 217

White tea (chá branco), 221

Citrus Aurantium (Advantra ZTM), 233

Colleforin, 237

Malato de Dicreatina (2CM), 241

Endorfeel Nutri – extrato oleoso da “Flor de Sal”, 245



10

Avaliação de eficácia na melhora do equilíbrio nutricional metabólico para perda de peso, 
perda de circunferência abdominal, diminuição da gordura corporal, melhora dos índices 
de colesterol total, triglicérides, glicemia e pressão arterial, 255

Fabuless – nutracêutico coadjuvante para o tratamento da obesidade, 267

Faseolamina, 271

La quinua – fuente de fitoestrógenos: isoflavonas y saponinas, su importancia en la 
prevención de las enfermedades degenerativas crónicas, 275

Fitoterápicos e suas interações, 279

Gamma Oryzanol – antihiperlipidêmico natural, 295

Gymnema Sylvestre, 301

L-Carnosina, 303

Koubo, 315

Moruslim®, 317

Insea2 – bloqueador da digestão e absorção de açúcar e carboidratos, 321

Thinogen – extrato concentrado de alga marrom (Laminaria Japônica), 325

Thermo Slim – inovação em tecnologia de microcápsulas termogênicas e sacietógenas, 331

Pholia Negra, 345

Peptopro – caseína hidrolisada de rápida absorção para nutrição esportiva, 355

Pinnothin Lipid – Nutrition (Holanda), 365

Fibregum Ba – fibra prebiótica bioativa que ajuda a emagrecer, 373

 Z 3ª Parte 
Fitoterápicos em Obesidade (continuação), 375

EpiCor® – fortalecimento imunológico com comprovada ação antialérgica, 377

eXselen® – manutenção da saúde e beleza integral do organismo, 385

FabulessTM – inovação no gerenciamento de peso, 397

Inibidor de Proteinase II – o único extrato que realmente contém Inibidor de Proteinase II 
(IP2), 407

LactiumTM – antiestresse natural derivado do leite, 421

Padinactive Nutri – extrato padronizado da alga Padina Pavonica, 431

PeptoproTM – reposição imediata de proteínas para o músculo, 435

Phosal® 50SA – sistema misto de nanoemulsão com lipossomas carreador e solubili-
zante, 445

VinitroxTM – mais fôlego e explosão na prática de atividades físicas, 449




