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HidroLipodistrofia Ginóide (HLDG)

Intervenção Nutricional: Síndrome da 

Desarmonia Corporal
Dá-se o nome de lipodistrofia ao desenvolvimento irregular  do tecido conjuntivo,

aumento do volume dos adipócitos e redução do metabolismo local.
Mibash et al, 2012

Distrofia celular não inflamatória complexa do tecido mesenquimal, acúmulo de 

liquídos intersticiais. 
Scher witz et al, 2013

Complexo de desordem com etiologias multifatoriais que causam alterações na 

arquitetura do tecido, prevalente em 98% das mulheres pós-púberes.

Champigny, 2014

Definição - Introdução

HidroLipodistrofia Ginóide

Compressão dos vasos pelas células adipócitas

Edema intersticial

Alteração de viscosidade nos 

mucopolissacarídeos 

Fibrose entre as células

Diminuição do colágeno e elastina

HidroLipodistrofia Ginóide HidroLipodistrofia Ginóide
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Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2014:7 73–88
European Academy of Dermatology and Venereology JEADV (2000) 14, 251–262

European Academy of Dermatology and Venereology JEADV (2000)14,251–262

Acomete 90 – 98% das mulheres pós-puberdade

- dobram o número de adipócitos em 2 momentos  

da vida (puberdade e gestação)

Susceptibilidade Susceptibilidade Acúmulo de Gordura

Exemplos de imagens de ressonância magnética da pele: A e B (homens não-afetados

pela celulite com alto IMC), C e D (mulheres afetadas pela celulite com alto IMC)
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Características da Celulite Características da Celulite
CLÍNICAS:

Redução da temperatura local 

- Aspecto de “casca de laranja” - Presença de nódulos - Adiposidade – Hipertrofia do 

tecido gorduroso 

- Equimoses (infiltração de sangue no tecido) - Alterações vasculares - Edema – -

Alterações vasculares (compressão dos vasos)

- Alterações das fibras elásticas (aumenta elasticidade) - Envelhecimento da pele -

Edema não-inflamatório do tecido conjuntivo com  hiperpolimerização da SFA 

(GAGs) - Ruptura da membrana adipocitária (formação de nódulos) – Depressões 

(tensão das fibras colagênicas arqueadas) –

- Dor: compressão de vasos e nervos.
Obesity Reviews 2017 World Obesity Federation

Causes and mechanisms of adipocyte enlargement 
and adipose expansion

Compr Physiol 7:113 – 170 2017
Hyperuricemia and XOR Inhibitors Med Sci Mo nit, 2016; 22: 2501-2512

Deformação do tecido conjuntivo.

Aumento de toxinas nos líquidos intersticiais locais.

Prejuízo da circulação sanguínea e linfática.

Transformação fibronóide das fibras conjuntivas.

Hiperpolimerização das macromoléculas.

Hipertrofia das células adiposas.

Redução da irrigação local (esfriamento).

Sobrecarga de gordura.

Compressão vascular.

Insuficiência circulatória.

Acúmulo de água, toxina e edema.

Envelhecimento do tecido conjuntivo.

Consequências da celulite
Fatores psicológicos (estresse)

Fumo

Sedentarismo

Desequilíbrios hormonais

Perturbações metabólicas

Disfunção hepática

Medicamentos: anovulatórios (estrogênicos), antidepressivos, corticóides

Dieta: Excesso de sódio - Excesso de pró-oxidantes e escassez de antioxidantes - Glicação

do colágeno - Excesso de carboidratos de alto índice glicêmico - Gordura saturada.

Edema

Fatores determinantes e agravantes
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Fases Histológicas da Celulite Fases Histológicas da Celulite Classificação Clínica da Celulite

Intervenção Nutricional: Síndrome da 

Desarmonia Corporal
Classificação Clínica da Celulite Classificação Clinica - Quanto à consistência 

da pele

 Consistente ou Dura
 Flácida
 Edematosa
 Mista 
Pura sem gordura ou obesidade
Com gordura geral ou localizada
Celulite com obesidade
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CLASSIFICAÇÃO - HLDG

- Dura: mulheres jovens, não necessariamente obesas, bom tônus 

muscular, só observada à palpação (não visível).

-Flácida: mulheres com menor tônus muscular, não necessariamente

obesas; a celuli te já é visível (aspecto acolchoado); é a mais comum, a

pele tende a ficar menos elástica e mais seca.

Edematosa: é relacionada na maioria das vezes à obesidade; observam-se 

nódulos de gordura, além dos sinais descritos acima. A pele tende a ser fria, 

áspera e podem ser observados comumente vasos dilatados 

(telangiectasias).

Mista: representa todos sintomas e sinais e quase sempre se associa a 

obesidade, há deformidades importantes dos contornos e sintomatologia 

vascular (sensação de peso nas pernas).

Sem gordura nem obesidade.

Representa uma forma de L.D.G. difusa, porém, é própria da mulher jovem 

e da mulher magra. 

Situa-se em algumas zonas de predileção, tais como: face súpero-externa 

da coxas, súpero-interna das coxas, interna dos joelhos, nádegas e 

regiões ilíacas laterais.

L.D.G. PURA

CLASSIFICAÇÃO - HLDG

É caracterizada por uma ligeira adiposidade circunscrita acompanhada de 

placas lipodistróficas.

Localizadas: região trocantereana, ou chamado “culote”, infra-umbilical e 

lateral suprailíaca.

L.D.G. COM GORDURA

Corresponde ao tipo de L.D.G Pura +L.D.G com gordura

L.D.G. COM OBESIDADE

Obesidade x Celulite
Parâmetros Obesidade Celulite

% de mulheres afetadas Cerca de 28% + de 90%

Início
Pode ser antes da

puberdade

Ocorre somente após a

Puberdade

Localização Generalizada Em sítios específicos

Alteração das células

adiposas
Aumento de tamanho

Aumento de tamanho e

alteração na estrutura

Fatores reguladores da  distribuição Influência metabólica e  dietética Influência hormonal

Características da pele Suave, inalterada
Áspera, consistência

alterada

Acúmulo de Gordura
Ocorre basicamente por 2 fatores:

Ingestão calórica superior ao gasto energético total.

% de gordura 20%.

Desequilíbrio lipólise – lipogênese

Mecanismo Básico: Lipólise vs. Lipogênese
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Tratamento
Intervenções: Celulite 

1. Modulação Hormonal

2. Melhora da Microcirculação

3. Redução de Edema

4. Diminuição do Tecido Adiposo

5. Reconstrução da Matrix Extra Celular

Etapa 1 – Detox do Estrogênio

Modulação Hormonal

Oestrogens, Xenoestrogens and Hormone-Dependent Cancers

Carcinogenesis. InTech, 2013.

Mol. Nutr. Food Res. 2016, 00, 1-25

Multiple regulations of Keap1/Nrf2 system

by dietary phytochemicals

Biochemical and Biophysical Research Communications 460 (2015) 53e71
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Unbalanced metabolism of endogenous 
estrogens in the etiology and prevention

of human cancer

Journal of Steroid Biochemistry & Molecular 
Biology 125 (2011) 169–180

Formulação 

NAC 600 mg

Camelliasinensis 300 mg

Hidroxitirosol 10% 100 mg

Tomar 1 cap a dia 

Vitamina D 1000 UI

Tomar 1 cap junto a refeição 

www.ipupo.com.brwww.ipupo.com.brwww.ipupo.com.br

Reduzir a aromatização

Modulação Hormonal

Intervenção Nutricional: Síndrome da 

Desarmonia Corporal
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Flavonóides (Chrisina) – 500 á 3000 mg
Genisteína (Soja) – 16 à 54 mg

Chá Verde – 100 à 1000 mg
Secoisolaricirosinol

Quercetina – 500 à 2000 mg

Aromatase Inhibitors in the  Treatment of Breast Cancer

Endocrine Reviews, May 2005, 26(3):331–34

De acordo com os resultados dos exames bioquímicos houve redução do 

estradiol e aumento da testosterona conforme exposto no quadro 1: 

Quadro 1: Resultado da avaliação bioquímica de estradiol e testosterona antes e 

após o consumo oral do bioflavonóide crisina (7 mg/kg/dia).

Intervenção Nutricional: Síndrome da 

Desarmonia Corporal
Formulação 

Crisina 3,5mg/Kg

Quercetina 300 mg

Trigonella foenum-graecum 300 mg

Tomar 2 cap ao dia (9:00 H e as 17:00 H)

Estimular a circulação Linfatica e Venosa:

Melhorar permeabilidade intestinal;

Etapa 2 - Melhora da Microcirculação

Hiper-homocisteinemia desencadeia injúria endotelial, levando à ativação de plaquetas e à formação de trombos.

A redução da bioatividade do óxido nítrico pode contribuir para a trombogênese e aterogênese

Homocisteina

- Ácido fólico: 400 a 1.000 mcg ao dia; 

- Vitamina B6: até 100 mg ao dia;  

- Vitamina B12: 200 a 1.000 mcg ao dia; 

- Betaína: 100 a 500 mg ao dia; 

- SAM-e: 100 a 500 mg ao dia. 
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EuropeanHeart Journal (2013) 
34, 3691–3698

Vasodilatação 

Picnogenol 100 mg

MTHF 1 mg

Arginina 500 mg

Tomar 1 cap longe da 

atividade física 
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Flavan-3-ol fraction from cocoa poder promotes
mitochondrial biogenesis in skeletal muscle

Watanabe et al. Lipids in Health and Disease 2014, 13:64

Flavan-3-ol fraction from cocoa poder promotes
mitochondrial biogenesis in skeletal muscle

Watanabe et al. Lipids in Health and Disease 2014, 13:64

Picnogenol

Dose: 50 mg a 200 mg/dia 

Curcumin supplementation improves vascular endothelial function 
in healthy middle‐aged and older adults by increasing nitric oxide bioavailability and

reducing oxidative stress

400 mg / dia 
Aging (Albany NY) 9.1 (2017): 187.
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Clinical Use and Molecular Mechanisms of Action of Extract of Ginkgo biloba Leaves 
in Cardiovascular Disease

Cardiovascular Drug Reviews, Vol. 22, No. 4, 2004 120 mg diárias

Vasodilatação 

Arginina 1000 mg 

Ornitina 500 mg

Citrulina 500 mg

Picnogenol 150 mg

Tomar 1 sache pela manhã 

Vasodilatação 

MTHF 10 mg 

Arginina 1000 mg

Magnésio citrato 200 mg

Picnogenol 150 mg

Tomar 1 cap duas vezes ao dia 

Vasodilatação 

Arginina 1000 mg 

Nitrato de Potássio 500 mg

Magnésio citrato 500 mg

Capsula gastro resistente 
Tomar 1 cap 2 vezes ao dia 

Etapa 3 – Redução do Edema 

P. Balakumar et al. / Pharmacological Research 61 (2010) 482–488

Diagram 
depicting the 

formation of AGE 
products

Devido ao fato de os AGEs induzirem inflamação e estresse oxidativo, o acúmulo  destes com 

o envelhecimento, especialmente por serem primariamente excretados pelos  rins, poderia 

promover a redução da função renal, uma vez que existiria um decréscimo da  sua excreção.

AGES

1 - Realizam cross-links (ligações cruzadas) com proteínas (colágeno é alvo) 
alterações morfofuncionais nas diversas estruturas biológicas.

2 - Geram radicais livres, promovendo o Estresse Oxidativo

3 - Interagem com os receptores de AGEs, os RAGE, aumentando a  expressão de 
mediadores inflamatórios, tais como TNF-alfa, IL-6 e IL-1beta.

A MBG consiste em 
colágeno (principalmente 

tipo IV), laminina, 

proteoglicanos
polianiônicos, fibronectina e 

muitas outras 
glicoproteínas. 

Figura 13-1 Representação esquemática de um lobo glomerular normal. 

O Rim e seu Sistema Coletor

Robbins, Patologia Básica / Rio de Janeiro : Elsevier, 2013.
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Detoxificação Renal

Os rins excretam o excesso de água 
através da formação de urina diluída. 

Água é importante componente e deve 
ser ingerida em quantidade adequada.

National Health and Nutrition Examination Survey, 2007-2010. Factors associated with low water intake among South Korean adolescents – Korea. Lee HS1, Park S2, Kim MH3.
Nutr Res Pract. 2014 Feb;8(1):74-80. doi: 10.4162/nrp.2014.8.1.74. Epub 2014 Jan 29.
FREFERT S. Studies on silicon in tissues with special reference to skin.Acta dermato-Venero-logica 1959;39(suppl42):3-92c

Composição Tecidual dos Rins
Os rins são ricos em silício, portanto, ricos em colágeno. 

Os rins apresentam extensa vascularização.

• SiO2 por grama de tecido seco

• Rins 42 ± 3,9

Resultados equivalentes aos observados com a
hidroclorotiazida.

Evid Based Complement Alternat Med. 2014;2014:760683. doi: 10.1155/2014/760683. Epub 2014 Mar 4.
Randomized, Double-Blind Clinical Trial to Assess the Acute DiureticEffect of Equisetum arvense (Field Horsetail)in Healthy Volunteers. CarneiroDM1, Freire
RC2, Honório TC3, Zoghaib I3, Cardoso FF4, Tresvenzol LM3, de Paula JR3, Sousa AL5, Jardim PC6, da Cunha LC3.

Equisetum arvense
Efeito diurético significativo, com segurança

Estudo clínico:

 4 dias consecutivos: administrou-se, de forma alternada,

extrato de cavalinha 900 mg ao dia ou hidroclorotiazida

25 mg ao dia ou placebo.

 As administrações foram separadas por um período de

washout de 10 dias.

Hibiscus sabdariffa
Efeito Diurético

Hibiscus sabdariffa, conhecido 
popularmente como hibisco ou 

hibiscus, é uma planta 
subarbustiva anual, pertencente 

à família das Malváceas.

 Efeitos positivos sobre a pressão arterial em pacientes diabéticos com
hipertensão leve.

 Resultados similares aos apresentados por anti- hipertensivos no

tratamento da hipertensão leve.

Planta Med. 2007 Jan;73(1):6-12. Phytomedicine. 2004 Jul;11(5):375-82.

• As antocianidinas do hibisco proporcionam, em animais, efeito vasodilatador 
periférico,  devido à inibição do influxo de cálcio através dos canais operados por 
receptores e por uma  inibição da liberação de cálcio armazenado dentro da célula;

• A flavona exerce atividade inibitória da ECA;

• A atividade angioprotetora deve-se à ação inibitória das antocianidinas, juntamente 
com os  flavonoides, sobre a elastase, tripsina e alfa-quimiotripsina.

Hibiscus sabdariffa

Hibiscus sabdariffa
Efeito Diurético

Centella asiatica (Gotu Kola)

Blefotônico.  Antioxidante.
Utilizado tradicionalmente no tratamento da insuficiência venosa 
crônica (IVC).  Reduz edema e dor de membros inferiores.
Dose recomendada: 30 a 60 mg, 2 vezes ao dia (asiaticoside).

Aesculus hippocastanum (horse-chestnut)

Propriedades venotônicas.

Anti-inflamatório e Anti-edematoso.

Dose de 50 mg, duas vezes ao dia (escina).  

Classicamente utilizado na IVC.

**50 mg aescin, twice daily

Glycoxil® 

Dose: 

Isolado 150 mg 

Associado de 50 a 100 mg 
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As Multi facetas terapêuticas da Benfotiamina

P. Balakumar et al. / Pharmacological Research 61 (2010) 482–488

Pomegranate

PUNICALAGINS

• São antioxidantes extremamente poderosos encontrados no 
suco e na casca de uma romã.

• O extrato da romã em pó é tipicamente feito a partir da 
casca, devido ao seu elevado teor de antioxidante e 
punicalagina.

• ÁCIDO PUNICIC: Conhecido como óleo de sementes de 
romã. É um tipo de ácido linoléico.

Dose: 100 mg a 500 mg / Dia. 

Piridoxal 5-fosfato 

Ácido alfa-lipoico 

Carnosina 

Silimarina 

Anti-Glicante e Desglicante

Osuna-Martínez et al., Nat Prod Chem Res 2014, 2:6

Cactus (Opuntia ficus-indica): A Review on its Antioxidants Properties and Potential 
Pharmacological Use in Chronic Diseases

www.ipupo.com.brwww.ipupo.com.brwww.ipupo.com.br

Cacti-Nea–Drenagem Linfática em Cápsulas

Posologia: até 2g/dia.
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www.ipupo.com.br

Etapa 4 - Redução do Tecido Adiposo 

Termogênese 
Diferenciação de tecido Adiposo 

Inibidores Enzimáticos e  da Absorção de gordura

www.ipupo.com.brwww.ipupo.com.brwww.ipupo.com.br

BASTOS, Deborah H. M.; ROGERO, Marcelo M. and AREAS, José Alfredo G.. Mecanismos de ação de compostos bioativos dos alimentos no 

contexto de processos inflamatórios relacionados à obesidade. Arq Bras Endocrinol Metab [online]. 2009, vol.53, n.5, pp. 646-656. ISSN 1677-9487.

Mecanismos de ação de compostos bioativosdos alimentos no 

contexto de processos inflamatórios relacionados à obesidade

• Utilizado como auxiliar nos regimes de emagrecimento, evita o acúmulo de gordura no tecido adiposo e no 
sangue e inibe o desejo de comer doces. 

• Não recomendada para crianças menores de 12 anos de idade. 

• Dose: 150 mg a 250 mg ( 2X ao Dia ) 

Garcínia (Garcinia Cambogia) 

• Coadjuvante no controle da obesidade e na regulação dos metabólitos de açúcares e gorduras do 
organismo. Utilizado na terapia do diabetes, auxiliando no retardo das complicações secundárias ligadas ao 
mesmo.

• Dose: 100 mg a 200 mg ( 2 X ao Dia )  

Gimnema (Gymnema sylvestre) 

• Também conhecido como “o doce do deserto”, é uma fruta bastante popular no Agreste brasileiro. É um 
moderador natural do apetite, que auxilia no processo de emagrecimento, saciando a fome e, 
principalmente, diminuindo a vontade de comer doces. 

• Dose: 200 mg ( 2 X ao Dia ) 

Koubo (Cereus peruvianus)

• Aumentando a produção dos sais biliares; possui ação laxativa e diurética 
fraca, devido ao conteúdo de fibras presentes, auxilia na redução dos níveis 
de colesterol e triglicerídeos.

• Dose: 500 a 1.000mg ao dia 

Berinjela (Solanum melongena)

• Controle de peso e redução do colesterol, promovendo a eliminação das 
gorduras do corpo. O uso deve ser evitado em pessoas alérgicas à crustáceos.

• Dose: 750 –1500 mg 2‐3x/dia administrados 30 minutos antes das refeições 
(Krinsky et al.)   ou 1000 – 1200 mg 2x/dia (PDR for Nutritional Supplements)

Chitosan (Quitosana)

• Atua como regulador da absorção de
gorduras a nível intestinal. Ele interage
com as gorduras e forma um gel, em
seguida esta interação é eliminada
naturalmente pelas fezes.

• Dose: 500 mg Tomar 1 dose, 15 minutos
antes das refeições.

Cactinea (Opuntia fícus indica)

FEUGANG, J.M.; KONARSKI, P.; ZOU, D.; STINZING, F.C.; ZOU, C. Nutritional and medicinal use of Cactus pear (Opuntia
spp.) cladodes and fruits. Frontiers in Bioscience, v.11, p.2574-2589, set.2006.

• Aumento dos níveis de superóxido dismutase;

• Aumento dos níveis de glutationa peroxidase e glutationa;

• Inibição das prostaglandinas inflamatórias e peroxidação lipídica

Os antioxidantes do AGE apresentam os seguintes efeitos:

REDUZ A PRESSÃO SANGUÍNEA E AUMENTA A MICROCIRCULAÇÃO, o que é 

importante no diabetes, no qual as alterações na microcirculação aumentam o risco da 
doença coronariana e da demência.
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Inibição da biossíntese de colesterol 
pela enzima beta-OH-metil-glutaril-
CoA (HMG) redutase

Dose: 300 mg / dia 

• PossuiemHCA e garcinolum inibidor da citrato liase e, portanto, inibe 
a   produção endógena de ácidos graxos.

Garcinea

Uso de Passiflora edulis f. flavicarpa
na redução do colesterol

Rev. bras. farmacogn. vol.17 no.4 João Pessoa Oct./Dec. 2007 30 g cada de farinha da casca de maracujá

• Inibe a enzima lipase, promovendo redução do nível 
calórico absorvido e dos níveis de  triglicérides plasmático

• Alguns estudos demonstraram que a Cassia nomame
inibe a ação da lipase e reduz em  cerca de 60% da 
gordura do alimento

• Dose: 300 a 900 mg/dia (do extrato padronizado a 8%).

Cassia nomame • Contém um inibidor enzimatico da alfa-amilase, conhecido por faseolamina.  

• Dose: 250 a 1000 mg 

Phaseolus vulgaris

• Inibe a lipase pancreática in vitro.

• Inibe a lipase gástrica in vitro.

• Dose: 200 a 500 mg

Camellia sinensis

• Inibe a lipase pancreática

• Promove redução dos níveis de LDL-colesterol em seres humanos  Apresenta efeito 
sinérgico quando administrada com as estatinas  Apresenta capacidade antioxidante

• Dose:  150 mg  ( 2 a 3 x ao Dia )

Ilex paraguariensis
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O termo “marronzamento" é deduzido a partir do aparecimento 

do TAM clássico no TAB. A cor marrom deriva principalmente ao 

elevado teor de mitocôndrias e seu teor de ferro.

Marronzamento do 
tecido adiposo

www.ipupo.com.br

S. Keipert, M. Jastroch / Biochimica et Biophysica Acta 1837 (2014) 1075–1082 Ursolic acid on adipose and muscle tissue C. K. Katashima et al. obesity reviews,2017

Dosagem: 100 à 1000 mg

Termogênese induzida 
pelo frio no TAM

Lidell, M. E. et al.; 2014 Thermogenic bioactive food ingredients A. G. Dulloo; 2011

The search for compounds that stimulate thermogenesis in obesity management: 
from pharmaceuticals to functional food ingredients

Obesity reviwes 2011, 12, 866-883

Pholia Magra (Cordia ecalyculata vell)
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• Promovem efeito termogênico via 
aumenta da secreção de catecolaminas 
noradrenérgicas a partir da medula 
adrenal

• A dose indicada é de 3 a 12 mg/dia de 
capsaicinoides

Capsaicina e capsaicinoides

Am J Clin Nutr. 2010 Nov;92(5):1089-93. Epub 2010 Sep 8.
Br J Nutr. 2010 Jan;103(1):38-42. Epub 2009 Aug 12.
J Proteome Res. 2010 Jun 4;9(6):2797.

• Metilxantinas (1 a 4%): cafeína e pequenas quantidades de 
teobromina, teofilina, xantina e adenina.

• Polifenois (22%): Epicatequina, epigalocatequina e seu 
ésteres gálicos (epigalocatequina 3-galato), ácidos fenólicos, 
entre outros

• Outros: Flavonoides,  saponinas triterpênicas, entre outros.

Green tea - Composição 

Devido a sua composição, o green tea apresenta, além de propriedade antioxidante, promove 
efeitos sobre a termogênese e massa gorda visceral, apresentando outras aplicações no esporte

Inibição da enzima catecol-o-metiltransferase (COMT) elevando a
termogênese e a oxidação de lipídios

Mourão, D.M. et al. 2004

• Estimulador beta-adrenérgico;

• Os receptores beta-adrenérgicos medeiam a 
ativação da lipase sensível aos hormônios (HSL) 
nas células adiposas, com consequente liberação 
dos ácidos graxos livres na circulação.

Cafeína: 

No mercado nacional está disponível o extrato padronizado a 
50% de polifenois.

Outro extrato a 60%, contendo 25% de EGCG encontra-se 
também disponível (Tea Polyphenol)

Skin Pharmacol Physiol 2013;26:8–14

 Estimula a adenilato ciclase para
sintetizar o cAMP citosólico.

 A cafeína também estimula a lipólise

através da inibição da atividade de PDE
e aumentando os níveis de AMPc nos
adipócitos .

Um nível crescente de cAMP estimula a

proteína quinase para ativar as lipases
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Citrus aurantium

Citrus aurantium, também conhecido como bitter orange, é uma fruta tradicionalmente utilizada na 
Medicina Tradicional Chinesa.  Seus principais constituintes são: sinefrina, hesperidina, n-

metiltiramina, hordenina, octopamina e tiramina, sendo seu principal componente, a sinefrina. 

Contém beta-
agonistas, como a 

sinefrina, que 
aumentam a 

termogênese e a 
taxa metabólica.

Associado ao 
Green tea, à 

cafeína, ao Ginkgo
biloba e à efedra, 

aumenta a 
termogênese e os 
níveis energéticos. 

O Citrus aurantium
é considerado o 
substituto mais 

seguro da Efedra.

A sinefrina é 
estruturalmente 

similar à epinefrina 
e, portanto, 

produz efeitos 
adrenérgicos. 

Br J Nutr. 2009 May 18:1-8. [Epub ahead of print] 
Phytother Res. 2008 Apr;22(4):458-71.

Obes Rev. 2006 Feb;7(1):79-88. Obes Res. 2005 Jul;13(7):1187-94.
J Med. 2002;33(1-4):247-64.

Síntese de Corpos Cetonicos e Redução 

de % BF

Morosil 500 mg 

Carnitina 500 mg

Riboflavina 100 mg

Nicotinamida 50 mg 

Forskolin 150 mg

1 cap ao dia 

Pode ser utilizada 60 min antes do 

treino

Coleus forskohlii 10% de forskolin altera 
favoravelmente a composição corpórea em homens 

obesos e com sobrepeso

De acordo com os resultados de um estudo, houve 
significativo decréscimo do percentual de gordura 
corpórea e de massa gorda, além de:

• Mudança na massa óssea;

• Tendência ao aumento significativo da massa magra;

• Aumento significativo dos níveis séricos de testosterona livre 
(16.77+/-33.77% vs. –1.48+/-18.35, para forkolin e placebo, 
respectivamente).

Obes Res. 2005 Aug;13(8):1335-43. Dosagem: 100 à 300 mg x 3 ao dia.

Phytotherapy Research. 2017;1–9. 2g à 3g durante 12 semanas
Am J Physiol Endrocrinol Metab 310: E715-E723, 2016

Capsaicina
Naringin

Nobiletina
Antocianinas 

Genisteina
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Micronutrientes Essências para β-oxidação

Carnitina 500 mg 

Tiamina 100 mg

Riboflavina 100 mg

Nicotinamida 20 mg 

Biotina 5 mg

Magnésio citrato 200 mg

Termogênico para Hipertenso e Cardiaco

Forskllin 150 mg 

Carnitina 500 mg

Riboflavina 100 mg

Nicotinamida 50 mg 

Uma dose duas vezes ao dia 

Termogenico

Capsicum annum 8 mg 

Chá verde 300 mg

Citrus aurantium 300 mg

Nicotinamida 50 mg 

Riboflavina 50 mg 

Carnitina 250 mg

Magnésio citrato 100 mg

Uma dose duas vezes ao dia 

Etapa 5 – Reconstrução da Matrix Extra Celular

(OLIVEIRA et al, 2010; RODRIGUES, 2009)

Fibroblastos Intervenção Nutricional: Síndrome da 

Desarmonia Corporal
Vitamina A – Estimula Fibroblastos 

Vitamina C  - Necessária para síntese de colágeno

Manganês - Síntese de colágeno

Cobre - Cofator para a produção de tecido conjuntivo

Zinco – Cofator para síntese de colágeno e outras proteínas MEC 

Silício Orgânico – Ligação cruzada com colágeno    

Acido Hialuronico – MEC   

Hidroxilisina e Hidroxiprolina – Precursores de colágeno   



17/04/2018

20

Proksch e colaboradores realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a 

eficácia do colágeno hidrolisado em parâmetros relacionados com o 

envelhecimento cutâneo. O estudo foi do tipo duplo-cego, controlado por 

placebo, que avaliou 69 mulheres com idade entre 35-55 anos. Os 

pesquisadores observaram que a suplementação de 2,5 g ou 5,0 g de colágeno 

hidrolisado uma vez ao dia durante oito semanas melhorou significativamente a 

elasticidade da pele das mulheres participantes. Entretanto, os pesquisadores 

ressaltam que a formação de colágeno na pele e os benefícios associados com 

a ingestão do colágeno hidrolisado é dependente da ingestão de outros 

nutrientes, como a vitamina C e silício. Elasticidade da pele!!!

Oral supplementationofspecificcollagenpeptideshas
beneficial effectson humanskinphysiology: a double-blind, 

placebo-controlledstudy

Skin Pharmacol Physiol 2014:27(1) 47-55 

Colágeno hidrolisado 12g

Silício orgânico 200mg

Ácido Hialurônico 100mg

DMAE 100mg

Resveratrol 10mg

Extrato de soja (Glicine Max – 40% isoflavona) 200mg

Zinco quelado 15mg

Manganês quelado 2mg

Cobre quelado 1mg

Vitamina C 50mg

Vitamina E 10mg

Vitamina A 500mcg

Modo de uso:  formular 30 sachês.

Diluir 1 sachê em 100ml de água fria ou gelada. Tomar 1 vez ao dia 

antes de dormir.

Shake para flacidez na menopausa
A  curcumina pode aumentar a produção dos principais componentes estruturais de fibras elásticas, 

como elastina e fibrilina-1 em células de fibroblastos humanos normais. 

Curcuminenhancestheproductionofmajor structuralcomponentes of

elasticfibers, elastin, andfibrillin-1, in normal humanfibroblastcells

Biosci Biotechnol Biochem 2015;79(2):247-52
Dose: 250 mg à 500 mg 

Péptidos de colágeno marinho 

(MCPs , 570 mg) ;

Resveratrol (10 mg);

Coenzima Q10 de origem 

vegetal (10 mg);

Luteina  (10 mg) ;

Selênio (0,05 mg) 

Skinantiageingandsystemicredox effectsofsupplementation

withmarine collagenpeptidesandplat-derivedantioxidantes: A 

single-BlindCase-Controlclinicalstudy

Hindawi Publishing Corporation – Oxidative Medicine and Cellular Logevity – Vol. 2016, Article ID 4389410 – 14 pg

Equipe Multidisciplinar 

Oxandrolona 3 à % base Transdermica Current Drug Delivery, Volume 14, Number 5, August 2017, pp. 696-700(5

ESTIMULO 
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+ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA

+ REEQUILÍBRIO BIOQUÍMICO
+ ROTINA DE EXERCÍCIOS

+ DERMOCOSMETICOS

CELULITE X“LIFESTYLE”

ALIADOS EFICAZES NO COMBATE A 

FORMAÇÃO DA CELULITE. 


