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DERIVADOS LIPOLÍTICOS 

Atuam na Redução de Gordura Corporal, IMC  
e Prevenção de Síndromes Metabólicas 

 

A obesidade é um fator de risco para várias doenças, como hipertensão, diabetes tipo 2 e problemas 

cardiovasculares, e uma vez que está associada a um desequilíbrio entre a ingestão de alimentos e o gasto 

energético, uma mudança no estilo de vida a longo prazo, incluindo dieta saudável e exercício em conjunto 

com suplementos eficazes no controle de peso, pode ser efetiva para seu tratamento. 

 

Lowat® 
 

Lowat® é derivado das folhas de Piper betle e sementes de Dolichos biflorus e atua como 

coadjuvante na redução da gordura corporal e do IMC por diminuir a formação de 

adipócitos e estimular a lipólise. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Reduzem a Adipogênese 

e Aumentam a Lipólise 

 

 

Mecanismo de Ação 

Aumento da Lipólise; 

Aumento da Adiponectina; 

Redução da Adipogênese  
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Todos estes fatores contribuem para a diminuição da gordura acumulada e aumento da 

saciedade. 
 

Hoffman Krishanu et al. (2012) conduziram um estudo com o objetivo de avaliar a eficácia 

clínica e a tolerabilidade de Lowat®. 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
Todos os participantes seguiram uma dieta padrão (2.000 Kcal por dia) e realizaram caminhadas moderadas de 30 

minutos durante 5 dias na semana. 
 

Resultados 

✓ Após 8 semanas de suplementação, foi observada uma redução significativa no peso 

corporal (4,3 Kg) no grupo Lowat® em comparação com o placebo; 

✓ Em apenas 2 semanas, os participantes que ingeriram Lowat® perderam, em média, 1,4 

Kg, enquanto o grupo placebo perdeu 0,7 Kg; 

 

Neste ensaio clínico duplo-cego e controlado com placebo, 50 indivíduos com IMC 

entre 30 e 40 kg/m2foram randomizados para receberem durante 8 semanas: 

 

Grupo 1 
Lowat® 

300 mg (2 a 3 vezes ao dia) 
 

Grupo 2 

Placebo 

 

 

Concentração 

plasmática de grelina 

em indivíduos tratados 

com Lowat® 

comparado ao placebo 

em 8 semanas. 

A suplementação de 

Lowat® também 

apresentou redução de 

20,85% nos níveis séricos 

de grelina quando 

comparado ao placebo. 
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Conclusão 
 

A suplementação de Lowat® reduz significativamente o peso corporal e IMC a partir de 4 

semanas. Além disso, Lowat® é eficaz no controle do peso por reduzir os níveis séricos de 

grelina e aumentar os níveis séricos de adiponectina. 
 

Dose recomendada: 100 a 900mg/dia – dividida em 2 a 3 tomadas. 

 

Citrimax®  

Citrimax é uma forma patenteada de ácido hidroxicítrico (HCA) ligado ao cálcio e potássio. 

Inibe a produção e aumenta a queima de gordura, além de reduzir o apetite, 

aumentando a saciedade e, consequentemente, diminuindo a ingestão calórica. É 

comprovadamente eficaz na perda de peso. 
 

Dose recomendada: 200 a 1500 mg/dia - dividida em duas tomadas. 

 

De acordo com um estudo clínico, a administração de Citrimax® (4500 mg, divididos em 3 tomadas 

diárias) por 8 semanas promoveu: 
 

Parâmetros Resultados no Grupo Citrimax® Resultados no Grupo Placebo 

Peso - 4,5 Kg - 1,6 Kg 

IMC - 5,0% - 2,0% 

Níveis de Leptina - 39,2% - 5,5% 

Apetite - 15,6% Sem resultados significativos 

LDL-c - 13,2% Ligeiro aumento 

Triglicerídeos - 5,9% Sem resultados significativos 

HDL-c + 8,0% Sem resultados significativos 

Colesterol Total - 7,2% Sem resultados significativos 

Excreção de Metabólitos de Gordura + 106,4% + 21,0% 

Níveis de Serotonina + 40,0% + 21,0% 

 

 

 

✓ Além disso, os indivíduos que utilizaram 

Lowat® tiveram um aumento de 15,4% na 

concentração de adiponectina no soro, 

quando comparados com o grupo placebo. 

Esse resultado sugere uma possível redução 

em estoques de gordura após a 

suplementação com Lowat®, uma vez que a 

adiponectina aumenta a queima de gordura. 
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Modulip CG®  

É um peptídeo neuroprotetor de 2º geração com ação moduladora dos mecanismos 

neurais estimulando a lipólise já que aumenta a ramificação dos nervos na gordura 

visceral. O Modulip CG inibe a ação do cortisol na inervação simpática, mantendo o 

potencial de lipólise e estimulando as terminações nervosas do tecido adiposo branco.  

Em resumo, podemos afirmar que o Modulip CG é capaz de fazer com que as células 

nervosas, que estão ligadas a gordura branca, sejam ramificadas e ativas sempre com 

consequente lipólise. O tratamento de Modulip CG com cafeína apresenta efeito sinérgico 

no aumento da queima de gordura localizada. 
 

Dose recomendada: 50 a 400mg dia - dividida em duas tomadas. 

 

Meratrim®  

É um blend de extratos padronizados em 7-hidroxifrullanolideo e alfa-mangostin, com 

ação esperada no gerenciamento de peso. Atua na inibição da adipogênese e no 

aumento da lipólise.  

✓ Reduz a expressão de PPARy, receptor envolvido no desenvolvimento e 

crescimento das células de gordura; 

✓ Reduz a expressão da proteína ADRP, envolvida no metabolismo lipídico, 

diminuindo o acúmulo de gordura e síntese de adipócito; 

✓ Diminui a expressão de CD36, receptor que facilita a absorção de ácidos graxos 

pelos adipócitos; 

✓ Aumenta os níveis de adiponectina, hormônio que facilita a quebra de gorduras; 

✓ Reduz a expressão de Perilipina, proteína que recobre as partículas de gordura, 

impedindo que sejam degradadas. 
 

Dose recomendada: 400 a 800mg/dia – meia hora antes do almoço e jantar. 
 

Morosil®  

Morosil® é o único ativo da Laranja Moro cultivada ao redor do vulcão Etna na Itália, com 

coloração avermelhada garantida pela presença de antocianina CG3. O clima e o solo 

exclusivos da região proporcionam no processo de extração a retirada dos melhores 

bioativos da planta. Afinal, a BIONAP, representada pela Galena aqui no Brasil, 

caracteriza-se pela atenção contínua à qualidade dos insumos e sua particularidade no 

processo de extração dos fitoquímicos. 

✓ Auxilia na redução de medidas; 

✓ Favorece a diminuição da gordura abdominal em até 50%; 

✓ Potente antioxidante; 
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✓ Ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina; 

✓ Colabora para a diminuição dos níveis de triglicerídeos e colesterol total. 
 

Dose recomendada: 400 a 500mg/dia – meia hora antes do almoço e jantar. 
 
SUGESTÕES DE FÓRMULAS 
 

 
 

Lowat® ..............................................200 mg 

Citrimax.............................................500 mg 

Modulip CG........................................100 mg 

Morosil...............................................150 mg 

Excipiente qsp................................1 Cápsula 

Administrar 1 cápsula 2 vezes ao dia ou conforme orientação 

médica/nutricional. 

 
 

 

 

Para mais informações, fale conosco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Nutrição Exclusiva e Galena 

Idinei Soares 
Proprietário   

idineisoares@gmail.com 

 

 

            

 
(48) 98801-1100 

Laisa Celso 
Proprietária e Farmacêutica Responsável 

Especialista em Manipulação Magistral Alopática e 

Manipulação Estética | CRF/SC - 3833   

laisa@emporiumfarmacia.com.br 

            
 
(48) 98801-2749 

Cápsulas de Lowat + Associações 

Referências 

Preuss HG, Garis RI, Bramble JD, Bagchi D, Bagchi M, Rao CV, Satyanarayana S. Efficacy of a novel calcium/potassium salt of (-)-hydroxycitric acid in weight control.Int J ClinPharmacol Res. 2005;25(3):133-44. 

Nakano M1, Kawasaki Y, Suzuki N, Takara T. Effects of Pyrroloquinoline Quinone Disodium Salt Intake on the Serum Cholesterol Levels of Healthy Japanese Adults. J NutrSciVitaminol (Tokyo). 2015;61(3):233-40. 

doi: 10.3177/jnsv.61.233. 

Tchaparian E1, Marshal L, Cutler G, Bauerly K, Chowanadisai W, Satre M, Harris C, Rucker RB. Identification of transcriptional networks responding to pyrroloquinolinequinone dietary supplementation and their 

influence on thioredoxin expression, and the JAK/STAT and MAPK pathways.Biochem J. 2010 Aug 1;429(3):515-26.  

Chatterjee A, Fernandez C, Khandalavala B, et al. Efficacy and safety evaluation of a novel weight management herbal formulation: LOWAT. Paper presented at: American College of 

Nutrition 51st Annual Meeting; October 7-9, 2012; New York, NY. 

Sengupta K, Mishra AT, Rao MK, Sarma KVS, Krishnaraju AV, Trimurtulu. Efficacy of an herbal formulation LI10903F containing Dolichosbiflorus and Piper betle extracts on weight management. Lipids Health Dis. 

2012 [Epub ahead of print].  

Chatterjee A, Fernandez C, Khandalavala B, et al. Efficacy and safety evaluation of a novel weight management herbal formulation: LOWAT. Paper presented at: American College of Nutrition 51st Annual Meeting; 

October 7-9, 2012; New York, NY. 

 
 
 

mailto:emporium@emporiumfarmacia.com.br
mailto:idineisoares@gmail.com
mailto:laisa@emporiumfarmacia.com.br

