CactiX™
Redutor da Retenção de Líquidos e
Detoxificante
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CactiX™

Derivado do Opuntia fícus-indica, é padronizado em betalaína (min. 1,0%) e indicaxantina
(min. 0,03%). Contém minerais, vitaminas do complexo B e vitamina C.

Indicações

Outros Benefícios

•• Diurético no gerenciamento de peso
•• Redução de medidas
•• Melhora da celulite
•• Detoxificante

•• Redução da hiperglicemia pós-prandial;
•• Redução do colesterol total, LDL e triglicerídeos;
•• Redução do índice de massa corporal (IMC);
•• Redução do dano muscular causado por exercícios de resistência;
•• Aumento da adiponectina;
•• Aumento da sensibilidade à insulina.

Posologia

Mecanismo de Ação

De 500 mg a 2000 mg ao dia.
(Pode ser dividida em duas doses ao dia.)

Inibe a reabsorção de sódio e de potássio na alça de Henle e,
consequentemente, há aumento da excreção urinária.

Mecanismo de ação do CactiX™ no Néfron

Cápsula Bowman
Glomérulo

Duto coletor
Artéria
Reabsorção de NA+/K+
Alça de Henle

Cactix™

Potente ação diurética

É uma opção segura para a diminuição da retenção de líquido e é aliado ao processo de gerenciamento de peso,
redução de medidas e detoxificação.

Evidências Científicas
Estudos pré-clínicos demonstram que Cactix™ promove efeitos
diurético, natriurético (Na) e caliurético (K) significativos sem
deterioração da função renal.
Estudos clínicos demonstram significativa redução no índice de
massa corporal (IMC), porcentagem de gordura corporal, pressão
sanguínea e colesterol total. Além de benefícios antioxidantes por
capturar os radicais livres e reduzir o estresse oxidativo relacionado
à exercícios.

Sugestões de Fórmulas
Tratamento Multifatorial no Gerenciamento de
Peso

Bombom Anti-Celulite

Affron®

14 mg

CactiX™

500 mg

Allyl ABG™

125 mg

CitrusiM™

300 mg

Carob Active™

250 mg

Cucumis melo

10 mg

CitrusiM®

200 mg

Chocolife 50%

qsp 1 bombom

CactiX™

500 mg

Posologia: Ingerir 1 bombom ao dia.

Cápsula vegetal

qsp 1 dose

Posologia: 2 doses por dia. 1 dose 1 hora antes do almoço e 1 dose
1 hora antes do jantar com um copo cheio d’água.

CactiX™

500 mg

Redução do acúmulo de líquidos e ação
sacietogênica

Siliciumax®

300 mg

CactiX™

500 mg

Silimarina

100 mg

Carob Active™

500 mg

Vegan PRO™ Chocolate com
especiarias

qsp 1 sachê

Cápsula vegetal

qsp 1 dose

Shake Detox

Posologia: Dissolver 1 sachê em água ou água de coco e administrar
no lanche da manhã por 3 meses.

Bombom Drenante

Posologia: Tomar 1 dose 1 hora antes do almoço ou conforme
orientação do prescritor.

Cápsula Detox

CactiX™

500 mg

CactiX™

500 mg

Chocolife® 71% Cacau

qsp 1 bombom

Clorella

250 mg

Siliciumax®

300 mg

Cápsula Vegetal

qsp 1 dose

Posologia: Ingerir de 1 a 2 bombons ao dia.

Posologia: Tomar 1 dose ao dia.

Cactix™

Affron® - Único fitoterápico padronizado em Lepticrosalides® (crocina e safranal). É indicado como supressor da compulsão alimentar.
Allyl ABG™ - Único fitoterápico padronizado em S-allyl–cysteine, modulador do perfil lipídico através do aumento significativo do HDL e redução do LDL e
triglicerídeos. Indicado para proteção cardiovascular e síndrome metabólica.
CitrusiM® - Fitoterápico padronizado em elevada concentração de C3G (>3%) indicado para redução de gordura abdominal.
Carob Active™ - Fitoterápico padronizado em galactomananas e ácido gálico com ação sacietogênica por estímulo do trânsito intestinal e também por estímulo
central com inibição de grelina.
Chocolife 50% - Chocolate vegano 100% funcional livre de glúten, lácteos, gordura trans, açúcar, soja e sem origem animal e corantes artificiais.
Vegan PRO™ - Chocolate com especiarias: Base Proteína Vegetal de alto valor biológico e alta digestibilidade provenientes do broto de arroz integral germinado
e ervilha amarela (0% açúcar, 0% origem animal, 0% glúten, 0% lactose, 0% soja e 0% gordura trans).
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