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Carob Active™ 
Sacietógeno Natural 



Carob Active™

Extrato 100% solúvel obtido da semente e fava da alfarroba. É padronizado em galactomanana 
(>30%) e ácido gálico (>1%).

Carob Active™

Propriedades 

 • Efeito sacietogênico por duplo mecanismo: aumento da 
saciedade e diminuição da grelina.

 • Redução da quantidade de alimento ingerida e do número de 
refeições.

 • Redução da ingestão calórica.

 • Estimulante do funcionamento intestinal. 

 • Modulação benéfica do perfil lipídico.

 • Diminuição do índice glicêmico das refeições.

 • Coadjuvante no emagrecimento e redução do Índice de Massa 
Corporal (IMC). 

 • Efeito antioxidante atribuído aos polifenóis.

 • Melhora da resposta imunológica 

Posologia

De 300 mg a 1000 mg por dia via oral.
(divididos em 2 doses antes das refeições, 
com um copo cheio d’água).

A combinação das fibras 
dietéticas com polifenóis é 
uma das alternativas mais 

efetivas no gerenciamento 
do peso corporal. 
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Mecanismo de ação de Carob Active™



Carob Active™                                                               500 mg

CitrusiM®                                                                          400 mg

 
Vegan PRO™ Chocolate com especiarias

Posologia: Diluir 1 sachê em 300 mL de água ou água de coco 
gelada 1 hora antes do almoço e do jantar. 

Dupla Ação Sacietogênica 

Carob Active™

Devido à alta concentração de fibras solúveis presentes no Carob Active™, há a formação de um gel viscoso no 
estômago que leva ao aumento da saciedade e a diminuição do hormônio grelina.

Carob Active™ e evidências científicas 

Saciedade e Índice Glicêmico: 

Dois estudos clínicos foram conduzidos para avaliar:
a. Índice glicêmico (n=10)
b. Aumento da saciedade (índice VAS) e a resposta glicêmica pós prandial (n=50) 

Em ambos estudos, os indivíduos eram saudáveis e receberam suplementação com Carob Active™ antes das refeições.

Sugestões de Fórmulas

Resultados:

Índice
Glicêmico

Ingestão de
Alimentos

Sensação
de Fome Saciedade

qsp 1 sachê (30g)

Esteatose Hepática

                      (Citrus sinensis var Moro ES

min. 3% C3G, fruto)

                                (Ceratonia Siliqua ES

min. 30% Galacatomanan e min. 1% Acido Galico, semente e vagem)

Carob Active™                                                                250 mg

 
Chocolife ao leite de coco 35%  qsp 1 bombom

Posologia: Ingerir 1 bombom antes das principais refeições. 
Limitado a 4 bombons ao dia.

Bombom Tira Fome 
                                       ( Ceratonia Siliqua ES

min. 30% Galacatomanan e min. 1% Acido Galico, semente e vagem)
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Affron® - Fitoterápico padronizado em Lepticrosalides® (crocina e safranal) indicado como supressor da compulsão alimentar.

Allyl ABG™ - 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.

CactiX® - Fitoterápico padronizado em betalaina e indicaxantina com ação drenante 20 vezes superior, indicado para redução da retenção de líquidos e 
detoxificação para redução de medidas e celulite.

Chocolife 50%/70% - Chocolates veganos 100% funcionais livres de glúten, lácteos, gordura trans, açúcar, soja, origem animal e corantes artificiais

Vegan PRO™ - Chocolate com especiarias: base de 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).

Carob Active™ 500 mg

Allyl ABG™ 125 mg

Cápsula vegetal qsp 1 dose

Posologia: Administrar 1 dose 1 hora antes do café da manhã e do 
jantar com um copo d´água.

Síndrome Metabólica 
                                  (Ceratonia Siliqua ES

min. 30% Galacatomanan e min. 1% Acido Galico, semente e vagem)

                        (Allium sativum ES

min. 0,1% S-Allyl-Cysteine, bulbo)

CitrusiM® 200 mg

Carob Active™ 500 mg

Cápsula vegetal qsp 1 dose 

Posologia: Ingerir 1 dose 1 hora antes do almoço e do jantar, com 
uma copo cheio d´água.

Mais saciedade, menos gordura abdominal 
                       (Citrus sinensis var Moro ES

min. 3% C3G, fruto)

                                (Ceratonia Siliqua ES

min. 30% Galacatomanan e min. 1% Acido Galico, semente e vagem)


