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CitrusiM®
Redutor da Gordura Abdominal 



• Redução do acúmulo de gordura nos adipócitos 
• Auxílio na redução de triglicérides séricos e colesterol total
• Redução gordura abdominal 
• Auxílio na redução de esteatose hepática 
• Aumento da sensibilidade a insulina
• Auxílio no gerenciamento de peso

CitrusiM®

Extrato seco obtido através do fruto de Citrus sinesis L. Osbeck, a laranja vermelha moro, 
padronizado em no mínimo 3% de antocianina C3G.

CitrusiM®

Posologia / Concentração 

Uso Isolado: 500 a 1000 mg ao dia 
Uso Associado: 300 a 500 mg ao dia 

PPAR-a (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Alpha): é um fator de transcrição promotor da lipólise e da oxidação lipídica em 
diferentes tecidos 

LXR-a (Liver X Receptor Alpha): é um receptor hormonal nuclear que promove a lipogênese

Indicações 

CitrusiM® pode ser 
manipulado em veículos 

funcionais, como o 
Chocolife® 70% cacau, 

Nutelin™,
entre outros! 

LIPÓLISE LIPOGÊNESE

PPAR-α LXR-α

Legenda:

Bloqueio

Estímulo

Diversifique nas formas farmacêuticas!



Estímulo da lipólise e diminuição da 
lipogênese

CitrusiM®

Estudo recentemente publicado no Clinical Nutrition Experimental demonstrou os efeitos positivos do CitrusiM® 
para aumento da massa magra em pacientes com sobrepeso ou obesidade, de acordo com o índice de massa 
corpórea (IMC).

Estudo Clínico Duplo Cego Randomizado

• 46 voluntários de 20 a 55 anos 
• IMC entre 25 e 35 kg/m2 
• 3 grupos: controle, CitrusiM® 0,5g e CitrusiM® 1,0g 
• Os pacientes foram instruídos a seguir uma dieta de 1575 kcal / dia

CitrusiM® em Esteatose Hepática – Estudo pré-clínico  

A eficácia de CitrusiM® na esteatose hepática é relacionada à:

• Promoção da lipólise e peroxidação lipídica por indução do PPAR-α
• Inibição da lipogênese pela supressão do receptor hepático LXR-α. 

A suplementação com CitrusiM® pode neutralizar os efeitos de uma dieta rica em gordura e calorias levando a uma redução marcante no 
tamanho dos adipócitos e no acúmulo de lipídios.

Resultados:

Aumento de Massa Magra (%).

+ 0,58%

+ 7,81%

Controle CitrusiM®
0,5g

CitrusiM®
1g

CitrusiM® em Redução do Acúmulo de Gordura 

Estudo in vivo pré-clínico avaliou o ganho de peso e o acúmulo de 
gordura em ratos com obesidade induzida, tratados com água, extrato 
de Laranja Navelina (amarela) ou extrato de Laranja Moro (vermelha) 
durante 12 semanas. Foi demonstrado que o extrato de Laranja Moro 
reduz o acúmulo e o desenvolvimento de gordura podendo ser uma 
abordagem natural e eficaz como coadjuvante nos tratamentos 
antiobesidade.
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Sugestões de Fórmulas 

Affron® Fitoterápico padronizado em Lepticrosalides® (crocina e safranal) 
indicado como supressor da compulsão alimentar.

CactiX®: Fitoterápico padronizado em betalaina e indicaxantina com ação 
drenante 20 vezes superior, indicado para redução da retenção de líquidos e 

Carob Active™: Fitoterápico padronizado em galactomananas e ácido gálico 
com ação sacietogênica por estímulo ao trânsito intestinal e também por 
estímulo central com inibição de grelina.

Chocolife® 50% / 70% / 71% cacau:
Chocolates veganos 100% funcionais livres de glúten, lácteos, gordura trans, 
açúcar, soja, e sem origem animal e corantes artificiais

Nutelin™: Pasta de avelã vegana 100% funcional. Livre de glúten, lácteos, 
gordura trans, açúcar e soja. 

Cápsula Seca Barriga
CitrusiM® 500 mg

Cápsula Vegetal qsp 1 cáp

Posologia: Tomar de 1 a 2 cápsulas ao dia.

                      (Citrus sinensis var Moro ES

min. 3% C3G, fruto)

Bombom Anti-Celulite 
CactiX® 250 mg

CitrusiM® 150 mg

Cucumis melo 20 mg

Chocolife ® 50%  qsp 1 Bombom

Posologia: Ingerir 2 bombons ao dia

                   (Opuntia ficus-indica ES,

min.1% betalaina e 0,03% indicaxantina, fruto)

                       (Citrus sinensis var Moro ES

min. 3% C3G, fruto)

Coadjuvante no Tratamento da Esteatose Hepática  
CitrusiM® 200mg

Carob Active™ 500mg

Cápsula Vegetal qsp 1 dose

Posologia: Tomar 1 dose 1 hora antes do almoço e do jantar com um 
copo cheio de água.

                      (Citrus sinensis var Moro ES 

min. 3% C3G, fruto)

                                (Ceratonia Siliqua ES 

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

Redução de Gordura Abdominal e Compulsão por 
Doce
CitrusiM® 250 mg

Affron® 14 mg

Chocolife® 50% ou 70% cacau qsp 1 bombom

Posologia: Comer 2 bombons ao dia. 

                      (Citrus sinensis var Moro ES 

min. 3% C3G, fruto)

                  (Crocus sativus ES,

min. 3,5% Lepticrosalides, estigma)


