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Nutrir a vida dos pacientes
Saúde e bem-estar é o que torna o nutricionista um dos profissionais mais 
importantes em uma época em que a busca por uma vida saudável está cada 
vez mais presente na rotina de muitos brasileiros.

Uma das possibilidades do nutricionista é a identificação da necessidade da prescrição de 
suplementos nutricionais, complementando as dietas e auxiliando no tratamento do
diagnóstico e do estado nutricional de cada paciente.

Cada indivíduo é único e apresenta diversas particularidades fisiológicas, como capacidade 
de digestão, absorção e eliminação. Essas diferenças interferem na biodisponibilidade dos 
nutrientes e, principalmente, na ação e nos resultados dos tratamentos. Por isso, a 
importância da abordagem personalizada.

Um tratamento personalizado que atende as necessidades de cada paciente e tem caráter 
multidisciplinar, com envolvimento do farmacêutico, tem fatores de sucesso terapêutico e 
elevada adesão do paciente.

As prescrições de suplementos nutricionais podem incluir vitaminas, minerais, proteínas, 
lipídeos, carboidratos, fibras isoladas ou associadas, e plantas na forma de chás (infusões), 
conforme as necessidades. Os fitoterápicos também podem ser prescritos pelo nutricionista, 
desde que o profissional siga a Resolução CFNº 556/2015 e indique a nomenclatura 
botânica, dosagem, frequência de uso e somente formas farmacêuticas de uso oral.
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A suplementação nutricional, quando associada a uma reeducação nutricional e exercício 
físico, auxilia no sucesso tanto do tratamento quanto da prevenção de doenças crônicas não 
transmissíveis, além de promover qualidade de vida, saúde, bem-estar e longevidade.

Este material tem como objetivo ajudar profissionais com as prescrições de 
suplementos, para aumentar a adesão dos pacientes aos tratamentos e po-
tencializar os resultados propostos.

"Art. 3°. O exercício das competências do nutricionista para a prática da Fitoterapia como complemento da 
prescrição dietética deverá observar que:

I -  A prescrição de plantas medicinais e chás medicinais é permitida a todos os 
nutricionistas, ainda que sem título de especialista;

II - A prescrição de medicamentos fitoterápicos, de produtos tradicionais fitoterápicos e de preparações 
magistrais de fitoterápicos, como complemento de prescrição dietética, é 
permitida ao nutricionista desde que seja portador do título de especialista em Fitoterapia,
observado o disposto no 4° deste artigo.

4° Para a outorga do título de especialista em Fitoterapia, a Associação Brasileira de Nutrição
(ASBRAN), atendido o disposto no 1° deste artigo, adotará regulamentação própria, a ser amplamente divul-
gada aos interessados, prevendo ao critérios que serão utilizados para essa titulação."
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Ativos Inovadores Fagron

Fitoterápicos, Nutracêuticos e Nutricosméticos padronizados e 
patenteados com eficácia comprovada.  

Fitoterápico: Único extrato de Crocus sativus padronizado 
em Lepticrosalides®, que é um marcador patenteado com
quantidades padronizadas tanto de safranal quanto de
crocina.

Mecanismo de ação: Inibe a recaptação de 3 
neurotransmissores: serotonina, dopamina e norepinefrina. 
Além de ter ação antioxidante.

Propriedades:

• Reduz a compulsão alimentar e o comportamento 
“beliscador”
• Reduz a ansiedade e o estresse
• Melhora a qualidade do sono
• Melhora o estado emocional
• Poderoso antioxidante

Posologia:

• 28 mg por dia
   Ou
• 14 mg 2 vezes ao dia

Cápsulas para Compulsão Alimentar

Bombom Funcional na Redução da Compulsão Alimentar

(Crocus sativus ES, min. 3,5% Lepticrosalides, estigma)

(Crocus sativus ES, min. 3,5% Lepticrosalides, estigma)

Posologia: Comer 1 bombom no lanche da tarde.

Mucuna cochinchine-sis ES, min. 20% L-Dopa, sementes

Chocolife® 71% Cacau

Garcinia cambogia ES, min. 50% Ácido Hidroxicítrico, casca fruto seco

Cápsula Vegetal

Posologia: Tomar 1 cápsula pela manhã e no final da tarde.

14 mg

14 mg

150 mg

qsp 1 unidade (10 g)

500 mg

1 unidade

Affron®

Affron®



5fagron.com.br fagron.com.br

Cápsulas para Melhora do Perfil Lipídico

Cápsulas para Controle do Perfil Lipídico e Redução da Adipogênese

(Allium sativum ES min. 0,1% S-Allyl-Cysteine, bulbo)

Cápsula Vegetal

(Allium sativum ES min. 0,1% S-Allyl-Cysteine, bulbo)

(Citrus sinensis var Moro ES min. 3% C3G, fruto)

(Plantago psyllium L. Pó, casca)

Cápsula Vegetal

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

Posologia: Tomar 1 cápsula pela manhã e no final da tarde.

125 mg

125 mg

1 unidade

150 mg

400 mg

1 unidade

Allyl ABG™

 Allyl ABG™

CitrusiM®

Psyllium 

Fitoterápico: O único padronizado em SAC (S-Allyl-Cysteine), 
bioativo que somente está presente após o processo de 
maturação sofrida pelo Allium sativum.

Mecanismo de ação: Diminui a expressão de PPAR-α, CCAAT, 
C/EBP-α e β, fatores chave no processo de diferenciação de 
adipócitos.

Propriedades:

• Coadjuvante no gerenciamento de peso e na síndrome 
metabólica 
• Controle e melhora da dislipidemia
• Redução de triglicérides e LDL colesterol e aumento do HDL 
colesterol
• Age contra o estresse oxidativo no sistema circulatório
• Diminui o acúmulo de triglicérides
• Controla a pressão, sem afetar a frequência cardíaca

Posologia:

• 250 mg ao dia
   Ou
• 125 mg 2 vezes ao dia.
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Fitoterápico: Extraído do fruto do cacto Opuntia 
ficus-indica.  É padronizado em betalaína (min. 1,0%) e 
indicaxantina (min. 0,03%). Contém minerais, vitaminas 
do complexo B e vitamina C.

Mecanismo de ação: Inibe a reabsorção de sódio e de 
potássio na alça de Henle e, consequentemente, 
aumenta a excreção urinária.

Propriedades:

• Diurético
• Drenante e detoxificante
• Modelação corporal
• Redução da hiperglicemia pós-prandial, colesterol total, LDL e triglicerídeos 
• Antioxidante e anti-inflamatória
• Redução do Índice de Massa Corpórea
• Redução do dano muscular causado por exercícios de resistência
• Aumento da adiponectina
• Aumento da sensibilidade a insulina

Posologia:

• 500 mg a 1000 mg 1 ou 2 antes das refeições. Evitar tomar à noite.

Cápsulas Redutoras da Retenção de Líquidos e Prevenção de Celulite

(Opuntia ficus-indica ES, min. 1% betalaína e 0,03% indicaxantina, fruto

Cucumis melo ES min. 12000 UI/g, fruto

Cápsula Vegetal

Posologia: Tomar 1 cápsula por dia, antes do café da manhã.

Gengibre (Zingiber Officinale ES, min. 0,1% alcalóides totais, rizoma)

500 mg

500 mg

1 unidade

40 mg

CactiX™

Shake Detox 

(Opuntia ficus-indica ES, min. 1% betalaína e 0,03% indicaxantina, fruto

VeganPRO™

Posologia: Dissolver 1 sachê em água ou água de coco, e tomar antes do café da manhã.

500 mg

qsp 1 sachê (30 g)

CactiX™
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Cápsulas com Ação Sacietógena

Shake Sacietógeno

Cápsula Vegetal

(Ceratonia Siliqua ES min. 30% Galacatomanan e min. 
1% Ácido Gálico, semente e vagem)

(Citrus sinensis  var Moro ES min. 3% C3G, fruto)

Vegan PRO™ Baunilha

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

Posologia: Administrar 1 cápsula 1 hora antes do café da manhã e do jantar, junto a um copo de água.

500 mg

500 mg

250 mg

qsp 1 sachê (20 g)

1 unidade

Carob Active™
(Ceratonia Siliqua ES min. 30% Galacatomanan e min. 
1% Ácido Gálico, semente e vagem)

Carob Active™

CitrusiM®

Fitoterápico: Extrato seco obtido da alfarroba 
Ceratonia siliqua. É padronizado em fibras 100% 
solúveis contendo galactomananas (mínimo 30%) e 
polifenóis (mínimo 1%), especialmente o ácido gálico. 

Mecanismo de ação: As fibras que compõem o 
Carob Active™ formam um gel com o bolo alimentar, 
aumentando o volume no estômago, diminuindo 
a liberação de grelina e proporcionando maior 
saciedade, além de 
reduzir a absorção de glicose e lipídeos.

Propriedades:

• Aumento da saciedade
• Antiglicante
• Redução da ingestão calórica
• Estímulo do funcionamento intestinal
• Modulação da glicemia e do perfil lipídico
Posologia:

• 300 mg a 1000 mg ao dia, 1 hora antes das refeições com um copo de água
   Ou
• 150 mg a 500 mg 2 vezes ao dia, 1 hora antes das refeições com um copo de água (200 mL)
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Fitoterápico: Extrato seco obtido a partir dos frutos da 
laranja vermelha da espécie Citrus sinensis L. Osbeck da 
variação Moro. É padronizado com no mínimo 3,0% de 
antocianinas C3G e contém alta concentração de 
vitamina C, flavonas e ácidos hidroxicinâmicos. 

Mecanismo de ação: Ativa PPAR-alfa, ativando a lipólise; e 
inibe a LXR-alfa, inibindo a lipogênese.

Propriedades:

• Coadjuvante na redução de medidas da região abdominal
• Estímulo da lipólise
• Inibição da lipogênese
• Auxilia na redução da esteatose hepática
• Aumento da sensibilidade insulínica
• Ação antioxidante
• Promove fotoproteção, aliado ao uso regular de 
fotoprotetor tópico
• Aumento da massa magra

Posologia:

• 300 mg a 500 mg ao dia (associado)
 ou 
• 500 mg a 1000 mg 2 vezes ao dia (isolado)

Cápsulas Redutoras de Gordura Abdominal

(Citrus sinensis var Moro ES min. 3% C3G, fruto)

Cápsula Vegetal

Posologia: Tomar 1 cápsula por dia.

Cucumis melo ES min. 12000 UI/g, fruto

Curcumina
(Curcuma longa L. ES, min. 96% curcuminóides, rizoma)

300 mg

40 mg

300 mg

1 unidade

CitrusiM®

Pasta de Avelã Redutora de Medidas

(Citrus sinensis var Moro ES min. 3% C3G, fruto)

Nutelin™

Posologia: Administrar 1 sachê, com ou sem frutas, no lanche da tarde.

500 mg

qsp 1 sachê (20 g)

CitrusiM®
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Nutracêutico: Amida de ácido graxo endógena 
pertencente à classe da N-aciletanolamida, que atua 
tanto na dor crônica inflamatória neuropática como 
também nas dores musculares causadas pelo excesso 
de exercícios físicos.

Mecanismo de ação: Ativa o receptor nuclear 
PPAR-α, diminuindo a expressão de mediadores pró-
inflamatórios, como IL-1.

Propriedades:

• Analgésico para dores crônicas, como fibromialgia e 
lombalgia
• Analgésico para dores musculares causadas pelo 
excesso de atividade física
• Anti-inflamatório

Cápsula  Coadjuvante no Alívio da Dor Crônica

Cápsula para Diminuição da Dor Muscular Persistente 

Velvesterone™

Cápsula Vegetal

Cápsula Vegetal

Posologia: Administrar 2 cápsulas ao dia por 30 dias.

Posologia: Administrar 2 cápsulas ao dia por 30 dias.

300 mg

250 mg

250 mg

1 unidade

1 unidade

PEA Bioactive™

PEA Bioactive™

Bombom Fotoprotetor Oral

Cápsulas para Redução de Esteatose Hepática

(Citrus sinensis var Moro ES min. 3% C3G, fruto) 

(Citrus sinensis var Moro ES min. 3% C3G, fruto)  

Posologia: Administrar 1 bombom no lanche da tarde.

Polypodium leucotomos ES, mín. 0,5% polifenóis, polpa e folha

Alcachofra
(Cynara scolymus ES, min. 0,5% Ácido Cafeoilquinico, folha)

Silimarina
(Silybum marianum ES, min. 90% Silimarina, semente)

Cápsula Vegetal

Posologia: Tomar 1 cápsula antes das principais refeições. 

Carqueja (Bacharis triptera ES, min. 0,1% flavonóides totais,  0,03% óleo 
essencial, 0,5% taninos, folha e caule)

Chocolife® 71% Cacau

400 mg

300 mg

240 mg

150 mg

200 mg

1 unidade

200 mg

qsp 1 unidade (10 g)

CitrusiM®

CitrusiM®

Posologia:

• 300 mg a 1200 mg, podendo ser divido em 3 doses.
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Nutracêutico/Nutricosmético: Substância isolada a partir 
das cascas e das raízes da Malus pumila.

Mecanismo de ação: Inibe a glicação e a ação da
metaloproteinase de matriz 1 (MMP-1) e da elastase. 

Propriedades:

• Protege a degradação do colágeno e da elastina
• Ação antioxidante
• Antiglicante

Posologia:

• 150 mg a 300 mg ao dia

Cápsulas Pró-Colágeno e Pró-Elastina para Nutrição e Firmeza da Pele

Cápsula para Uniformidade e Firmeza da Pele

Shake Pró- Colágeno e Pró-Elastina para Nutrição e Firmeza da Pele

PomAge™

PomAge™

PomAge™

Posologia: Tomar 1 cápsula após o café da manhã.

Posologia: Tomar 1 cápsula ao dia.

Posologia: Administrar 1 sachê 1 vez ao dia no lanche da manhã ou tarde.

Cápsula Vegetal

Vitamina C

Licopeno

Peptan 

Cápsula Vegetal

Vitamina C

Vegan PRO™

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

150 mg

8 mg

500 mg

1 unidade

150 mg

qsp 1 sachê (30 g)

1 unidade

SiliciuMax® Pó

SiliciuMax® Pó

SiliciuMax® Pó
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Fitoterápico: Obtido a partir das folhas da espécie 
Olea europaea, padronizado em no mínimo 20,0% 
de hidroxitirosol. 

Mecanismo de ação: Ação varredora de radicais 
livres que reduz a formação de espécies reativas de 
oxigênio, a formação de 8-OHdG e a expressão de 
p53 e de NFκB.

Propriedades:

• Ação na diminuição da hiperpigmentação
• Ação antioxidante
• Protetor do DNA

Posologia:

• 25 mg a 50 mg ao dia

Cápsulas Despigmentantes de Pele

Cápsula Vegetal

Cápsula Vegetal

Associado com:

Posologia: Tomar 1 dose de cada cápsula ao dia.

50 mg

200 mg

1 unidade

1 unidade

OlivAge™ 

PomAge™

(Oleo europea, min. 20% hidroxitirosol, folhas)
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Nutracêutico/Nutricosmético:

SiliciuMax® Pó: Molécula de ácido ortosilícico estabilizado 
por um método patenteado que inibe a polimerização do
 ácido ortosilícico, mantendo a molécula estável e 
aumentando a biodisponibilidade no organismo

SiliciuMax® Líquido: Forma monometilsilanetriol (MMST) 
de silício orgânico, uma molécula monomérica de silício 
orgânico, de alta permeabilidade nas membranas 
biológicas e, portanto, altamente absorvida.

Mecanismo de Ação: Estimula a produção de fibroblastos, 
responsáveis pela formação e pela regeneração de 
colágeno, elastina e glicosaminoglicanas.

Propriedades:

• Estimula a síntese de colágeno e elastina, reduzindo rugas
• Promove hidratação e resistência para pele, cabelos e unhas
• Aumenta a densidade mineral óssea
• Efeito Detox de redução endógeno de alumínio
• Vasoprotetor

Propriedades:

• SiliciuMax® Pó: 300 mg a 600 mg isolados; 50 mg a 300 mg 
associados
• SiliciuMax® Líquido: 2 mL a 10 mL ao dia.

Cápsulas Detox de Alumínio

Associado com:

(Opuntia ficus-indica ES, min. 1% betalaína e 0,03% indicaxantina, fruto)

Cápsula Vegetal

Posologia: Tomar 1 cápsula ao dia.

Posologia: Tomar 1 cápsula ao dia, pela manhã.

SiliciuMax® Pó

Cápsula Vegetal

500 mg

1 unidade

300 mg

1 unidade

CactiX™



13fagron.com.br fagron.com.br

Cápsulas Drenantes Modeladoras

Shot da Beleza

Pill-Food Max: Cabelos e Unhas

Cápsula para Aumento da Resistência de Ossos e Articulações e Melhora da Força Muscular

Cápsula para Aumento da Resistência de Ossos e Articulações e Melhora da Força Muscular

Associado com:

(Opuntia ficus-indica ES, min. 1% betalaína e 0,03% indicaxantina, fruto)

Flavorizante

PomAge™

Cucumis melo ES min. 12000 UI/g, fruto

SiliciuMax®  Líquido

Cápsula Vegetal

Mandar 30 mL. Agitar antes de usar.

Cápsula Vegetal

Posologia: Tomar 1 cápsula ao dia, pela manhã.

Posologia: Administrar 1 dose (5 mL) após o jantar.

Posologia: Tomar 1 cápsula 2 vezes ao dia, uma após o café da manhã e outras após o jantar

Posologia: Tomar 1 cápsula ao dia, pela manhã.

1 g

150 mg 

150 mg

150 mg

40 mg

qs

1 unidade

qsp 5 mL

1 unidade

CactiX™

PomAge™

Velvesterone™
SiliciuMax® Pó
Cápsula Vegetal 
Posologia: Tomar 1 cápsula antes do treino.

SiliciuMax® Pó
Vitamina K2
Vitamina D3
Magnésio quelato 
Cápsula Vegetal 
Posologia: Tomar 1 cápsula ao dia. 

SiliciuMax® Pó
DL-Metionina
L-Cisteína
L-Cistina
Hidrolisado de Proteína
Ácido Pantotênico (Vitamina B5)
Riboflavina (Vitamina B2)
Piridoxina (Vitamina B6)
Biotina (Vitamina B7)
Tocoferol Acetato (Vitamina E)
Cápsula Vegetal

75 mg
200 mg

80 mg
25 mg
25 mg

5 mg
1,1 mg
1,3 mg

30 mcg
15 mg

1 unidade

250 mg
150 mg

1 unidade

300 mg
180 mcg
2000 UI
350 mg

1 unidade

SiliciuMax® Pó
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Velvesterone™ 
Nutracêutico: Produto natural derivado do Deer 
Velvet Antler, composto por fatores de crescimento, 
glicosaminoglicanas e proteínas, além de minerais. 

Mecanismo de Ação: Aumenta a síntese de 
testosterona, 
por induzir a expressão de StAR, P450scc e 3β-HSD.

Propriedades:

• Eleva os níveis de testosterona
• Aumento de força e massa muscular para atletas que 
praticam exercícios resistidos
• Melhora a performance sexual

Posologia:

• 500 mg a 1000 mg ao dia

Shake para Aumento de Força e Massa Muscular

Cápsula para Aumento de Massa Muscular 

Associar com: 

Vegan PRO™

Laxogenina (5-Alpha-Hydroxy-Laxogenin)

Cápsula Vegetal 

Posologia: Administrar 1 sachê até 2 horas após o treino.

Cápsula Vegetal

Posologia: Tomar a associação 2 vezes ao dia.

1 g

250 mg

250 mg

qsp 1 sachê (25 g)

50 mg

1 unidade

1 unidade

Velvesterone™

Velvesterone™

Cyanotis vaga ES, mín. 70% Ecdysterone, raíz
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Wellmune® 
Nutracêutico: Polissacarídeo da cepa Saccharomyces 
cerevisiae padronizado em β-glucana 1,3/1,6 mais utilizado 
em estudos clínicos no mundo em crianças, adultos e 
idosos para aumento da imunidade e do vigor.

Mecanismo de Ação: Ativa e estimula os neutrófilos a 
reconhecer e eliminar patógenos mais rapidamente.

Propriedades:

• Melhora da função imunológica
• Melhora física geral
• Melhora da disposição e do vigor para atletas que 
praticam atividades de endurance
• Redução das manifestações alérgicas
• Redução de infecções do trato respiratório
• Melhora da capacidade respiratória
• Aumento do bem-estar emocional
• Melhora da qualidade de vida

Posologia:

• 250 mg

Cápsula para Aumento da Imunidade

Cápsula para Redução da Fadiga e Fortalecimento do Sistema Imunológico

Cápsula Vegetal

Vitamina C

Posologia: Tomar 1 cápsula ao dia.

Cápsula Vegetal
Posologia: Tomar 1 cápsula ao dia.

250 mg

250 mg

1 unidade

150 mg
1 unidade

Wellmune®

Wellmune®
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Linha Chocolife®

PROTOCOLOS
PROTOCOLO INICIAL: Detoxificante e Modulação Intestinal

A realização de protocolos detoxificantes antes de iniciar 
qualquer tipo de tratamento é fundamental para garantir 
uma melhor absorção, biodisponibilidade dos nutrientes e, 
consequentemente, melhores resultados.
Para otimizar e potencializar este processo de 
detoxificação, pode-se adotar algumas estratégias através 
da prescrição de alimentos, suplementos, fitoterápicos, 
nutracêuticos, prebióticos e probióticos que estimulam 
a eliminação de substâncias nocivas e seus metabólitos, 
impedindo seu acúmulo no organismo, restaurando a 
mucosa e permeabilidade intestinal para que desempenhe 
suas funções adequadamente e contribua para a saúde, 
bem-estar e, consequentemente, perda de peso.

Detoxificação

CactiX™
(Opuntia ficus-indica ES, min. 1% betalaína e 0,03% indicaxantina, fruto)

Vitamina E

Coenzima Q-10 (Ubidecarenona)

Vegan PRO™

15 mg

100 mg

qsp 1 sachê (30 g)

Clorella
(Chlorella vulgaris Pó, mín. 1000 mg/g clorofila, alga inteira)

Cápsula Vegetal

Posologia: Dissolver 1 sachê em água ou água de coco, de 8 horas a 12 horas após o treino ou competição, 
juntamente com a 1 dose de CactiX™.

500 mg

250 mg

1 unidade

Cápsula Detoxificante 

Em associação com: 

1 a 3 bombons de 4.6 g/ dia 1 a 3 bombons de 4.6 g/ dia 1 a 3 bombons de 4.6 g/ dia 10 g para 200 ml/ dia 1 sachê de 20 g/ dia  1 dose de 30 g/ dia

Chocolife® 50% Chocolife® 70% Chocolife® 71% Chocolife® 
Achocolatado  45% Nutelin™ Vegan PRO™

TABELA COMPARATIVA

50% Cacau Pó, 0% Açucar, 
0% Glúten, 0% Lactose, 0% 
Soja, 0% Gordura Trans, 0% 
Proteína do Leite e 0% 
Origem Animal. Maltitol, 
Xilitol e Sucralose.

70% Cacau Pó, 0% Açucar, 
0% Glúten, 0% Lactose, 0% 
Soja, 0% Gordura Trans, 0% 
Proteína do Leite e 0% 
Origem Animal. Maltitol, 
Eritritol e Sucralose.

71% Cacau Pó, 0% Açucar, 
0% Glúten, 0% Lactose, 0% 
Soja, 0% Gordura Trans, 0% 
Proteína do Leite e 0% 
Origem Animal. Maltitol e 
Stévia.

45% Cacau Pó, 0% Açucar, 
0% Glúten, 0% Lactose, 0% 
Soja, 0% Gordura Trans, 0% 
Proteína do Leite e 0% 
Origem Animal. Sucralose 
e Stévia.

Cacau Pó, Pasta de Avelã,  
Fibra de Bambu, Coco 
Ralado e Amido Resistente.
0% Açucar, 0% Glúten, 0% 
Lactose, 0% Soja, 0% 
Gordura Trans, 0% Proteína 
do Leite e 0% Origem 
Animal. Maltitol.

Proteínas Hipoalergênicas 
(Proteína de Arroz e Proteína de 
Ervilha), BCAA, L-Glutamina e 
L-Arginina.  Cacau Pó, Canela Pó, 
Noz-Moscada Pó e Cravo Pó. 
Cacau, 0% Açucar, 0% Glúten, 0% 
Lactose, 0% Soja, 0% Gordura 
Trans, 0% Proteína do Leite e 0% 
Origem Animal. Stévia.

Linha de bases especiais e funcionais que possibilitam apresentações diferenciadas e agradáveis 
para o paciente.
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Modulação Intestinal

Restauração da Mucosa
Boswellia serata ES min. 60% ácido boswélico, resina
Gengibre
(Zingiber Officinale ES, min.0,1% alcalóides totais, rizoma)
Cápsula Vegetal

Associar com:
Quercitina 
Vitamina C
Vitamina E
N-Acetil Cisteina
Zinco Bisglicinato
SiliciuMax® Pó
Cápsula Vegetal

Posologia: Administrar uma dose de cada 2 vezes ao dia, durante 120 dias.

Digestão
Pancreatina 4NF
Release Caps™

Posologia: Administrar uma dose duas vezes ao dia antes das refeições, 
durante 120 dias.

Papaína
Bromelina
Pepsina
Cápsula Vegetal

Posologia: Administrar uma dose 2 vezes ao dia junto das refeições, durante 
120 dias.

50 mg

300 mg

1 unidade

400 mg
250 mg
150 mg
150 mg
20 mg
150 mg
1 unidade

150 mg

1 unidade

150 mg
50 mg
25 mg
1 unidade

1ª Etapa:

2ª Etapa:
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GERENCIAMENTO DE PESO

Probióticos
Lactobacillus gasseri
Bifidobacterium lactis
Bifidobacterium breve
Lactobacillus reuteri
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus plantarum
Bifidobacterium infantis
Bifidobacterium longum
Fos (Oligofrutose)
Sachê

1 bilhão UFC
1 bilhão UFC
1 bilhão UFC
1 bilhão UFC
1 bilhão UFC
1 bilhão UFC
1 bilhão UFC
1 bilhão UFC
3 g
qsp 1 dose

3ª Etapa:

1) Dislipidemia

Allyl ABG™
(Allium sativum ES min. 0,1% S-Allyl-Cysteine, bulbo)

Carob Active™

Associar com:

(Ceratonia Siliqua ES min. 30% Galacatomanan e min. 1% Ácido Gálico, 
semente e vagem)

Metilcobalamina
Vitamina C
Vitamina E
Licopeno
Cápsula Vegetal

Carob Active™ diminui a absorção de lipídeos, reduzindo a absorção da gordura por ter elevado conteúdo de 
fibras solúveis. Allyl ABG™ melhora o perfil lipídico (redução de triglicérides, redução do LDL e aumento do 
HDL), juntamente com os efeitos da Metilcobalamina e do Alcachofra. A combinação de Vitamina C, Vitamina E 
e Licopeno promove redução da oxidação de LDL.

Alcachofra
(Cynara scolymus ES, min. 0,5% Ácido Cafeoilquinico, folha)

Cápsula Vegetal

Posologia: Tomar 1 dose associada 1 hora antes do café da manhã e do jantar, com um copo de água.

125 mg

500 mg

2,4 mcg
200 mg
15 mg
8 mg
1 unidade

250 mg

1 unidade

Cápsulas para Melhora do Perfil Lipídico

Posologia: Diluir 1 sachê em 50 mL de água fria. Tomar 1 vez ao dia, antes de dormir, durante 30 dias.
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2) Diabetes Tipo II e Pré-Diabetes

Bombom Redutor de Medidas

Bombom para Prevenção da Compulsão Alimentar

 Carob Active™
(Ceratonia Siliqua ES min. 30% Galacatomanan e min. 1% Ácido Gálico, 
semente e vagem)

Cápsula Vegetal

Posologia: Administrar 1 cápsula 1 hora antes do café da manha e do jantar, junto a um copo de água

Posologia: Administrar 1 bombom no lanche da tarde.

Carob Active™ apresenta efeito hipoglicemiante e hipolipemiante ao diminuir a absorção de glicose e de 
lipídeo pelo trato gastrointestinal. Enquanto que a Faseolamina e promove inibição da enzima alfaglicosidase e 
melhora da secreção de insulina. A associação dos micronutrientes melhora a sensibilidade a insulina, auxilia 
na regulação da glicemia e otimização dos receptores de insulina nas membranas plasmáticas.

Associar com:
Faseolamina
Picolinato de cromo
Magnésio Bisglicinato
Cápsula Vegetal 

Cápsulas Hipoglicemiantes

CitrusiM®
(Citrus sinensis var Moro ES min. 3% C3G, fruto)
Chocolife® 50% Cacau

Posologia: Comer 1 bombom no lanche da tarde.

Affron® 
(Crocus sativus ES, min. 3,5% Lepticrosalides, estigma) 
Mucuna cochinchine-sis ES, min. 20% L-Dopa, semente
Chocolife® 70% Cacau

Affron® inibe a receptação de dopamina, serotonina e norepinefrina, enquanto Mucuna promove a síntese de 
dopamina, o que resulta em maior efeito na redução da compulsão alimentar.

CitrusiM® apresenta atividade antioxidante e lipolítica, na redução da gordura abdominal.

qsp 1 unidade (10 g)

150 mg

qsp 1 bombom ( 10 g)

500 mg

1 unidade

250 mg
150 mcg
350 mg
1 unidade

14 mg

500 mg
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3) Hipertensão

4) Esteatose Hepática

CactiX™

Carob Active™

Allyl ABG™

(Opuntia ficus-indica ES, min. 1% betalaína e 0,03% indicaxantina, fruto)

(Ceratonia Siliqua ES min. 30% Galacatomanan e min. 1% Ácido Gálico, 
semente e vagem)

SiliciuMax® Pó
Ácido Alfa-Lipoico
Coenzima Q-10
Magnésio Bisglicinato
Vitamina B6 
Vitamina B5
Cápsula Vegetal

150 mg
100 mg
30 mg
300 mg
1,3 mg
5 mg
1 unidade

500 mg

150 mg
1 unidade

(Allium sativum ES min. 0,1% S-Allyl-Cysteine, bulbo)

Silimarina (Silybum marianum ES, min. 90% Silimarina, semente)

Gengibre (Zingiber Officinale ES, min.0,1% alcalóides totais, rizoma) 

Cápsula Vegetal
Posologia: Tomar 1 cápsula por dia, de manhã.

Posologia: Tomar 1 cápsula antes do almoço e 1 cápsula antes do jantar.

Posologia: Tomar 1 cápsula ao dia, no período da tarde.

SiliciuMax® tem ação vaso protetora. Enquanto que o Ácido Alfa-Lipóico promove o relaxamento dos vasos. Os 
micronutrientes que compõem esta fórmula promovem manutenção da pressão arterial e efeito cardioprotetor.

Enquanto CactiX™ apresenta ação diurética, Allyl ABG™ promove melhora do perfil lipídico e gengibre 
é termogênico.

Cápsulas Redutoras de Retenção de Líquidos e Melhora do Perfil Lipídico

Cápsulas Hepato Protetoras

Cápsulas Protetoras de Veias e Artérias

500 mg

250 mg

500 mg

1 unidade

Associar com:
Curcumina-b-ciclodextrina
Zinco Bisglicinato
Metionina
Vitamina E
Vitamina C
Selênio Bisglicinato
Coenzima Q-10
Ácido Alfa Lipóico
Picolinato de Cromo
Cápsula Vegetal 

50 mg
9 mg
150 mg
15 mg
100 mg
25 mcg
50 mg
150 mg
100 mcg
qsp 1 dose

Cápsula Vegetal
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5) Síndrome Metabólica

Affron® 
(Crocus sativus ES, min. 3,5% Lepticrosalides, estigma)
Allyl ABG™ 
(Allium sativum ES min. 0,1% S-Allyl-Cysteine, bulbo)
Carob Active™
(Ceratonia Siliqua ES min. 30% Galacatomanan e min. 1% Ácido Gálico, 
semente e vagem) 
CitrusiM®
(Citrus sinensis var Moro ES min. 3% C3G, fruto) 
CactiX™
 (Opuntia ficus-indica ES, min. 1% betalaína e 0,03% indicaxantina, fruto)
Cápsula Vegetal

SiliciuMax® Pó
PQQ Podwer
Vitamina E
Vitamina A 
Ácido Alfa Lipóico
Magnésio Bisglicinato
Vegan PRO™ Chocolate com Especiarias

CitrusiM® é capaz de reduzir o acúmulo de gordura abdominal.

Carob Active® reduz a absorção de gordura pelo organismo, enquanto o complexo de micronutrientes tem 
ação antioxidante, atuando no metabolismo e impedindo a peroxidação lipídica.

Tratamento Multifatorial (Cápsulas para Controle de Síndrome Metabólica)

Suplemento Vitaminico Antioxidante
200 mg
6 mg
15 mg
700 mg
250 mg
100 mg
qsp 1 sachê (30 g)

Bombom Redutor de Gordura Abdominal

Posologia: Administrar 1 bombom no lanche da tarde.

CitrusiM®
(Citrus sinensis var Moro ES min. 3% C3G, fruto)

Chocolife® 50% Cacau

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

Posologia: Diluir 1 sachê em 1 copo de água ou água de coco, no lanche da tarde.

Associação sinérgica de Affron® contra a compulsão alimentar, Allyl ABG™ no controle da síndrome 
metabólica, Carob Active™ na diminuição da glicemia e do perfil lipídico e aumento da saciedade, CitrusiM® 
contra a esteatose hepática e diminuição da gordura abdominal e CactiX™ para reduzir a retenção de líquidos 
e inchaço.

300 mg

qsp 1 bombom ( 10 g)

14 mg

125 mg

250 mg

200 mg

500 mg

1 dose
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6) Pré e Pós Cirurgia Bariátrica

Bombom Suplementação de Vitamina D3

Suplementação para Pacientes com Anemia 

Vitamina D3
Chocolife® 70% Cacau

Posologia: Administrar 1 bombom por dia, na hora do lanche.
Chocolife® 70% Cacau torna a suplementação de Vitamina D3 num lanche 
delicioso.

Ferro Bisglicinato
Vitamina C
Cápsula Vegetal

Posologia: Tomar 1 cápsula 2 vezes ao dia.

Posologia: Tomar 1 cápsula ao dia, após o jantar.

Será que seu paciente tem deficiência de Vitamina D3? A deficiência de Vitamina 
D3 em pessoas com obesidade é muito comum, principalmente quando associada a 
fatores como carência relacionada a dieta e maior porcentagem de gordura corporal.

Será que seu paciente tem anemia? A suplementação de Ferro é feita no pré-operatório 
devido ao fato de alguns pacientes com obesidade apresentarem anemia também. 
Já a vitamina C auxilia na biodisponibilidade do Ferro, tornando ele mais fácil para ser 
absorvido pelo organismo.

PRÉ- CIRURGIA BARIÁTRICA

PÓS- CIRURGIA BARIÁTRICA

2.000 UI
qsp 1 unidade (10 g)

18 mg
150 mg
1 unidade

400 mcg
2,4 mcg
400 UI
700 mg
1 mg
90 mcg
75 mg
4 mg
1000 mg
55 mcg
1 unidade

O Ferro Bisglicinato é uma das formas de suplementação de Ferro inorgânico. Por isso, a associação de Ferro 
com a Vitamina C é necessária para que a biodisponibilidade do Ferro seja melhorada.

Além das vitaminas e dos minerais mais propensos a apresentar deficiência pelo paciente, há grande 
incidência de deficiência de proteínas. 

Levometil Folato
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Vitamina D
Vitamina A
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina K
Vitamina C
Ferro Bisglicinato
Cálcio Bisglicinato 
Selênio Bisglicinato 
Cápsula Vegetal
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Posologia: Tomar uma dose 1 a 2 vezes ao dia, às refeições.

Posologia: Tomar uma dose 1 a 2 vezes ao dia, às refeições.

Suplemento Mineral Completo

Polivitamínico Completo

120 mg
900 mcg
35 mcg
4 mg
100 mg
4,7 mg
10 mcg
7 mg
150 mg
1 unidade

700 mcg
1,1 mg
1,1 mg 
35 mg
5 mg
5 mg
2,4 mcg
100 mg
400 UI
15 mg
30 mcg
100 mg
1 unidade

Nesta fórmula, todas as vitaminas necessárias para o organismo foram compiladas, porém, é preciso verificar 
as necessidades de cada paciente.

Nesta fórmula, todos os minerais necessários para o organismo foram compilados, porém, é preciso verificar 
as necessidades de cada paciente

Cálcio Bisglicinato 
Cobre Bisglicinato 
Picolinato de Cromo
Ferro Bisglicinato
Magnésio Bisglicinato 
Potássio Bisglicinato 
Selênio Bisglicinato 
Zinco Bisglicinato 
SiliciuMax® Pó
Cápsula Vegetal

Vitamina A
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina B2 (Riboflavina)
Vitamina B3 (Nicotinamida)
Vitamina B5 (Pantotenato de Cálcio)
Vitamina B6 (Piridoxina)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Vitamina C 
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina H (Biotina)
Inositol
Cápsula Vegetal
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1) Saúde da Pele Facial

SiliciuMax® Pó
PomAge™
Licopeno
Vitamina C
Vitamina E
Peptan

Cápsula Vegetal

PomAge™
Flavorizante
SiliciuMax® Líquido

Mandar 30 mL. Agitar antes de usar.

150 mg
150 mg
8 mg
75 mg
15 mg
500 mg

1 unidade

Cápsula para Hidratação e Firmeza Cutânea

NUTRIÇÃO ESTÉTICA

Posologia: Tomar 1 cápsula ao dia.

Posologia: Administrar 1 sachê no lanche da tarde, juntamente com um cápsula.

Posologia: Administrar 1 dose (5 mL) após o jantar.
O Shot da Beleza é uma forma divertida e mais gostosa de promover uniformidade à pele, através de 
SiliciuMax® associado ao PomAge™.

SiliciuMax® e PomAge® promovem proteção da matriz extra celular da pele, juntamente com o Licopeno, que 
melhora a regeneração epitelial. As vitaminas C e E também aumentam a síntese de colágeno e apresentam 
ações clareadora e antioxidante.

OlivAge™ é um potente antioxidante que aumenta a luminosidade da pele. Sua ação é potencializada pela 
associação com a Vitamina C, cofator essencial para diversas reações bioquímicas fisiológicas, incluindo a 
síntese de colágeno; luteína é um carotenóide com potente ação antioxidante, além de PomAge™ que confere 
ação antiaging.

PomAge™
Vitamina C
Luteína

Nutelin™

Associado com:

Cápsulas Contra Desordens de Hiperpigmentação

Shot da Beleza 

50 mg

200 mg
75 mg
3 mg

qsp 1 sachê (20 g)

150 mg
qs
qsp 5 mL

Que tal uma forma divertida e gostosa de cuidar da pele? Experimente SiliciuMax® em sua forma líquida.
SiliciuMax® pode ser consumido tanto em cápsulas, na sua forma pó, quanto como bebida, na sua forma líquida.

OlivAge™
(Oleo europea, min. 20% hidroxitirosol, folhas)

Cápsula Vegetal 1 unidade
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2) Drenagem Corporal

SiliciuMax® Pó 
PomAge™
Vitamina A
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina E
Coenzima Q-10
Peptan 
Cápsula Vegetal

A combinação de CitrusiM™ e Cucumis melo forma um potente antioxidante e importante coadjuvante na 
redução de medidas e no gerenciamento de peso, associados a Curcumina com ação anti-inflamatória. 
CactiX™ promove redução do inchaço corporal, ao aumentar a diurese.

CitrusiM®
(Citrus sinensis var Moro ES min. 3% C3G, fruto)

CactiX™
(Opuntia ficus-indica ES, min. 1% betalaína e 0,03% indicaxantina, fruto)

Cucumis melo ES min. 12000 UI/g, fruto

Curcumina (Curcuma longa L. ES, min. 96% curcuminóides, rizoma)

Cápsula Vegetal

200 mg
150 mg
700 mcg
75 mg
400 UI
15 mg
10 mg
200 mg
1 unidade

300 mg

500 mg

40 mg

300 mg

1 unidade

Cápsulas Combinadas Antiflacidez e Celulite

Cáspsulas Redutoras de Inchaço e Gordura Abdominal

Posologia: Tomar 1 cápsula ao dia, durante 3 meses.

Posologia: Tomar 1 dose ao dia.

Conhece a B-ciclodextrina? É um produto inerte utilizado em associação de ativos para melhorar a absorção e a palatabilidade.

O complexo de vitaminas A, C, D e E atua como cofator em diversos processos bioquímicos de cicatrização 
da pele. SiliciuMax® e o Peptan agem participando da estrutura da matriz extracelular, como um cimento, 
enquanto o PomAge® protege este “cimento” a Coenzima Q-10 participa como antioxidante. 
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3) Fotoproteção Oral

4) Saúde de Cabelos e Unhas

CitrusiM®
(Citrus sinensis var Moro ES min. 3% C3G, fruto)
Polypodium leucotomos ES, mín. 0,5% polifenóis, polpa e folha
Pinus pinaster ES, mín. 95% proantocianidinas, casca
Cápsula Vegetal

SiliciuMax® Pó 
DL-Metionina
L-Cisteína
L-Cistina
Hidrolisado de Proteína
Ácido Pantotênico (Vitamina B5)
Riboflavina (Vitamina B2)
Piridoxina (Vitamina B6)
Biotina (Vitamina B7)
Tocoferol Acetato (Vitamina E)
Cápsula Vegetal

Licopeno
Vitamina C
Vitamina E
Cápsula Vegetal

240 mg
20 mg
1 unidade

5 mg
75 mg
15 mg
1 unidade

75 mg
200 mg
80 mg
25 mg
25 mg
5 mg
1,1 mg
1,3 mg
30 mcg
15 mg
1 unidade

300 mg

qsp 1 unidade (10 g)

300 mg

Cápsulas Fotoproteção Oral

Pill-Food Max: Cabelos e Unhas

Associar com: 

Posologia: Tomar 1 cápsula pela manhã.

Posologia: Tomar 1 cápsula 2 vezes ao dia, uma após o café da manha e outras após o jantar.

Posologia: Administrar 1 bombom no lanche da tarde.

O extrato de Polypodium leucotomos apresenta ações antioxidante e anti-inflamatória na pele. Associado ao 
CitrusiM® que apresenta ação sinérgica, juntamente com Pinus pinaster, licopeno, Vitamina C e E, na proteção 
da inflamação e estresse oxidativo causado pela radiação UV.

CitrusiM® apresenta ação na proteção da inflamação e estresse oxidativo causado pela radiação UV

Bombom para Fotoproteção Oral

CitrusiM®
(Citrus sinensis var Moro ES min. 3% C3G, fruto)

Chocolife 71% Cacau

Quem não é fã de chocolate? Chocolife® 71% Cacau é um chocolate funcional, vegano, livre de sacarose, glúten e lactose! 
E se o paciente não gosta de chocolate? É só colocar na Cápsula Vegetal que continua sendo vegano!



27fagron.com.br fagron.com.br

6) Fotoproteção Oral

5) Pré e Pós Procedimento Estético

SiliciuMax® Pó 
PomAge™
Vitamina D
Peptan
Cápsula Vegetal

SiliciuMax® Pó
PomAge®
Vitamina C
Cápsula Vegetal

SiliciuMax® Pó 
PomAge®
Nutelin™

150 mg
150 mg
400 UI 
500 mg
1 dose

150 mg
150 mg
qsp 1 sachê (20 g)

150 mg
150 mg
75 mg
1 unidade

300 mg

100 mg
1 unidade

1 g

Cápsulas Fotoproteção Oral

Cápsulas para Uniformidade, Firmeza e Hidratação da Pele

Em associação com:

Em associação com:

Posologia: Administrar 1 vez ao dia, no lanche da tarde com uma porção de frutas.

Posologia: Tomar 1 cápsula ao dia, no mínimo 30 dias antes do procedimento.

Posologia: Tomar 1 dose antes do café da manhã.

Posologia: Tomar 1 cápsula após o almoço.

SiliciuMax® estimula a síntese de colágeno e elastina, importante na estrutura e redensificação de cabelos e 
unhas, ao aumentar a compactação da queratina, melhorando a espessura dos fios e resistências das unhas. 
Os efeitos para os fios são potencializados pelos aminoácidos DL-Metionina, L-Cisteína e L-Cistina, ricos em 
enxofre; já para as unhas pelas Vitaminas B5, B2, B6, B7 e E.

SiliciuMax® e PomAge® promovem proteção da matriz extracelular da pele, que melhora a regeneração 
epitelial. Enquanto a vitamina C aumenta a síntese de colágeno, apresenta ações clareadora e antioxidante; o 
Ácido Hialurônico melhora a hidratação e firmeza da pele.

SiliciuMax® e PomAge® sinergicamente promovem a redensificação e fortalecimento de cabelos e unhas.

Nutelin™ Pró Cabelos e Unhas

Curcumina - β-ciclodextrina (Curcuma longa L. ES, min. 96% curcuminóides, 
rizoma) 

Cápsulas de Ômega 3
Posologia: Tomar 1 cápsula após o almoço.

Pinus pinaster ES, mín. 95% proantocianidinas, casca
Cápsula Vegetal

PÓS- PROCEDIMENTO ESTÉTICO
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O processo inflamatório exarcebado e a falta de estrutura da pele podem afetar o resultado do procedimento 
no período pós. Para promover um melhor período pós-procedimento, a suplementação com SiliciuMax® 
e PomAge™ estimula a síntese de colágeno e elastina, além de proteger da degradação destas proteínas 
estruturais importantes para a pele. Como agentes atenuantes da inflamação, temos a Curcumina, associada a 
β-ciclodextrina, a Vitamina D, ao Pinus pinaster e o Ômega 3. 

NUTRIÇÃO ESPORTIVA
1) Treino de Força (Resistido)

PRÉ-TREINO

É caracterizado pela melhora do condicionamento físico, aumento de massa magra que submete a 
musculatura a movimentar-se, ou tentar movimentar-se, em oposição a uma determinada força, imposta, 
na maioria das vezes, por pesos e/ou máquinas. Musculação, Cross Fit, arremesso, levantamento de peso e 
ginástica artística são alguns exemplos. 

Theacrine aumenta a concentração e o foco durante o exercício físico, além de reduzir a sensação de fadiga 
e cansaço mental, promovendo o aumento da energia. O gengibre com seu efeito termogênico favorece 
a demanda de energia e potencializa a ação da Theacrina, enquanto Velvesterone™ auxilia a performance 
física ao aumentar de forma natural os níveis de testosterona, além da força e massa muscular. Ashwagandha 
promove maior adaptação dos atletas durante os exercícios, aumentando a resistência e a disposição. 
PPQ Powder estimula a biogênese mitocondrial, aumentando o aporte de óxido nítrico (NO), melhorando 
a performance durante o treino.  Já o Vegan PRO™ fornece aminoácidos essenciais que contribuem para a 
recuperação muscular, além de já conter aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA).

A Beta Alanina mantém o pH ideal nas fibras musculares, otimizando a capacidade muscular de manter a 
força e a resistência durante os exercícios. A combinação sinérgica do HMB, glutamina e taurina melhora 
o desempenho durante o exercício físico intenso, reduz o catabolismo proteico e auxilia na hipertrofia e 
recuperação muscular.

Cápsula para Aumento da Concentração e Performance Física
Theacrine
Velvesterone™
PQQ Powder
Cápsula Vegetal
Posologia: Tomar 1 cáspsula antes do café da manha ou almoço.

Em associação com: 
Ashwagandha
Gengibre 
(Zingiber Officinale ES, min.0,1% alcalóides totais, rizoma)
Vegan PRO™ Chocolate com Especiarias

Posologia: Diluir 1 dose em um copo de água ou água de coco, antes do treino.

80 mg
250 mg
5 mg
1 unidade

500 mg

500 mg

qsp 1 sachê (30 g)

HMB
Glutamina
Taurina
Beta Alanina
Nutelin™

1000 mg
1000 mg
500 mg
400 mg
qsp 1 sachê (20 g)

Booster Energetico em Nutelin
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Suplementação de Creatina

ROTINA/MANUTENÇÃO

PÓS-TREINO

Creatina 
Vegan PRO™ Chocolate com Especiarias

Cápsulas para Aumento de Força e Massa Muscular para Treino de Força
Velvesterone™
Wellmune®
Cápsula Vegetal

250 mg
250 mg
1 unidade

Fadiga e Recuperação Muscular
Glutamina
Arginina
Carnitina
Leucina
Isoleucina
Valina
Treonina
Lisina
Prolina
Metionina
Histidina
Fenilalanina
Triptofano
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B6
Ácido Ascórbico
Vitamina D
Vitamina E
Cálcio Bisglicinato
Ferro Bisglicinato
Velvesterone™
Vegan PRO™ Chocolate com Especiarias

500  mg
350 mg
2000 mg
600 mg
200 mg
200 mg
150 mg
200 mg
250 mg
250 mg
100 mg
300 mg
300 mg
1,1 mg
1,1 mg
14 mg
5 mg
1,3 mg
75 mg
100 UI
15 mg
200 mg
10 mg
250 mg
qsp 1 sachê (20 g)

Posologia: Diluir em 1 copo de água ou água de coco.
Fase de Saturação: tomar 4 sachês ao dia 1 hora antes do treino durante 5 dias a 7 dias.
Fase de Manutenção: Tomar 1 sachê por dia, 1 hora antes do treino.

5 g
qsp 1 sachê (30 g)

Posologia: Dissolver 1 sachê em água ou água de coco, e tomar 1 hora depois 
do exercício físico.

250 mg

250 mg

1 unidade

Em associação com:
Turkesterone 
(Ajuga turkestanica ES, mín. 2,0% turkesterone, erva inteira)
Feno Grego 
(Trigonella foenum-graecum ES, mín. 50% fenusides, semente)
Cápsula Vegetal
Posologia: Tomar 2 cápsulas ao dia.
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O fenosídeo promove aumento da massa muscular e força. Já o Turkesterone contém fitoecdisteróide com 
efeito no aumento da massa muscular e na redução do tecido adiposo e imunomodulador. Esses produtos 
potencializam Velvesterone™ ao promover aumento fisiológico da testosterona e, consequente, aumento da 
força, enquanto promove reposição proteica. O Wellmune® é recomendado para atletas pois diminui a fadiga 
muscular crônica, melhorando e reforçando o sistema imunológico, a resistência e o desempenho.

2) Treino de Endurance 
É definido como aquele cuja realização de exercícios utiliza oxigênio para a produção de energia, como 
corrida, ciclismo, natação, ou seja, um exercício dinâmico, de intensidade moderada a elevada, que utiliza 
grandes massas musculares, durante um período de tempo prolongado. Estes são altamente relevantes para a 
melhoria das capacidades cardiovascular e pulmonar. Atividades como corridas, maratonas, ciclismos, triatlo 
entre outros.

A combinação que resulta na Arginina Alfacetoglutarato, conhecida como AAKG, promove melhora da 
irrigação sanguínea e vasodilatação, por ser precursora na síntese de óxido nítrico (NO), assim como o PPQ 
Powder, L-Taurina e a L-Carnitina, que reduzem a lesão muscular. A Coenzima Q-10 e o PPQ Powder estimulam a 
produção energética pelas mitocôndrias e a Beta alanina reduz a fadiga muscular.

Cápsulas para Diminuição da Dor Muscular Persistente
PEA Bioactive™
Cápsula Vegetal
Posologia: Administrar 2 cápsulas ao dia, por 30 dias, ou enquanto sentir dor.
PEA Bioactive™ inibe a sinalização da dor causada pela inflamação muscular.

300 mg
1 unidade

PRÉ-TREINO
Booster Óxido Nitrico para Aumento da Demanda de Oxigênio
Arginina Alfacetoglutarato 2:1
L-Carnitina
L-Citrulina
L-Taurina
Coenzima Q-10
PPQ Powder
Beta alanina
Cápsula Vegetal
Posologia: Administrar 1 dose em água ou suco uma hora do treino.

500 mg
500 mg
100 mg
100 mg
100 mg
5 mg
400 mg
1 unidade

Booster Óxido Nitrico para Aumento da Demanda de Oxigênio
Maltodextrina

Vegan PRO™

Posologia: Administrar 1 sachê antes do treino.
A maltodextrina promove energia rápida para melhora do desempenho fisico.

5 g

qsp 1 sachê (30 g)

Cápsula para Aumento da Concentração e Performance Física
Theacrine

Velvesterone™

PQQ Powder

Cápsula Vegetal

Posologia: Tomar 1 cáspsula antes do café da manha ou almoço.

80 mg

250 mg

5 mg

1 unidade
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Shake Detoxificante 

ROTINA/MANUTENÇÃO

Em associação com:

PÓS-TREINO

CactiX™
(Opuntia ficus-indica ES, min. 1% betalaína e 0,03% indicaxantina, fruto)

Vitamina E

Coenzima Q-10 (Ubidecarenona)

Vegan PRO™ Baunilha

Wellmune®

Vitamina C

Cápsula Vegetal

CitrusiM®  
(Citrus sinensis var Moro ES min. 3% C3G, fruto)

Chá Verde
(Camellia sinensis ES, min. 50% polifenóis, folha)

Cápsula Vegetal

Posologia: Tomar 1 cápsula ao dia, entre 8 horas e 12 horas depois do treino.

Cápsula Vegetal

Theacrine aumenta a concentração e o foco durante os exercícios físicos, além de reduzir a sensação de fadiga 
e cansaço mental, promovendo o aumento da energia. É associado ao gengibre e seu efeito termogênico. 
Enquanto Velvesterone™ promove melhor performance física ao aumentar de forma natural os níveis de 
testosterona, também aumenta força e massa muscular. Ashwagandha promove maior adaptação dos atletas 
durante os exercícios, aumentando a resistência e a disposição. Já o PPQ Powder estimula a biogênese 
mitocondrial, aumentando o aporte de óxido nítrico (NO), melhorando a performance no treino.  O Vegan 
PRO™ fornece aminoácidos essenciais que contribuem para a recuperação muscular, além de já conter BCAA.

Wellmune® fortalece o sistema imune e reduz a fadiga, em combinação com a Vitamina C, cofator importante 
em diversos processos metabólicos.

CitrusiM® apresenta potente ação contra o estresse oxidativo, o qual os atletas estão sujeitos. Os antioxidantes 
presentes no chá verde promovem a varredura dos radicais livres gerados pela atividade física.

Posologia: Dissolver 1 sachê em água ou água de coco, de 8 a 12 horas após o treino ou competição, 
juntamente com a 1 dose de CactiX™.

Posologia: Tomar 1 cápsula ao dia.

Cápsulas para Redução da Fadiga e Fortalecimento do Sistema Imunológico

Cápsula SuperAntiOx

Em associação com:
Ashwagandha

Gengibre 
(Zingiber Officinale ES, min. 0,1% alcalóides totais, rizoma)

Vegan PRO™ Chocolate com Especiarias

500 mg

1 unidade

15 mg

100 mg

qsp 1 sachê (25 g)

250 mg

75 mg

1 unidade

300 mg

100 mg

1 unidade

500 mg

500 mg

qsp 1 sachê (30 g)

Posologia: Diluir 1 dose em um copo de água ou água de coco, antes do treino.
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Cápsula para Aumento de Massa Muscular 

Associar com: 
Cyanotis vaga ES, mín. 70% Ecdysterone, raiz
Cápsula Vegetal

Laxogenina aumenta a síntese de proteína e melhora a irrigação sanguínea, a resistência e o vigor. A Cyanotis 
vaga aumenta a quantidade de hemoglobina e, consequentemente, o anabolismo. Parceiros ideais do 
Velvesterone™ no aumento da força e da massa muscular.

Posologia: Tomar a associação 2 vezes ao dia.

250 mg
50 mg
1 unidade

250 mg
1 unidade

Velvesterone™
Laxogenina (5-Alpha-Hydroxy-Laxogenin)
Cápsula Vegetal
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Rendimento: 2 porções
Para decorar: Frutas vermelhas (3 morangos, 7 mirtilos, 6 framboesas)

Ingredientes:
1 banana amassada
½ xícara de chá de aveia em flocos (60 g)
2 colheres de sopa de semente de chia (20 g)
½ colher de chá de canela em pó (1 g)
½ colher de chá de gengibre em pó (1 g)
½ colher de chá de extrato de baunilha (2 g)
1 colher de sopa de Mindulin™ (12 g)
1 copo leite de amêndoas (240 mL)
500 mg de CactiX™

Modo de preparo:
1. Junte todos os ingredientes em uma tigela, misturando bem a cada adição.
2. Leve para a geladeira por uma noite.
3. Decore com frutas vermelhas e sirva.

Mingau de Aveia - CactiX™ 250 mg/ porção

RECEITAS FUNCIONAIS FAGRON

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 200 g (1 unidade)
QUANTIDADE POR PORÇÃO
Valor Energético 211,7 Kcal 10,6%

20,5%
21,1%
13,4%
6,3%

42,4%
1,3%

% VD(*)

61,4 g
15,8 g
7,4 g
1,4 g

10,6 g
31,8 mg

----- -----

Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibras
Sódio
*%Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores de suas 
ncessidades energéticas.
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Cracker Integral - Wellmune® 250 mg/ porção

Rendimento: 4 porções

Ingredientes:
1 colher de sopa da farinha de aveia (10 g)
¼ xícara de chá de farinha de trigo sarraceno (30 g)
2 colheres de sopa de polvilho azedo (15 g)
1 colher de sopa de polvilho doce (10 g)
¼ de colher de chá de cúrcuma em pó (2 g)
1/8 de colher de chá de pimenta síria
ou cayena (1 g)
¼ de colher de chá de orégano em flocos (2 g)
½ colher de chá de semente de chia (2 g)
½ colher de chá de semente de linhaça (2 g)
½ colher de chá de semente de gergelim (2 g)
1/3 de xícara de chá de biomassa de banana
verde amolecida (60 g)
1 colher de sopa de azeite (15 g)
1000 mg de Wellmune®

Modo de preparo:
1. Em um bowl, misture todos os ingredientes até obter uma massa uniforme e moldável.
2. Sobre uma mesa, polvilhe um pouco de farinha de trigo sarraceno e abra a massa com
auxílio de um rolo até ficar com a espessura de 2 mm.
3. Corte os biscoitos e disponha numa assadeira com papel manteiga.
4. Asse em forno pré-aquecido a 160º C por aproximadamente 12 minutos.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 30 g (8 unidades)
QUANTIDADE POR PORÇÃO
Valor Energético 115 Kcal 5,75%

5,6%
2,28%
8,7%
2,72%

6,8%
0,02%

% VD(*)

17 g
1,17 g
4,8 g
0,6 g

1,7 g
0,7 mg

----- -----

Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibras
Sódio
*%Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores de suas 
ncessidades energéticas.
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Caneloni de Abobrinha - Allyl ABG™ 125 mg e CitrusiM® 200 mg/ porção

Rendimento: 4 porções

Ingredientes:
1 abobrinha
Recheio: 
1 ½ xícara de chá de tofu soft (270 g)
Orégano seco a gosto
2 dentes de alho (15 g)
1 ½ colher de sopa de azeite
Sal rosa
Pimenta do reino
500 mg de Allyl ABG™
800 mg de CitrusiM®

Modo de preparo:
1. Fatia a abobrinha em lâminas bem finas no sentido do comprimento.
2. Em uma frigideira com um fio de azeite, grelhe levemente as fatias de abobrinha e reserve.
3. Bata todos os ingredientes do recheio no processador até obter uma pasta homogênea.
4. Coloque uma colher de sopa da pastinha de tofu em cada fatia de abobrinha e
enrole. Reserve.
5. Aqueça o azeite e refogue levemente a cebola. Junte o tomate, acerte os temperos e
finalize com manjericão.
6. Disponha os canelones em um prato e espalhe por cima o molho de tomate.
Sirva em seguida.

Molho de tomate:
4 tomates sem pele e sem semente
½ cebola picada
Azeite
Sal rosa
Pimenta do reino
Manjericão

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 50 g (1 unidades)
QUANTIDADE POR PORÇÃO
Valor Energético 108 Kcal 5,4%

3,6%
8,0%
4,4%
1,8%

13,6%
0,5%

% VD(*)

10,9 g
6,0 g
2,4 g
0,4 g

3,4 g
12,28 mg

----- -----

Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibras
Sódio
*%Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores de suas 
ncessidades energéticas.
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Mousse de Maracujá - PomAge™ 150 mg e SiliciuMax® Líquido 5 ml/ porção

Rendimento: 2 porções

Ingredientes:
½ xícara de chá de manga Palmer, descascada e cortada em cubos (100 g)
½ xícara de chá de suco de polpa de maracujá batido puro e coada (120 ml = 
2 maracujás)
½ colher de chá de agar-agar (2 g)
1 ½ colher de sopa de água fria (23 ml)
300 mg de PomAge™
10 ml de SiliciuMax® Líquido (2 colheres de chá)

Modo de preparo:
1. Bata a manga e a polpa de maracujá coada no liquidificador até ficar bem
homogêneo e liso.
2. Em uma panela leve o agar-agar com a água fria, em seguida leve ao fogo mexendo sem
parar até começar a ferver.
3. Junte o ágar-ágar na mistura de frutas no liquidificador e volte a bater.
4. Coloque em tacas e leve para a geladeira.
Modo de preparo da calda:
1. Leve tudo ao fogo e cozinhe por, aproximadamente, 10 minutos.
2. Decore o mousse com a calda e pedaços de manga seca. Sirva gelado.

Calda:
Polpa de 1 maracujá médio (50 g)
1 colher de chá de SoftSugar

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 125 g (1 unidades)
QUANTIDADE POR PORÇÃO
Valor Energético 81,3 Kcal 4,0%

6,7%
1,3%
0,5%

5%
0,9%

% VD(*)

20,12 g
1,0 g
0,3 g

1,25 g
23,64 mg

-----
----- -----

-----

Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibras
Sódio
*%Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores de suas 
ncessidades energéticas.
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Tâmara com Nozes - Carob Active™ 250 mg/ unidade

Rendimento: 6 unidades
Para decorar: Flocos de coco

Ingredientes:
6 tâmaras sem caroço/ 3 nozes
⅔ xícara de chocolate 71% cacau sem açúcar (70 g)
1.500 mg de Carob Active™
Modo de preparo:

1. Faça uma incisão na tâmara, no sentido do comprimento e recheie com ½ noz.
2. Derreta o chocolate em banho maria, até atingir 45° C e junte o Carob Active™, espere
esfriar até 32° C e banhe as tâmaras no chocolate.
3. Decore com flocos de coco e leve a geladeira até endurecer o chocolate.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 30 g (1 unidades)
QUANTIDADE POR PORÇÃO
Valor Energético 97,2 Kcal 4,86%

4,6%
1,6%
9,6%

5,6%
0,06%

% VD(*)

13,8 g
1,2 g
5,3 g

7,3%1,6 g

1,4 g
1,5 mg

----- -----

Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibras
Sódio
*%Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores de suas 
ncessidades energéticas.
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Carpaccio de Abóbora com Pastinha de Castanhas - PomAge™ 150 mg e SiliciuMax® Líquido 5 ml/ 
porção

Rendimento: 2 porções

Ingredientes:
½ abóbora paulista corta em rodelas bem finas (150 g)
1 pimenta dedo de moça (10 g)
Suco de 2 limões (50 mL)
Azeite a gosto
Pimenta rosa a gosto
Semente de papoula a gosto
Brotos variados

Pasta de Castanha:
½ xícara de chá de macadâmia (50 g)
½ xícara de chá de castanha de caju crua
e sem sal, de molho por 8h (50 g)
1 colher de sopa de azeite (15 g)
Sal rosa a gosto
Pimenta do reino a gosto
2 colheres de sopa de levedura nutricional (25 g)
¼ xícara de água filtrada (50 ml)
300 mg de PomAge™
10 ml de SiliciuMax® Líquido (2 colheres de chá)

Modo de preparo:
1. Descasque a abóbora e corte no mandolin rodelas bem finas na parte do pescoço.
2. Coloque as rodelas em uma tigela e junte o suco de limão, o azeite, a dedo de moça o sal
e a pimenta. Deixe descansar por 1h.
3. Em um liquidificador bata todos os ingredientes da pastinha.
4. Distribua as fatias de abóbora em um prato. Faça “quenelles” e decore o carpaccio. Espalhe 
semente de papoula, pimento rosa e os brotos.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 180 g (8 fatias)
QUANTIDADE POR PORÇÃO
Valor Energético 459 Kcal 22,9%

8,3%
16%
70,9%

28%
0,6%

% VD(*)

25,0 g
12,0 g
39,0 g

28,6%6,3 g

7 g
14,0 mg

----- -----

Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibras
Sódio
*%Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores de suas 
ncessidades energéticas.
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