
A obesidade está associada a um maior risco para doenças cardiovasculares, desta forma, a perda de peso está relacionada com uma me-
lhora signifi cativa do perfi l lipídico, pressão arterial e glicemia.1 O tecido adiposo é um órgão endócrino que atua no metabolismo e controle 
de diversos sistemas. Uma de suas funções é a síntese de diversas substâncias como adiponectina, glicocorticoides, TNF-α, hormônios sexuais, 
interleucina 6 (IL-6) e leptina. A leptina, adiponectina e grelina são hormônios importantes no gerenciamento de peso, estão relacionados com 
o apetite e com o metabolismo de gordura, seus desequilíbrios podem levar a distúrbios alimentares. 

A adiponectina é um hormônio secretado predominantemente pelo tecido adiposo branco (tecido gorduroso), que controla a ingestão ali-
mentar, equilíbrio energético, protege contra aterosclerose e leva ao aumento da sensibilidade à insulina. 

A grelina é um hormônio produzido predominantemente no estômago, responsável pela quebra da glicose e formação de gordura (ácidos 
graxos e triglicerídeos). Este hormônio também está envolvido no controle da fome, por atuar na sinalização dos centros hipotalâmicos (no 
cérebro) que regulam ingestão de alimento e gasto energético. 

Desta forma, o controle dos níveis destes hormônios se mostra como uma maneira efi caz de controle do peso, complementando as estratégias 
de gerenciamento de peso.2,3

O Adipogen é uma incrível associação sinérgica, segura e efi caz, 
de duas plantas da tradicional Medicina Ayurvédica. Extraído 
das folhas de Piper betle e das sementes de Dolichos bifl orus, é 
capaz de atuar no gerenciamento de peso de maneira efi caz, re-
duzindo o acumulo excessivo de gordura, estimulando a lipólise 
e controlando o apetite.3

↓ 3Kg em 4 semanas
↓ triglicérides em 3x
↓ IMC 2,37x

MECANISMO DE AÇÃO

O Adipogen apresenta uma potente ação antiadipogênica, ini-
bindo o processo de diferenciação de pré-adipócitos em adipó-
citos maduros e, consequentemente, o acúmulo excessivo de 
gordura. Além disso, estimula a lipólise e a metabolização da 
gordura nos adipócitos maduros.3 Atua também reduzindo os 
níveis séricos de grelina, hormônio responsável pela fome, e au-
mentando os níveis de adiponectina, hormônio relacionado com 
o catabolismo de ácidos graxos e controle da glicemia.
 
↑ adiponectina em 15,35%
↓ grelina em 20,85%
↓ triglicérides 3X
 
TESTES CLÍNICOS

Uma pesquisa randomizada, duplo-cega, placebo controlada foi 
realizada para avaliar a efi cácia antiadipogênica do Adipogen 
em 50 voluntários. Foram administrados 900mg/dia do produto 
ou o placebo, dividido em 3 vezes ao dia, 30 minutos antes do 
café da manhã, almoço e jantar (300mg 3x ao dia) por 8 sema-
nas, com avaliações nos dias 14, 28 e 56. Foram avaliados os 
parâmetros de peso corpóreo, altura, circunferência de quadril 
e cintura, sinais vitais, análises bioquímicas e hematológicas.3
Os resultados no grupo tratado com Adipogen demonstraram uma 

Parâmetros Diferença (%)*

Adiponectina (ug/ml) +15,35

Grelina (pg/ml) - 20,85

Tabela 2: níveis séricos de Adiponectina e Grelina após 8 
semanas de suplementação

*Diferença (%) = (Adipogen menos placebo)/ Placebo x 100

redução de 3,11kg e 4,28kg de peso corpóreo na 4ª e 8ª semanas res-
pectivamente, comparado com os dados iniciais. O IMC reduziu 1,19 
e 1,66kg/m2, no mesmo período. Houve uma redução de 2,4 vezes 
do peso corpóreo e 2,37 vezes de IMC comparado com o placebo 
(Tabela 1). O grupo tratado apresentou uma redução dos níveis séri-
cos de grelina de 20,85% e um aumento de adiponectina de 15,35% 
comparado com o placebo ao longo do estudo (Tabela 2). Também 
se observou que a redução dos níveis de triglicerídeos foi 3 vezes 
superior no grupo tratado.3

Semanas Redução  Peso Corporal (Kg) Redução IMC (Kg/m2)

4 3,11 1,19 
8 4,28 1,66 

Tabela 1: redução do peso corporal e IMC em 4 e 8 semanas 

A atividade antiadipogênica do Adipogen foi mensurada em 
cultura de células por meio de protocolo de inibição de adipo-
gênese por fosforilação de PPARgamma MAP kinase-mediada.
O efeito lipolítico do Adipogen (mensurado por meio da exceção 
de glicerol) em adipócitos maduros foi signifi cativamente maior no 
grupo tratado em comparação com o grupo controle, tratado com 
0,1% de DMSO. Demonstrou-se então que o Adipogen é capaz de 
aumentar a mobilização da gordura presente nos adipócitos.

Resultado do grupo tratado com Adipogen. 

EFICÁCIA NO GERENCIAMENTO DE PESO!
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Lipolítico e antiadipogênico
Adipogen...............................................................................................................300mg

Koleus......................................................................................................................100mg

KPF®.........................................................................................................................200mg

Excipiente qsp........................................................................................................1 dose

Posologia: tomar 1 dose a cada 8 horas

 Supressor de apetite
Adipogen...............................................................................................................300mg

Satiereal®..................................................................................................................60mg

Picolinato de Cromo..........................................................................................40mcg

Excipiente qsp..................................................................................................1 cápsula

Posologia: tomar 1 cápsula a cada 8 horas

SUGESTÕES DE FÓRMULAS
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Atendimento São Paulo (SP):
0800 701-4424 | 0800 777 4224 | 11 5592-6400

Atendimento Anápolis (GO):
0800 642-1288

WhatsApp: 11 9 8444-0501

Goma supressora de apetite
Adipogen...............................................................................................................300mg

Picolinato de Cromo..........................................................................................40mcg

Base goma qsp...................................................................................................1 goma

Posologia: administrar 1 goma 30 minutos antes das refeições 
(3 vezes ao dia)

Gerenciamento de peso
Adipogen...............................................................................................................300mg

Oligonol®..................................................................................................................60mg

Excipiente qsp..................................................................................................1 cápsula

Posologia: tomar 1 cápsula a cada 8 horas

POSOLOGIA

Sugere-se a dosagem de 900mg ao dia, dividida em 3 vezes ao 
dia (300mg 3x/dia), preferencialmente 30 minutos antes do café 
da manhã, almoço e jantar. Esta dosagem pode ser alterada por 
profi ssional habilitado.

Figura 1: células adiposas 3T3-L1induzidas a diferenciação e presença ou 
não de diferentes concentrações de Adipogen. Lipídios intracelulares foram 
marcados com Oléo vermelho.  Microfotografi as representativas mostram o 
acúmulo de lipídeos em células tratadas com 0,1% de DMSO como veículo 
controle (A); células tratadas com 10, 25 e 50μg/mL de Adipogen (B, C e D, 
respectivamente). Gráfi co (E) diagrama de barras representa o percentual 
de inibição da adipogênese em células tratadas com Adipogen em relação 
à cultura com veículo controle (n=3). 

Suco seca barriga
Adipogen...............................................................................................................400mg

Sinetrol®...........................................................................................................................1g

Base refresco sabor laranja qsp....................................................................1 sachê

Posologia: dissolver o conteúdo de 1 sachê em um copo de água 
(200mL) e agitar com o auxílio de uma colher. Tomar 30 min antes 
do almoço e jantar (2x/dia)

Shake emagrecedor
Adipogen...............................................................................................................500mg

Sinetrol®.......................................................................................................................1,5g

Base shake sabor chocolate qsp...................................................................1 sachê

Posologia: dissolver o conteúdo de 1 sachê em um copo de água ou 
leite (200mL) e bater no liquidifi cador. Tomar 1 vez ao dia.
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