
O acúmulo de gordura corporal, do ponto de vista metabólico, é consequência de um desequilíbrio entre a energia consumida e a gasta 
pelo organismo. O tecido adiposo é um órgão endócrino ativo que secreta vários fatores humorais e sabe-se que a obesidade leva a 
desregulação desta função. Esta desregulação está associada a várias desordens metabólicas e cardiovasculares, tais como a resistência à 
insulina, infl amação, diabetes tipo 2 e aterosclerose.1,2,3

O InnoSlim® é um composto natural altamente fracionado, extraído 
das plantas Panax notoginseng e Astragalus membranaceus por meio 
de uma tecnologia registrada e é padronizado em 2,5% de saponinas. 
Regula efi cazmente a glicose e o metabolismo das células do tecido 
adiposo e muscular, tem efeitos positivos signifi cativos na redução 
da absorção de glicose pelo intestino, no aumento do efeito de com-
bustão de células de gordura e na síntese de glicogênio muscular.3,4

Este nutracêutico é indicado para a gestão de peso e regulação 
metabólica, sendo que sua ação é potencializada com a prática de 
exercício físico, melhorando a performance atlética.3,4

MECANISMO DE AÇÃO

O InnoSlim® é capaz de diminuir signifi cativamente a absorção de glicose 
nas células intestinais, reduzindo a atividade de certas proteínas, como as 
transportadoras da glicose (SGLT1). Estas diminuições reduzem a quanti-
dade de calorias dos carboidratos absorvidos no intestino. Em essência, é 
como comer uma refeição com menos calorias.4
O InnoSlim® também regula a atividade do hormônio adiponectina, da 
AMPK - dependente, da enzima Acetil - CoA carboxilase (ACC-1 ), do trans-
portador de glicose tipo 4 (GLUT4) e do fator induzido por hipóxia (HIF-
1), que aumentam a decomposição de gordura do tecido adiposo, assim 
como diminuem a formação de novas células de gordura. Ao mesmo tem-
po também aumenta a absorção de glicose, a partir da corrente sanguí-
nea, nas células musculares, onde a glicose é convertida em glicogênio nos 
músculos e queima como combustível muscular. Tais ações ajudam no ge-
renciamento de peso, nos níveis de glicose sanguínea, colesterol e lipídios, 
no apoio à saúde geral e bem-estar, fornece mais energia, proporcionando 
melhora no desempenho e na prática de atividade física.4 

- Diminuição de absorção de glucose em células intestinais (~42%) 
- Aumento da absorção de glicose nas células musculares (~50%)
- Regulação da captação de glicose, ácidos graxos e aumento na 
quebra de células de gordura 
- Aumento da sensibilidade à insulina (~38%)
- Redução da atividade de marcadores infl amatórios 
- Aumento da produção de ATP nas células do fígado

Figura 2: Aumento da captação de glicose por células musculares em diferentes concen-
trações de InnoSlim® em comparação ao grupo controle (1), ao grupo com adição de 
insulina (2) e ao grupo com a adição de um ativador da AMPK (3 –AICAR).

TESTES CLÍNICOS

Os resultados de testes clínicos demonstraram que o InnoSlim® di-
minuiu a absorção de glicose em células intestinais humanas por 
meio da diminuição na expressão dos níveis de SLGT1. Também re-
sultou em aumento da expressão e secreção de adiponectina em 
adipócitos, ativando a AMPK e o transportador GLUT 4, que aumen-
tam a absorção de glicose no músculo esquelético. O InnoSlim® 
também aumentou a oxidação de gordura e a produção de ATP. 4

Figura 1: Mecanismo de ação do Innoslim® Figura 3: Aumento da expressão de GLUT4 e AMPK

Aumenta da expressão proteica nas células musculares

Aumento da expressão proteica em células musculares
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Lipolítico e antiadipogênico
InnoSlim®...............................................................................................................200mg

Adipogen...............................................................................................................300mg

Oligonol®...............................................................................................................250mg

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

Posologia: tomar 1 dose a cada 12 horas

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

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

Atendimento Anápolis (GO):
0800 642-1288

WhatsApp: 11 9 8444-0501

POSOLOGIA:

Sugere-se a dosagem de 200mg ao dia, preferencialmente antes das refeições. Esta dosagem pode ser alterada por profi ssional habilitado.

Supressor de apetite
InnoSlim®...............................................................................................................200mg

Adipogen...............................................................................................................300mg

Satiereal®..................................................................................................................80mg

Picolinato de Cromo..........................................................................................60mcg

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

Posologia: tomar 1 cápsula a cada 12 horas

Low sugar

InnoSlim®...............................................................................................................200mg

InSea2 ®...................................................................................................................250mg

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

Posologia: tomar 1 cápsula ao dia

Ganho de massa
InnoSlim®...............................................................................................................200mg

Astragin™.................................................................................................................50mg

Citrullin®..........................................................................................................................2g

Turkesterona.........................................................................................................700mg

BCAA.................................................................................................................................2g
(L-leucina 100mg; L-isoleucina 500mg; L-valina 500mg)

Base Shake qsp................................................................................................1 cápsula

Posologia: tomar 1 sachê antes do treino
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