
 

 

        
 

     
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

     Introdução 

 A inflamação associada à obesidade contribui para muitas complicações 

importantes, como o desenvolvimento de resistência à insulina, diabetes tipo 2, doença 

hepática gordurosa não alcoólica e doenças cardiovasculares. Embora a causa e os 

participantes moleculares neste processo permanecem incompletamente definidos, o tecido 

adiposo desempenha um papel central. 

 Estudos demonstraram que a desregulação dos ácidos graxos livres e adipocitocinas 

do tecido adiposo prejudicam a sensibilidade à insulina de outros tecidos, incluindo o fígado, 

músculo esquelético, ilhotas pancreáticas (células β) e sistema nervoso central. Entre as 

chamadas adipocitocinas, o fator de necrose tumoral-α (TNF-α),  a interleucina-6 (IL-6) e a 

 
 



 

 

proteína quimiotática de monócitos-1 (MCP-1) são regulados positivamente no tecido 

adiposo e no plasma pela obesidade e na diabetes tipo 2, enquanto a adiponectina é regulada 

negativamente. Pesquisadores também encontraram que o tecido adiposo obeso é 

caracterizado pela infiltração de macrófagos, que serve como importante fonte de 

inflamação. Além disso, baixas concentrações plasmáticas de adiponectina estão associadas 

à esteatose hepática não alcoólica em indivíduos obesos, sugerindo que a desregulação 

metabólica pode ser agravada sistemicamente por esses fatores derivados do tecido adiposo. 

 Assim sendo, a redução da inflamação induzida pela obesidade através da 

modulação da secreção e ação de adipocitocinas pode ser uma estratégia útil para prevenir 

patologias metabólicas associadas à obesidade. 

 Nos últimos anos, estratégias dietéticas para diminuir as complicações metabólicas 

da obesidade têm sido desenvolvidas como alternativas as intervenções farmacêuticas. 

 As antocianinas (ANTs) são pigmentos amplamente encontrados em frutas e 

vegetais e o interesse nesta importante classe de flavonóides vem crescendo na comunidade 

científica devido à evidências recentes de seus efeitos benéficos na saúde. Numerosas 

publicações relataram os efeitos antioxidantes das ANTs, como o vasoprotetor, anti-

inflamatório, anticarcinogênico, antiobesidade e efeitos seus antidiabéticos. 

 A cianidina-3-glicosídeo (C3G) é a antocianina mais abundante na natureza 

demosntrou exibir atividades farmacológicas significativas, incluindo efeitos antioxidantes, 

anti-inflamatórios e anti-obesidade, mas o mecanismo molecular subjacente a esses efeitos 

permanece elusivo. A suplementação de extratos vegetais ricos em C3G está associada 

melhor sensibilidade à insulina em animais geneticamente induzidos e modelos de resistência 

à insulina. Estudos sugerem que as antocianinas podem ter implicações importantes na 

prevenção da obesidade e diabetes tipo 2.  

 

 

 



 

 

 
     Descrição 

 LeveMax é um potente antioxidante, com alto grau de pureza, especialmente 

desenvolvido para carrear as mais altas concentrações da antocianina Cyanidin-3-O-

Glucoside (C3G). 

 De acordo com avaliação de um método relacionado a capacidade de absorção de 

radicais livres de oxigênio (ORAC),  foi validado que a antocianina Cyanidin-3-O-Glucoside 

(C3G)  é caracterizada como o antioxidante mais forte dentre as 14 principais antocianinas. 

 

 

     Propriedades 

 O C3G presente no LeveMax tem sido associado a inúmeros benefícios para a saúde 

devido ao seu alto poder antioxidante, tendo destaque no gerenciamento do peso, na 

melhora da circulação sanguínea, na proteção cardiovascular e no controle de diabetes. 

 
 Um estudo conduzido em animais avaliou os efeitos dose-dependentes de amoras 

contendo C3G em ratos ovariectomizados: 38 ratos foram divididos em quatro grupos; a 

avaliação do peso corporal final dos ratos tratados com C3G foi menor que o do grupo 

controle; além disso, uma dieta rica em C3G mostrou uma diminuição do nível de expressão 

do fator nuclear hepático kappa β (NF-Kβ) e ciclooxigenase-2 (COX-2). Esses resultados dos 

estudos mostraram que o C3G é um protetor contra o ganho de peso e a inflamação associada 

à menopausa induzida por ovariectomia.  

 Muitas pesquisas foram feitas neste campo: alguns mostraram que o C3G pode 

melhorar o quadro de aterosclerose, por meio da inibição da proliferação de células do 

músculo liso vascular induzidas por TNF-α.  

 Outro artigo relatou que o C3G da soja preta pode melhorar o diabetes tipo II devido 

à regulação negativa da expressão da proteína IV de ligação ao retinol em camundongos 

diabéticos.  



 

 

 Outra pesquisa sobre o espectro antitumoral de C3G revelou que sua inclusão em 

um regime dietético pode retardar o desenvolvimento de neoplasias malignas, inibir tumores, 

bem como, a carcinogênese induzida e metástases de tumores in vivo, fornecendo proteção 

para células normais contra ataques, semelhante aos tratamentos quimio-preventivos. 

 
  

   Estudos 
 
 

  C3G atenua a resistência a insulina associada à obesidade em camundongos 

 Foram obtidos camundongos C57BL / 6J, C57BL / Ks db/db e db/+ machos com cinco 

semanas de idade. Camundongos C57BL / 6J foram mantidos na dieta padrão de gordura AIN-

93G, ou AIN-93G modificado pela adição de óleo de coco hidrogenado para fornecer 58% 

calorias de gordura (HFD) ou dieta HFD com a adição de 0,2% de C3G (HFD + C3G). Os 

camundongos db/db e db/+ foram alimentados com uma ração padrão AIN93-G. Para o 

modelo HFD, o tratamento com C3G começou após 12 semanas de dieta de alto teor calórico. 

Para o modelo db/db, a suplementação dietética de C3G (0,2%) iniciou-se após 6 semanas de 

idade (db/db + C3G). Em ambos os modelos, os ratos receberam dieta baseada em C3G por 5 

semanas. Peso corporal (PC) e consumo alimentar foram medidos semanalmente ao longo do 

estudo. 

 Dois dias antes do término do experimento, seis camundongos de cada grupo  froam 

submetidos a um teste de tolerância à glicose ou teste de tolerância à insulina. Ratos foram 

jejuados por 8 h, seguido de injeção com glicose (1,5 g / kg PC para o modelo HFD; 1,0 g / kg 

PC para o db / db) ou insulina humana regular (0,75 U / kg PC para o modelo HFD; 1,5 U / kg 

PC para o modelo db / db) na cavidade peritoneal. Amostras de sangue foram coletados da 

veia da cauda aos 0, 30, 60, 90 e 120 min após injeção de glicose / insulina, e a glicose 

plasmática foi determinada usando um glicosímetro portátil. 
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 Os resultados mostram que o C3G induz reduções significativas nos níveis de glicose 

no sangue em todos os grupos. Em menos de 3 semanas de tratamento, o C3G já havia 

contribuído na redução dos níveis de glicose em camundongos HFD e db/db, e esse padrão 

persistiu durante as 2 semanas subsequentes (Fig. 1A, B). Além disso, as  concentrações de 

insulina sérica nos camundongos HFD em jejum e realimentados foram significativamente 

reduzidas após 5 semanas de tratamento com C3G (Fig. 1C), enquanto que nenhuma 

diminuição foi observada nos camundongos db/db (Fig. 1D), um efeito potencialmente 

atribuível à completa ausência do receptor de leptina nesses camundongos, que está 

associado à um grave quadro de hiperinsulinemia.  

 

 Para avaliar ainda mais o efeito do C3G no metabolismo da glicose e na sensibilidade 

à insulina, foram realizados testes de glicose intraperitoneal e testes de tolerância à insulina. 

 A alimentação com HFD prejudicou a tolerância à glicose e a sensibilidade à insulina 

em camundongos C57BL / 6J; no entanto, camundongos HFD tratados com C3G tinham níveis 

significativamente mais baixos de glicose plasmática do que o grupo controle HFD após 60 

min da administração intraperitoneal de glicose ou insulina, e os níveis tenderam a 

permanecer mais baixos (Fig, 1E,F). Os camundongos db/db tratados com C3G mostraram 

uma leve diminuição na glicose, comparado aos camundongos db/db não tratados apenas 60 

min após a injeção de glicose intraperitoneal (Fig. 1G), as concentrações plasmáticas de 

glicose durante o teste de tolerância à insulina foram marcadamente diminuídos em 30, 60 e 

90 min em camundongos db/db tratados com C3G (Fig. 1H). Juntos, esses resultados 

demonstraram que camundongos HFD e db/db tratados com C3G por 5 semanas foram 

menos resistentes à insulina e tiveram uma leve melhora na homeostase da glicose 

comparada com seus respectivos controles não tratados. 

 

     Indicações 

  • Emagrecimento; 

 • Antioxidante; 



 

 

 • Saúde cardiovascular;  

 • Saúde dos olhos. 

 
 

     Concentração Recomendada 

Dose usual: 25mg, 2 vezes ao dia (antes do almoço e jantar).   
Total 50 mg/dia. 
Dose máxima: 200mg/dia.  
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3 vezes mais poderoso
            no emagrecimento.

Saúde
cardiovascular

Emagrecimento

Antioxidante

As antocianinas são pigmentos encontrados em frutas 
e vegetais e o interesse nesta importante classe de 
flavonóides vem crescendo na comunidade científica 
devido à evidências recentes de seus efeitos benéficos 
 na saúde. A cianidina-3-glicosídeo (C3G) é a antocianina 
mais abundante na natureza demonstrou exibir efeitos 
antioxidantes, anti-inflamatórios e anti-obesidade. 

Levemax é um extrato concentrado, padronizado em 
80% de antocinaninas e 40% de C3G. 

Sua composição com alto grau de pureza tem efeitos no 
gerenciamento de peso, estresse oxidativo e inflamação 
associados à obesidade e Diabetes. 

Fígado

Fosforização AMPK
Gluconeogenese

Oxidação Ácidos Graxos
Acúmulo lipídico

Ganho de peso
Glicose no sangue

Proteção e prevenção contra obesidade e diabetes tipo 2

Estresse oxidativo
LDL Plasmático

Resposta inflamatória
Sensibilidade insuliana

Fosforização AMPK
Translocação GLUT4

Absorção glicose

Transativ. NF-kB
TNFα,IL-6, MCP-1
Atividade PPARy

Adiponectina, Leptina

Músculo Tecido adiposo

Antocianinas



ESTUDOS
C3G aumenta o metabolismo energético 
Ratos machos C57BLKS / J-Leprdb / Leprdb (db/db) obesos de três 
semanas foram adquiridos para avaliar a eficácia do C3G no metabolismo 
energético. Os ratos tratados com C3G tiveram menor ganho de peso.

C3G reduz adiposidade em camundongos db/db
Estudos anteriores demonstraram que o C3G estimula a biogênese 
mitocondrial bem como, a expressão de adipogênese específicos 
relacionados a termogênese (BAT) in vitro, durante a adipogênese 
marrom. Neste estudo, foi observado que o C3G tem efeito no 
metabolismo energético de camundongos db / db. Os camundongos db/
db foram protegidos do ganho de peso a partir da terceira semana até 
o final do tratamento.  

C3G mantém a homeostase da glicose
A homeostase da glicose e resistência à insulina em camundongos db/
db foi analisada. Como esperado, camundongos db/db tratados com 
C3G tiveram uma melhor tolerância a qualquer carga de glicose. O C3G 
melhorou significativamente a resistência à insulina de camundongos 
db/db. Estes resultados indicaram que o C3G melhorou notavelmente a 
homeostase da glicose nos camundongos db/db.

Vendas: 
0800 775 5718 • (11) 2067 5718
www.viafarmanet.com.br @viafarma /viafarmanet
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Sugestões de formulações
Goma termogênica
Levemax ________________________________________________ 50mg 

Capsici   __________________________________________________ 6mg 

Goma  _____________________________________________________ qsp  

Posologia: Comer uma goma pela manhã. 

Shot Slim
Levemax ________________________________________________ 50mg 

Alluvia® _________________________________________________ 100mg 

Shot  ______________________________________________________ qsp  

Posologia: Tomar um shot entre o café da manhã e o almoço. 

Emagrecedor
Levemax ________________________________ 25mg 

Hibiscus sabdariffa _______________________ 250mg 

Gengibre extrato seco  ____________________ 150mg  

Posologia: Tomar uma dose, duas vezes ao dia. 

CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA
De 50 a 200 mg/dia.



Guia de formulações

3 vezes mais poderoso no emagrecimento

Saúde
cardiovascular

Emagrecimento Antioxidante



3 vezes mais poderoso no emagrecimento

Levemax 25mg

Alluvia® 100mg

Posologia: Tomar 1 dose ao dia, entre o café da manhã e almoço. 

Levemax 50mg 

Faseolamina 250mg

Coleus forskohlii 250mg

Hibiscus 500mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose ao dia 30 min antes do almoço.

Levemax 25mg

Citrus Aurantium 250mg

Piper nigrum 20mg

Choconutra 54% 10g

Posologia: Consumir 1 bombom ao dia. Levemax 50mg

Lifesolic 300mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose ao dia após o café da manhã.

Levemax 50mg

Base para Pirulito qsp

Posologia: Consumir 1 unidade.

Levemax 25mg 

Citrus Aurantium 250mg

Citrus Sinensis 250mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose ao dia, 30 minutos antes do almoço. 

Levemax 25mg

Vitamina C 500mg

Vitamina E 200mg

Biotina 500mcg

Semente de Uva 250mg

Betacaroteno 200mg

Excipiente qsp

Posologia: Tomar 1 dose 1 vez ao dia.

Gerenciamento de Peso  

Modeladora

Antioxidante e Antienvelhecimento



3 vezes mais poderoso no emagrecimento

Levemax 25mg

Selênio Quelato 20mcg

Coenzima Q10 10mg

Biotina 200mcg

Base de goma qsp 10g

Posologia: Consumir 1 unidade ao dia. 

Levemax 25mg

Semente de Uva 100mg

Vitamina C 200mg

Vitamina K2 60mcg

Vitamina E 100mg

PQQ 10mg

Coenzima Q10 100mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose ao dia.

Levemax 25mg

Selênio Quelato 20mcg

Coenzima Q10 10mg

Citrus sinensis 500mg

Vitamina E 100mg

Vitamina A 100mg

Vitamina C 500mg

PQQ 10mg

Semente de Uva 250mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose ao dia. 

Cardioprotetora

Beleza
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