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É um extrato de Tisochysis lutea, uma alga unicelular, padronizado 

em xantofilas, rico em ácidos graxos poli-insaturados, que induz o 

aparecimento dos adipócitos beges ativos. (Provital Group).

DERMOCOSMÉTICA
PARA REDUÇÃO
DE MEDIDAS



| Induz a marronização de adipócitos a priori brancos, o que indica 

sua capacidade de induzir a diferenciação dos pré-adipócitos bege 

a adipócitos bege maduros;

AÇÕES
COMPROVADAS

| Induz a expressão de UCP1 nos adipócitos brancos e beges 

inativos para ativar sua marronização;

| Aumenta a expressão da proteína VDAC que resulta no aumento 

de mitocôndrias ativas nas células;

| Aumenta o efeito de β-oxidação dos ácidos graxos, confirmando 

que é capaz de estimular a queima de lipídeos graças à ativação 

dos mecanismos de termogênese.
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Imagem 1: Imagens microscópicas da expressão de UCP1 das 

culturas de pré-adipócitos e adipócitos maduros, sem 

tratamento e tratados. UCP1 é claramente visível como 

manchas rosa- amareladas.  

Imagem 2: :Imagens de mitocôndrias ativas obtidas por 

microscópio das culturas de pré-adipócitos subcutâneos e 

adipócitos maduros sem tratamento e tratados. As 

mitocôndrias ativas estão marcadas com um marcador 

específico. As manchas azuis visíveis no painel superior são 

núcleos celulares. As mitocôndrias ativas são visíveis no 

painel inferior como manchas amarelas brilhantes.   



COMPROVAÇÃO DE
EFICÁCIA  In VIVO

Realizou-se um estudo duplo-cego, com 61 voluntários, homens e 

mulheres, entre 18 e 60 anos, com índice de massa corporal (IMC) 

superior a 23, no caso das mulheres, e mais de 25 para os homens.

Ativa a Termogênese e Reduz Medidas

• Emulsão fluida com 3% deLipoutTM                                                                                                                                    

20 mulheres e 10 homens

• Placebo                                                                                                                                  

21 mulheres e 10 homens

Parâmetros avaliados no início (D0), após um mês (D28) e ao final 

do estudo (D56): redução da capa de gordura, redução da celulite, 

propriedades biomecânicas (elasticidade, firmeza) e avaliação 

subjetiva.



REDUÇÃO DE CAPA
DE GORDURA

A aplicação de Lipout™reduziu o perímetro de todas as zonas 

avaliadas ao compara-lo com o placebo: 

|  Coxas: redução média de 1,0cm em D28 e 1,4cm em D56, com 

redução máxima de 5,7cm. 

|  Quadris: redução de 0,7cm em D28, e 1,3 em D56, com redução 

máxima de 5,5cm

|  Abdômen: Mulher 1,4 a 2,2cm com redução máxima de 5,0cm. 

Homem 1,2 a 1,7cm com redução máxima de 10,4 cm



FOTOS
PADRONIZADAS

Resultados obtidos após 56 dias de tratamentocom LipoutTM 3%, duas vezes ao dia.



OUTROS
RESULTADOS

|  Reduziu a espessura da camada de gordura, analisada por 

medidas ultrassônicas;

|  Reduziu significativamente em 21,7% a longitude da união 

derme-hipoderme, comparado com o placebo, contribuindo assim; 

|  Induziu a termogênese; 

|  Reduziu a rugosidade da pele, além de melhorar a elasticidade e 

firmeza cutânea.



TRATAMENTO REDUTOR
DE GORDURA E 
MEDIDAS

Tratamento Potencializado

Administrar 2 cápsulas ao dia, pela manhã ou conforme orientação médica. Administrar 1 sachê com as principais refeições ricas em gorduras ou conforme 
orientação médica.

Aplicar nas áreas afetas 2 vezes ao dia ou conforme orientação médica.

Aplicar nas regiões desejadas 1 vez ao dia ou conforme orientação médica

Remoduline® é umdermocosmético natural composto por flavonas 
metoxiladas, como luteolinas e apigenina, e flavononas hesperidinae  
hesperitina, isoladas de uma fraçãoenriquecida do extrato da laranja 
amarga. Possui propriedade descongestionante, drenante e 
estimuladora dalipólise (Silab, França).

A avaliação de Remoduline®foi conduzida em 10 voluntárias, com idade entre 27 e 45 
anos.O efeito drenantefoi avaliado três horas e 27 dias depois da aplicação de uma 
emulsão contendoRemoduline® 5%.

| Cerca de 67% das voluntárias apresentaramaumento significativo na microcirulação 
três horas após a aplicação do produto;

| 56% das voluntárias revelaram progressivaeliminação do edema após 27 dias de 
tratamento.



FORMULÁRIO 2

Formulações Orais Complementares

Administrar 1 cápsula 2 vezes ao dia ou conforme orientação médica.

Meratrim® ainda foieficaz na redução dos níveis de colesterol, 
triglicérides, glicose de jejum eda expressão de PPARy e ADRP. 
Além disso, Meratrim® promoveu aumento dos níveisde 
adiponectina

Administrar 1 cápsula ao dia, pela manhã ou conforme orientação médica. Administrar 1 cápsula à noite ou conforme orientação médica.

Cell Slim: É um nutricosméticoque contém minerais que auxiliam 
na melhora da estrutura, elasticidade efirmeza da pele, por 
participar da síntese de colágeno, elastina e componentesda 
matriz extracelular, além de vitamina E antioxidante e L-carnitina, 
que atuareduzindo a gordura localizada e a celulite (NPA).
Composição: Zinco, cobre, manganês, L-carnitina e vitamina E

Cell Drain: um nutricosméticorico em flavonoides que reduzem o 
acúmulo de líquido no tecido hipodérmico eapresenta ação 
lipolítica, além de asiaticosídeos que estimulam a síntese 
decolágeno e ainda ativam a microcirculação da pele (NPA).
Composição: Extrato de Ginkgo biloba, extrato de Centella 
asiática eextrato de cavalinha.
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