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Affron®
Controle da ansiedade e da compulsão alimentar



Controle da Compulsão Alimentar

Aliado do processo de gerenciamento de peso, principalmente pela redução da compulsão 
alimentar. Sua padronização única em Lepticrosalides® (≥ 3,5%) permite atuação na modulação 
de três neurotransmissores: serotonina, dopamina e norepinefrina.

Affron®

Affron® no gerenciamento de peso

Affron® apresenta potencial promissor como fitoterápico 
coadjuvante no emagrecimento através de diferentes funções 
biológicas. Devido à modulação dos neurotransmissores, há 
controle da compulsão alimentar e diminuição da ansiedade e do 
estresse, além de potente ação antioxidante. 

Propriedades

 •  Redução da compulsão alimentar e promoção de saciedade por regular níveis de neurotransmissores. 

 •  Inibição da lipase pancreática e redução da absorção de gordura. 

 •  Modulação da absorção de glicose e da sensibilidade à insulina. 

 •  Poderoso antioxidante, suprimindo citocinas pró-inflamatórias e diferenciação de adipócitos. 

 •  Alternativa natural aos tratamentos com antidepressivos para pacientes que não podem ou não querem fazer uso deles, devido aos 
diversos efeitos adversos relatados pela literatura científica.

Affron® e a melhora da qualidade do sono

De acordo com estudo publicado em 2018 na revista Japanese 
Pharmacology Therapeutics, o uso diário de Affron® mostrou-se 
muito efetivo na melhora e na manutenção da qualidade do sono. 
Também houve significativa diminuição de sonolência diurna, 
principalmente, por pacientes que relataram não dormir bem.

Posologia

Uso oral:
28 mg ao dia (dose única ou 2 doses de 14 mg)

Como Affron® atua no organismo?

A crocina e o safranal presentes no 
Lepticrosalides® atuam na modulação de três 
neurotransmissores:

Safranal      Serotonina
Crocina        Norepinefrina e Dopamina

Neurônio
pré-sináptico

Neurônio
pós-sináptico

Receptores dos
neurotransmissores

Neurotransmissor

Inibição da Recaptação
 dos neurotransmissores

A�ron®



Controle da ansiedade

Affron®

É cientificamente comprovada a eficácia de Affron® em diversos sintomas relacionados ao 
estresse e à ansiedade, além de significativa melhora na qualidade do sono.

Evidências Científicas

 •  128 voluntários saudáveis entre 18 e 77 anos, sendo 
62% mulheres e 38% homens

 •  Queixa: desânimo, mas sem diagnóstico clínico de 
depressão 

 •  3 grupos: Affron® 11 mg, Affron® 14 mg e placebo 2x 
ao dia

 •  Duração: 4 semanas

Resultados

Com a dose de Affron® 28 mg ao dia houve 
significativa redução nos sintomas relacionados ao 
estresse e ansiedade:

 •  Tensão

 •  Depressão

 •  Raiva

 •  Fadiga

 •  Confusão

Também foi verificado melhoras significativas em:

 •  Qualidade do sono

 •  Disposição

 •  Vigor 

Os resultados foram tão efetivos quanto os alcançados 
com antidepressivos inibidores da recaptação de 
serotonina e se mostraram consistentes em ambos os 
sexos sem efeitos adversos. 

Estudo clínico Duplo Cego Randomizado 

 •  21 voluntários saudáveis

 •  2 grupos: indivíduos que dormem bem e os que não 
dormem bem de acordo com o PSQI score

 •  Duração: 4 semanas

Resultados: 

Resultados expressivos foram demostrados no grupo que 
não dormia bem: 

 • Melhora significativa na qualidade e na duração do sono

 •  Diminuição da sonolência diurna
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Affron® 14 mg

Cápsula vegetal qsp 1 cáp

Controle da Compulsão Alimentar

Posologia: Administrar 2 cápsulas ao dia, 1 no café da manhã e 1 no 
almoço ou conforme orientação do prescritor.

Affron® 28 mg

CitrusiM® 400 mg

Chocolife ® 50% ou 70% qsp 1 bombom

Redução da Gordura Abdominal e Compulsão 
por Doce

Posologia: Comer 1 bombom no lanche da tarde.

Allyl ABG™
O único fitoterápico padronizado em S-allyl – cysteine, modulador 
do perfil lipídico através do aumento significativo do HDL e redução 
do LDL e triglicerídeos. Indicado para Proteção Cardiovascular e 
Síndrome Metabólica.

Carob Active™ 
Fitoterápico padronizado em galactomananas e ácido gálico com 
ação sacietogênica por estímulo ao trânsito intestinal e também por 
estímulo central com inibição de grelina. CitrusiM®

Fitoterápico padronizado em elevada concentração de C3G (>3%) 
indicado para redução de gordura abdominal. CactiX®

Fitoterápico padronizado em betalaina e indicaxantina com ação 
drenante 20 vezes superior,  indicado para redução da retenção de 
líquido, detoxificação e redução de medidas e de celulite.

Chocolife® 50% / 70% / Branco ao Leite de Coco: 
Chocolates veganos 100% funcionais livres de glúten, lácteos, 
gordura trans, açúcar, soja, ingredientes de origem animal e 
corantes artificiais. 

Sugestão de Protocolo

Affron® 14 mg

Chocolife® Branco ao Leite de Coco qsp 1 bombom

Controle da Compulsão Alimentar

Posologia: Comer 2 bombons ao dia. 

Bombom dos sonhosAffron® 14 mg

L-Theanina 200mg

Cápsula Vegetal                                                   qsp 1 dose

Melhora da Ansiedade

Posologia: Tomar 1 dose 2x ao dia

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

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

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

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

Lepticrosalides, estigma)


