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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 antocianinas 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. 
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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.
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Sugestões de formulações
Goma termogênica
Levemax® _______________________________________________50mg 

Capsici   __________________________________________________ 6mg 

Goma  _____________________________________________________ qsp  

Posologia: Comer 1 goma pela manhã. 

Shot Slim
Levemax® _______________________________________________50mg 

Alluvia® ________________________________________________ 100mg 

Shot  ______________________________________________________ qsp  

Posologia: Tomar 1 shot entre o café da manhã e o almoço. 

Emagrecedor
Levemax® _______________________________ 25mg 

Hibiscus sabdariffa _______________________ 250mg 

Gengibre extrato seco  ___________________ 150mg  

Posologia: Tomar 1 dose, duas vezes ao dia. 

CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA
Dose usual: 25mg, 2 vezes ao dia (antes do almoço e jantar).
Total: 50 mg/dia.
Dose máxima: 200mg/dia.


