
#LevamosComLeveza

Ansiolítico natural

Promove a qualidade 
do sono

Reduz a compulsão 
alimentar

Melhora humor

Uma vidamais leve!
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A descoberta dos receptores de serotonina do tipo 5-HT7 é recente e estão envolvidos em diversos processos no 
sistema nervoso central. A regulação do sono e ritmo circadiano tem relação com o papel deste receptor nas 
desordens do humor e depressão, sendo que seus antagonistas ganham destaque no desenvolvimento de novos 
agentes antidepressivos (NIKIFORUK, 2015).

Estudos clínicos
Estudo clínico controlado por placebo foi realizado com a administração do fitoativo e observação dos pacientes por até 
duas horas, sendo que as avaliações foram realizadas em 30, 60, 90 e 120 minutos após os tratamentos. O parâmetro 
“ansiedade” foi medido pelos próprios participantes do estudo, que atribuíram scores/notas que variaram de (+5 = 
máximo de tensão) e (–5 = máximo de sensação de relaxamento e bem-estar). Os resultados obtidos estão demonstrados 
na Figura 1 (WOLFSON; HOFFMANN, 2003).

Você sabia?

Ação
Ansiolítica

Figura 1

Grupo tratado com placebo

Grupo tratado com a espécie de Ansiless®

WOLFSON P, HOFFMANN DL. An investigation into the efficacy of Scutellaria lateriflora in healthy volunteers. Altern Ther Health Med. 2003; 9(2):74-78.

Em estudo duplo-cego, crossover, controlado por placebo, avaliou-se o uso de ANSILESS® em 31 participantes 
saudáveis por seus efeitos sobre o humor. Os resultados demonstraram uma sensível redução nos sintomas da 
ansiedade e depressão, além de uma melhora global do humor (BROCK et al., 2014).

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

-0.50
-1.00
-1.50
-2.00
-2.50

30 60 90 120

M
ud

an
ça

 d
os

 s
co

re
s

 a
 p

ar
tir

 d
a 

lin
ha

 d
e 

ba
se

Tempo (minutos)

florien.com.br

/florien.fitoterapia @florienfitoativo
Vendas: 19 3429 1199

*Material destinado ao profissional da área de saúde (médico, nutricionista ou farmacêutico).

Posologia e modo de usar
Ingerir uma dose de 250 mg, duas vezes ao dia.

Contraindicações
A administração oral de ANSILESS®, nas doses 
recomendadas, apresenta boa tolerabilidade.ANSILESS® 
não deve ser utilizado em gestantes. ANSILESS® deve ser 
utilizado com cautela em indivíduos que fazem tratamento 
com psicotrópicos.

Ansiolítico natural
ANSILESS® é um fitoativo com importante ação ansiolítica e sobre a melhora do humor, padronizado em 5% de escutelarina, 
para tratamento contra a ansiedade e suas comorbidades, incluindo a insônia, agitação, dores tensionais e compulsão 
alimentar e, também, da depressão. Dados obtidos de estudos científicos indicam que os compostos ativos possuem 
afinidade de ligação ao receptor GABA-A, que liga-se aos benzodiazepínicos (BDZ) e de serotonina do tipo 5-HT7.


