


MetaBody é um extrato seco padronizado em 
antocianinas (cianidina-3-glicosídeo), com 
alta concentração de taninos derivados da 
extração feita a partir da casca da Jabuticaba 
(Myrciaria jaboticaba). As altas quantidades 
de diferentes bioativos da matriz vegetal 
agregam ao produto uma sinergia natural, 
responsável por suas múltiplas ações em 
diferentes tecidos. MetaBody é extraído de 
maneira sustentável da matriz vegetal com 
origem na biodiversidade brasileira.

MetaBody atua no manejo do peso corporal e 
controle de glicemia e insulinemia em indiví-
duos saudáveis, pré-diabéticos e intolerantes 
ou resistentes à glicose. Além disso, é indica-
do como coadjuvante no manejo da síndro-
me metabólica por ter ações multifatoriais, 
agindo de forma sistêmica.   



De acordo com dados do Ministério da Saúde, o excesso de peso acomete 
cerca de 70% da população brasileira. No entanto, cada paciente tem suas 
condições metabólicas e comportamentais específicas que levaram a este 
excesso de peso, assim como fatores de risco associados. A soma de pelo 
menos três dos fatores abaixo é caracterizada como Síndrome Metabólica:

Circunferência 
abdominal

Pressão arterial 
elevada

Glicemia 
em jejumTriglicérides

HDL

Homens >94cm 
Mulheres >80cm

PAs ≥130mmHg 
PAd ≤85mmHg

≥100mg/dL>150mg/dL

<40mg/dL SÍNDROME 
METABÓLICA

METABODY NO MANEJO DA SÍNDROME METABÓLICA

DOSE RECOMENDADA:  1.000 mg/dia 
se isolado ou 500 mg/dia, se associado a 
outros ativos, antes das principais refeições.



Extração das
cascas e sementes

Sinergia dos
flavonoides e taninos

NF-ĸB

Expressão gênica

REDUÇÃO DA INFLAMAÇÃO

TNF-a, IL-1ẞ, IL-6Enzimas
Neoglicogênicas

REDUÇÃO DA GLICEMIA

Fosforilação da proteína AKT

FoxO1

AKTP
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BENEFÍCIOS SISTÊMICOS DE METABODY

Aumento do HDL
Elevação dos níveis séricos 
de colesterol HDL.

Controle de Peso
Menor ganho de peso e diminuição da 
massa do tecido adiposo epididimal. 

Autofagia
Diminuição da autofagia. 
Marcadores relacionados à 
expansão do tecido adiposo e 
desenvolvimento da obesidade.

Anti-inflamatório
Inibição/diminuição do processo 
inflamatório em células adiposas.

Redução do Colesterol
Redução nos níveis de colesterol 
total e triacilgliceróis hepáticos 
atenuados, impedindo o 
supercrescimento do tecido 
adiposo branco. 

Antioxidante
Aumento na capacidade 
antioxidante plasmática. 

Estresse Oxidativo
Redução do estresse oxidativo 
após a prática esportiva.

Sensibilidade à insulina
Diminução dos níveis de glicose e 
insulina após a segunda refeição, 
indicando melhora da sensibilidade 
à insulina.

Esteatose Hepática
Diminuição no acúmulo de gordura 
e infiltrados inflamatórios no fígado.



MetaBody reduz significativamente a glicemia e insulina séricas e aumenta a 
capacidade antioxidante: estudo clínico piloto, cruzado e placebo controlado.

Objetivos: avaliar a capacidade hipoglicemiante e antioxidante de MetaBody, 
após o consumo de 50 gramas de carboidratos.

Conclusão: MetaBody foi capaz de reduzir significativamente os níveis de 
glicemia e insulina séricas, além de aumentar significativamente a capacidade 
antioxidante.

ESTUDOS DE EFICÁCIA

RESULTADOS:
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MetaBody previne pré-diabetes e esteatose hepática em camundongos idosos 
que consumiram dieta rica em gordura.

Objetivos: avaliar os efeitos do MetaBody no metabolismo de gordura e glicose, 
e no ganho de peso de camundongos.

Conclusão: MetaBody foi capaz de reduzir de maneira significativa parâmetros de extrema importância no manejo da de 
doenças relacionadas à obesidade, tais como, ganho de peso (p<0,001), ingestão energética (p<0,001), colesterol total (p<0,001) 
e colesterol LDL (p<0,001), glicemia (p<0,01), tolerância à glicose (p<0,05), teste de tolerância à insulina (p<0,01), infiltrado 
inflamatório no fígado (p<0,05), citoplasma total no hepatócito (p<0,001), e lipídeos totais no hepatócito (p<0,01).

Legenda: *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05.

ESTUDOS DE EFICÁCIA

RESULTADOS:
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Redução de tecido 
adiposo corporal

Redução do 
colesterol total

Redução do 
estresse oxidativo

Menor ganho 
de peso

Redução dos 
triglicerídeos

Inibição/diminuição 
do processo 
inflamatório

Controle da glicemia 
e insulinemia

Diminuição no 
acúmulo de gordura 

e infiltrados 
inflamatórios 

no fígado

Coadjuvante 
no manejo 

da síndrome 
metabólica
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Central de Negócios 
0800 707 0706 | 0800 601 8081 www.infinitypharma.com.br

Este material fornece informação técnica adequada à tomada de decisão exclusiva do profissional de saúde, médico, nutricionista ou farmacêutico magistral. 
As substâncias (ingredientes em sua forma isolada, necessitando prescrição e formulação magistral personalizada para serem utilizados) citadas são de total 
propriedade e responsabilidade de seus fabricantes.

Entre em contato com a Infinity Pharma® - canalmedico@infinitypharma.com.br
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