
EFICIENTE 
REDUTOR DA 

GRELINA 
(HORMÔNIO QUE 
INDUZ À FOME)

Vantagens

ACELERA A PERDA 
DE GORDURA 

CORPORAL E REDUZ 
O IMC

REDUZ EM 20,85% 
A GRELINA  

(HORMÔNIO QUE 
INDUZ À FOME)

AUMENTA EM 15% 
A ADIPONECTINA 
(HORMÔNIO QUE 

PROMOVE A QUEIMA 
DE GORDURA)

DIMINUI OS NÍVEIS 
DE GLICOSE E 

TRIGLICERÍDEOS

Lowat® é um blend de extratos padronizados em γ-glutamyl phenyl alanina e ácido gálico, 
que age como coadjuvante na redução da gordura e do índice de massa corporal (IMC). O 
ativo é capaz de aumentar a lipólise e diminuir a adipogênese, o que reduz a formação e 
acúmulo de gordura, promovendo a perda significativa de peso corporal.

Dose Indicada: 900mg, divididos em duas ou 
três tomadas antes das principais refeições.



Mecanismo de Ação

Resultados Clínicos

Indivíduos que tomaram Lowat® 
perderam 4,3 kg, comparado a 1,8kg do 
Grupo Placebo.

A redução no peso corporal de 1,4kg foi 
observada, em 2 semanas.

O IMC também foi reduzido 2x mais, 
quando comparado somente ao exercício.
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GORDURA CORPORAL
O hormônio adiponectina teve um aumento significativo 
de 15% no grupo Lowat®, em comparação com dieta e 
exercício (placebo).

CONTROLE DA FOME
A fome, induzida pelo hormônio grelina, foi significativamente 
reduzida, em 20,85% no grupo Lowat®, quando comparada ao 
placebo, indicando a saciedade.
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REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 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

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


