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Meratrim® é um blend de extratos naturais padronizados em 7-hidroxifrullanolideo e 
α-mangostin, diretamente envolvidos na formação das células de gordura, acelerando a 
sua queima, assim como evitando o seu acúmulo.  Estudos garantem os benefícios de 
Meratrim® na redução de peso e medidas, além da sua contribuição para o controle dos 
níveis de glicose, colesterol e triglicérides.

Dose Indicada: 400 mg duas vezes ao dia, meia 
hora antes do almoço e meia hora antes do jantar.



RESULTADOS DO TESTE CLÍNICO APÓS 2 SEMANAS
Estudo combinado apresenta resultados após duas semanas

RESULTADOS DO TESTE CLÍNICO APÓS 8 SEMANAS
Estudo combinado apresenta resultados após oito semanas

Meratrim® possui um mecanismo de ação eficaz, pois proporciona a quebra da gordura 
existente (lipólise), e diminui a produção de gordura (adipogênese). A união destas atividades 
resultam na comprovada diminuição do peso, cintura e quadril, a partir de 2 semanas de uso!

ATIVIDADE NO AUMENTO DA LIPÓLISE (QUEBRA DE GORDURA)

• Aumenta os níveis de adiponectina, hormônio que auxilia a quebra de gordura;

• Reduz a expressão de perilipina, proteína que recobre as partículas de gordura, impedindo que 
sejam degradadas. A redução da sua expressão auxilia na quebra da gordura.

ATIVIDADE NA INIBIÇÃO DA ADIPOGÊNESE (ACÚMULO DE GORDURA)

• Reduz a expressão de PPARγ, receptor envolvido no desenvolvimento e crescimento das células 
de gordura, inibindo a sua formação;

• Reduz a expressão da proteína ADRP, envolvida no metabolismo lipídico, relacionada à absorção 
de ácidos graxos e diferenciação dos adipócitos, diminuindo o acúmulo de gordura e a produção 
de adipócitos;

• Reduz a expressão de CD36, receptor que facilita a absorção de ácidos graxos pelos adipócitos.

Função Meratrim® Ação

PPARγ Regula a formação e o crescimento de células de gordura. Redução

ADRP
Facilita a absorção de ácidos graxos e a diferenciação dos 

adipócitos.
Redução

CD36 Facilita a absorção de gorduras pelos adipócitos. Redução

Adiponectina Regula a glicose e está relacionada com a quebra de gordura. Aumento
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Mecanismo de Ação

Resultados Clínicos

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
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