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1) APLICAÇÕES 

2)CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA  

40 mg – 3 vezes ao dia.(após café da manhã, almoço e jantar) 

L I T E R A T U R A  

 Impede o acumulo de gordura 

 Combate a gordura já existente  

 Termogênico  

 Redutor de gordura abdominal 



3) INTRODUÇÃO 

P A R A D O X I N E ®   

  

4) INDICAÇÃO 

 

Pertencente à família das zingiberaceae, como o gengibre, possui como componente 
principal o composto fenólico 6-paradol, cuja principal função é impedir o acúmulo de 
gorduras bem como combater a gordura corporal já existente. É absorvido através da 
barreira intestinal e , por ativação do nervo simpático, desencadeia a termogênese do 
tecido adiposo. Paradoxine® age como um potente termogênico, sem propiciar os efeitos 
negativos no sistema nervoso central que outros ativos como , por exemplo, capsaicina ou 
cafeína causam em pessoas sensíveis.  

 
Pode prevenir o Diabetes Mellitus do Tipo II  
 

Diabetes Mellitus tipo II é uma doença resistente à insulina e provocada pelo acúmulo de 
gorduras em excesso nos receptores-chave da insulina nas células do corpo. A doença 
pode progredir com várias complicações, levando a disfunção de múltiplos órgãos e 
eventual morte. Estudos mostram que a suplementação com 6-paradol ajuda a prevenir o 
desenvolvimento da doença, ajudando na eliminação de gorduras que se acumulam em 
receptores celulares. É necessário, no entanto, suplementação a longo prazo, para fins de 
prevenção do Diabetes Mellitus do Tipo II.  
 

Eleva os níveis de testosterona  
 

Muitos suplementos de saúde para homens também contêm 6-paradol e possuem efeitos 
comprovados no aumento dos níveis de testosterona e redução da produção de 
estrogênio. Ao aumentar a testosterona, acredita-se que desenvolvam massa muscular 
magra mais rápido do que indivíduos não suplementados. Os especialistas também dizem 
que o aumento da testosterona provocada pela suplementação com 6-paradol pode 
resultar na melhoria do desempenho sexual.  
 

Pode controlar a inflamação  
 

O efeito anti-inflamatório dos componentes ativos de "Grãos do Paraíso" também é um 
tema de muitos estudos na área da saúde atualmente. Os especialistas dizem que o 6-
paradol nos "Grãos do Paraíso" mostrou reduzir a inflamação entre os camundongos. 
 

 



  

P A R A D O X I N E ®   

5) MECANISMO DE AÇÃO  

A maioria dos estudos sobre 6-paradol estão focados em seus efeitos contra a obesidade. 
O composto aumenta a termogênese através de 2 mecanismos para ajudar a queimar 
gordura:  
 

1) Aumenta a atividade do tecido adiposo marrom (BAT), resultando em maior gasto de 
energia, bem como um balanço energético negativo, o que leva a uma perda de peso 
melhor.  

 

2) Aumenta significativamente a queima de calorias. BAT contém uma proteína 
chamada UCP-1 (termogenina) que regula calorias em chamas como calor para 
manter o calor do corpo.  

6) DADOS CIENTÍFICOS 

Um recente estudo de quatro semanas teve como objetivo investigar os efeitos do 
extrato de grãos do paraíso sobre o gasto de energia do corpo inteiro quando exposto à 
terapia a frio.  
 
Participaram deste estudo 19 homens saudáveis, com idades entre 20 e 32 anos.  
 
Foram consumidos 40mg/dia de extrato de grãos do paraíso (GP)  
 
Após um jejum durante a noite, os sujeitos foram colocados em uma sala com ar-
condicionado a 19 ° C e vestiam-se com roupas leves (tipicamente uma camiseta com 
roupas íntimas). 
 
Além disso, eles passaram a colocar os pés sobre um bloco de gelo enrolado de forma 
intermitente (geralmente durante 4 minutos após cada 5 minutos de folga);  
 



P A R A D O X I N E ®   

 

Após 2 horas, os sujeitos foram submetidos a um exame FDG-PET/CT, o que implica 
imagens de alta resolução do corpo para avaliar a ativação de BAT. Além disso, os sujeitos 
tiveram seus gastos de energia do corpo inteiro testados via calorimetria indireta após um 
período de jejum de 6 a 12 horas.  
 
Os pesquisadores descobriram que o grupo que consumia o extrato (GP ) teve um 
aumento significativamente maior no gasto de energia, devido ao aumento da atividade 
BAT, do que o grupo que não recebeu o extrato (GP).  

 



P A R A D O X I N E ®   

O segundo ensaio humano, foi um estudo duplo-cego, aleatório e controlado por placebo. 
Para este estudo utilizou-se 19 voluntárias não obesas do sexo feminino, com idades 
entre 20 e 22 anos.  
 
Investigou-se os efeitos da ingestão diária de extrato de grãos do paraíso sobre o gasto de 
energia do corpo inteiro (EE), bem como a gordura corporal.  
(EE) e gordura corporal foram medidos antes e depois diariamente durante um período 
de quatro semanas. 
 
Cada voluntária, recebeu uma cápsula de 10 mg de extrato de (GP) ou placebo 30 
minutos antes das três principais refeições diárias . 

 

Na conclusão do estudo de quatro semanas, a gordura corporal e o gasto energético foram 
novamente registrados.  
 
Os pesquisadores descobriram que o grupo (GP) experimentou diminuição da gordura 
visceral na parte inferior do abdômen, enquanto o grupo placebo viu ligeiramente 
aumentado a gordura visceral na mesma área  



P A R A D O X I N E ®   

7) SUGESTÃO DE FÓRMULA: 

Paradoxine®..........................................40mg  
 
Mande aviar 90 cápsulas  
 
Tomar 1 cápsula 3vezes ao dia. Após café, almoço e jantar  

8) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Rosenwald M, Wolfrum C; “The origin and definition of brite versus white and classical brown adipocytes”; Adipocyte; 

2014;3(1):4-9; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3917931/  

2. Sugita, J., Yoneshiro, T., et al; “Grains of paradise (Aframomum melegueta) extract activates brown adipose tissue and increases 

who-le-body energy expenditure in men”; British Journal of Nutrition; (2013) 110(4), pp. 733–738; 

https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/grains-of-paradise-aframomum-melegueta-extract-

activates-brown-adipose-tissue-and-increases-whole-body-energy-expenditure-in-

men/517F8F0D73864C919E42D502537BA01D/core-reader  

3. Sugita J, Yoneshiro T, et al; “Daily ingestion of grains of paradise (Aframomum melegueta) extract increases whole-body energy 

ex-penditure and decreases visceral fat in humans”; Journal of Nutritional Science and Vitaminology; 2014, 60(1): 22-27; 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jnsv/60/1/60_22/_pdf  

4. Momoe Iwami, Fatma A. Mahmoud, et al; “Extract of grains of paradise and its active principle 6-paradol trigger thermogenesis of 

brown adipose tissue in rats”; Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical; 161 (2011); 63–67; 

https://www.docdroid.net/Iog80CU/momoe-iwami-paradise-study.pdf.html  

5. Ilic N, Schmidt BM, Poulev A, Raskin I; “Toxicological evaluation of Grains of Paradise (Aframomum melegueta) [Roscoe] K. 

Schum”; Journal of ethnopharmacology. 2010;127(2); https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3815460/  

6.Adefegha, Stephen A. et al; “Alligator pepper/Grain of Paradise (Aframomum melegueta) modulates Angiotensin-I converting 

enzyme activity, lipid profile and oxidative imbalances in a rat model of hypercholesterolemia”; Pathophysiology; Volume 23, Issue 

3, 191 – 202; http://www.pathophysiologyjournal.com/article/S0928-4680(16)30026-8/fulltext  

7. Semwal R, Semwal D, Combrinck S, Viljoen A; “Gingerols and shogaols: Important nutraceutical principles from ginger”; 

Phytochemis-try; https://www.docdroid.net/TZ53eaP/gingerols-and-shogaols-important-nutraceutical-principles-from-

ginger.pdf.html  

 


