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Promove redução rápida de peso: 
8,36% *PPS

Aumenta a saciedade e modula ação 
da insulina

Este material foi desenvolvido exclusivamente como mera sugestão para o Setor de Marke�ng, Pesquisa e Desenvolvimento dos nossos Clientes. Todas as alegações técnicas e sugestões mercadológicas 
foram elaboradas pelo nosso departamento de marke�ng cien�fico, resultando em informações confiáveis e seguras. Contudo o nosso potencial Cliente deverá confirmar estas informações técnicas e 
mercadológicas, inclusive efeitos e estabilidade, das nossas matérias primas antes de adotá-las nos seus métodos e fórmulas. As formulações quando sugeridas são meramente informa�vas e baseadas 
em nosso melhor conhecimento até este momento por isso devem ser conduzidos testes preliminares de inteira responsabilidade de cada empresa para avaliar a exa�dão, perfeição, estabilidade e 
compa�bilidade dos ingredientes, estando a Distribuidora Pharmacopéia eximido totalmente de eventuais problemas decorrentes da não observação ou falta de testes complementares as formulações, 
manipulações magis�rais ou produtos finais. Lembramos que se trata de matérias primas/insumos/ingredientes e não produtos terminados ou acabados, e que estes, deverão seguir orientação de 
profissional técnico habilitado para formulação e/ou manipulação bem como da legislação em vigor para cada caso, aplicação e/ou registro. Nenhuma consideração, sugestão, formulação ou alegação 
aqui mencionada é considerada uma permissão de uso ou aplicação, nem uma indução de prá�ca, consumo ou violação de qualquer patente ou permissão. Nos reservamos ao direito de alterar as 
especificações técnicas e sugestões mercadológicas desta matéria prima sem aviso prévio. Outrossim, são disponíveis as fontes bibliográficas dos trabalhos citados. Chamamos à atenção para, antes de 
divulgar qualquer informação pública, os regulamentos e diretrizes de propaganda de produtos do segmento a ser a�ngido sejam observadas, não cabendo a Distribuidora Pharmacopéia nenhuma 
responsabilidade pelo uso inapropriado destas informações e sugestões mercadológicas. Os produtos com patente requerida/concedida e marcas depositadas/registradas de propriedade da 
Distribuidora Pharmacopéia, seus inventores e associados somente poderão ser divulgados com expressa autorização e por tempo limitado. Para informações complementares tais como; amostras, 
testes, protocolos, ensaios e outras sugestões de fórmulas, contate nosso Serviço de Informação Magistral (SIM) 11 2148 7600.
*Para uso da marca, solicite autorização ao departamento de marcas e patentes da Distribuidora Pharmacopéia.

MATERIAL RESTRITO - NÃO PODE FICAR DISPONÍVEL AO PÚBLICO LEIGO. Este é um material suges�vo de marke�ng. KOUBO® é um insumo (matéria prima). 
Não se trata de um produto acabado ou um medicamento registrado na ANVISA. Não pode ser ingerido como tal. Somente mediante uma formulação 
Magistral com receituário ou em composição de um produto homologado. Este insumo poderá ser fornecido somente à granel para as empresas 
cadastradas em nosso banco de dados. Distribuidora Pharmacopéia - Copyright 2021 - FAQ KOUBO®.
*U�lização da marca e do logo�po Koubo® em suas fórmulas garantem Alta Qualidade, Eficácia e Segurança.

O DOCE QUE EMAGRECE!

IMC 16,5 TGD: 49,7%
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1 • O que é Koubo®?
Koubo® é um insumo nutracêu�co padronizado e 
vetorizado de uma “assemblage” de varietais de 
cactáceas do gênero Cereus sp proveniente de 
mudas (progênies) selecionadas em “terroir”  
medicinal exclusivo.

2 • Koubo® tem ação comprovada?
Em estudo clínico randomizado, duplo-cego, 
realizado com 65 indivíduos de ambos os sexos, 
verificou-se que Koubo® promove uma Perda de 
Peso Subtraída do Placebo (PPSP) de 8,36% em 
90 dias.

3 • O que é PPSP?
A eficácia na perda de peso é medida através do 
índice de Perda de Peso Subtraída do Placebo
in vivo (PPSP) que traduz a perda de peso real do 
paciente conforme preconizado no estudo. 
Desta forma é possível avaliar e comparar o 
resultado com qualquer outro, da mesma 
maneira que avaliam temperaturas, fatores de 
proteção solar, índices ultravioleta, etc.

4 • Quais foram os resultados do estudo clínico?
Avaliou-se o insumo por meio de parâmetros 
bioquímicos e antropométricos e os resultados 
demonstraram que o insumo Koubo® acelera o 
emagrecimento com maior efetividade tornan-
do a redução de peso eficaz, rápida e segura.

5 • Qual o mecanismo de ação do Koubo®?
Koubo® desempenha ação moduladora do apeti-
te desencadeando a glicogenólise e a lipólise, 
contribuindo com a sensação de saciedade.

6 • De que forma  Koubo® está alinhado com 
novos  produtos  hipoglicemiantes?
Koubo® demonstrou em estudo clínico redução 
de 19% da glicemia contribuindo  para o controle 
do metabolismo da glicose,  consequentemente, 
da  saciedade, assim como  os novos tratamentos  
aprovados com ação an�- obesidade como o 
Trulicity® (Dulaglu�da).

7 • Koubo® com padronização única possui 
método de produção sustentável?
Sim, Koubo® é desenvolvido a partir de uma 
combinação exclusiva e balanceada de seus 
marcadores 100% naturais sem adição de insu-
mos sintéticos em seu processo de fabricação, 
livre de maltodextrina e de solventes sintéticos.

8 • Perfil do paciente:
Pacientes que apresentem compulsão por doces
“doçólatras”.

9 • Qual a dosagem preconizada no estudo?
200 mg uma hora antes das principais refeições.

Trulicity® é marca registrada da Eli Lilly and Company.
MATERIAL RESTRITO - NÃO PODE FICAR DISPONÍVEL AO PÚBLICO LEIGO. Este é um material suges�vo de marke�ng. Koubo® é um insumo (matéria prima). Não se trata de um produto acabado ou um 
medicamento registrado na ANVISA. Não pode ser ingerido como tal. Somente mediante uma formulação Magistral com receituário ou em composição de um produto homologado. Este insumo poderá 
ser fornecido somente à granel para as empresas cadastradas em nosso banco de dados. Distribuidora Pharmacopéia - Copyright 2021 - FAQ KOUBO®

CAC • CENTRAL DE ATENDIMENTO CIENTÍFICO ǀ desenvolvimento@a�m.com.br Tel: (11) 2148-7600

DISTRIBUIDORA

ERGUNTAS MAIS 
FREQUENTES

Somos desenvolvedores de extratos vegetais naturais. Se você deseja algum extrato especialmente para o seu negócio. Fale conosco.

Para mais informações e obter 
acesso as referências bibliográficas 
clique no QRCODE e preencha 
solicitação.

Koubo® é um insumo para ser manipulado e cadastrado na ANVISA sob 
número: 25352762058/2019-08
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