
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. MORUSIL K® 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 MORUSIL K®.
*U�lização da marca e do logo�po MORUSIL K® em suas fórmulas garantem Alta Qualidade, Eficácia e Segurança.

Redutor da Esteatose Hepá�ca

An�-inflamatório - Reduz Adipocitocinas Inflamatórias

Promotor da Homeostase Glicêmica e Lipídica

Sasaki R, et al. Biochem Pharmacol, 2007; Tsuda T, et al. Biochem Pharmacol, 2006.
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Valenti L. et al.,Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2013;

Protogeente AR, et al. Free Radical Research, 2003; Coelho RC, et al. Planta Foods Hum Nutr, 2013.

Redutor da Lipogênese 

ESTUDOS
CLÍNICOS

REVISADO

®

MORUSIL KT M

k

L
AB

O
RA

TÓ
RI
O
S
A
TT
IV
O
S
M
A
G
IS
TT
R
A
IS LAB

O
RA

TÓ
R
IO
S
A
TTIV

O
S
M
A
G
ISTT

RA
IS

dos Laboratórios
Attivos Magisttrais

®

MODULADOR LIPÍDICO



Morusil K® é marca depositada no INPI desde Jul/2012.
MATERIAL RESTRITO - NÃO PODE FICAR DISPONÍVEL AO PÚBLICO LEIGO. Este é um material suges�vo de marke�ng. Morusil K® 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 MORUSIL K®

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

ERGUNTAS MAIS 
FREQUENTES

DISTRIBUIDORA

1 • O que é Morusil K®?
Nutracêu�co ob�do a par�r do suco de laranjas frescas 
�po Moro - Citrus Sinensis (L) Osbeck, de cor vermelha 
com nuances amarronzadas, rico em compostos bioa�-
vos com altos teores de Antocianinas cul�vadas original-
mente na Itália, E.U.A e Espanha.

2 • Qual a importância de Morusil K® na redução do peso?
Os compostos bioa�vos exclusivos de Morusil K® 
es�mulam a redução da gordura abdominal de 25 a 
50%, reduzem o estado inflamatório através da modula-
ção de marcadores plasmá�cos e da expressão gênica 
de adipócitos.

3 • Como Morusil K® reduz a gordura abdominal?
Estudos mostram que Morusil K® atua no tecido 
adiposo aumentando a a�vidade da  proteina  quina-
se- PKA que, por sua vez,  fosforila a enzima  lipase 
hormônio sensível -  HSL favorecendo a lipólise. O 
sinergismo dos compostos Bioa�vos contribuem para 
a redução da inflamação e do extresse oxida�vo 
presentes na hipertrofia dos adipócitos na adipogêne-
se.
(Veja ilustração ao lado)

4 • De que forma Morusil K® reduz a esteatose hepá-
�ca?
As antocianinas K atuam reduzindo o tecido adiposo 
abdominal  e a progressão da lesão hepá�ca que está 
relacionada com três mecanismos independentes:

I- Inibição da lipogênese reduzindo  LXR -Srebp1c e FAS; 
II- Promoção da lipólise pela indução de a�vidade PPAR α que 
modula vários genes do metabolismo  lipídico como Ace�l – CoA 
Carboxilase; 
III- Redução do stress oxida�vo  por indução das enzimas an�oxi-
dantes. 

Os efeitos das antocianinas K no metabolismo lipídico 
é dependente da a�vação via AMPK no hepatócito.
(Veja ilustração ao lado)

5 • Morusil K® com padronização única possui 
método de produção sustentável? 
Sim, Morusil K® é desenvolvido a par�r de uma padro-
nização exclusiva com marcadores naturais, livre de 
maltodextrina e de solventes sinté�cos.

6 • Qual a dosagem usual do Morusil K? 
200 a 400 mg / dia.

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

Morusil K® é um insumo para ser manipulado e cadastrado na 
ANVISA sob o número: 25352057381/2018-77 

Mecanismo de ação do Morusil K® na regressão da Esteatose Hepá�ca e na 
redução do tecido adiposo abdominal, via receptor PPAR e AMPK de hepatócitos.

®

COMPOSTOS BIOATIVOS

Antocianinas K

Flavanonas

Ácido Hidroxicinâmico

Ácido Ascórbico

PREDOMINANTES

Cianidina - 3 -glicosídeo (C3G)

Naringenina - 7 -rutinosídeo

Ácido ferúlico

CONCENTRAÇÃO %

1,8-2,0

2,2-2,5

0,8-1

4,5-5.0

Para mais informações e obter 
acesso as referências bibliográficas 
clique no QRCODE e preencha solici-
tação.
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