
Este material foi desenvolvido exclusivamente como mera sugestão para o Setor de Markeng, Pesquisa e Desenvolvimento dos nossos Clientes. Todas as alegações técnicas e sugestões mercadológicas 
foram elaboradas pelo nosso departamento de markeng cienfico, 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 informavas e baseadas 
emem nosso melhor conhecimento até este momento por isso devem ser conduzidos testes preliminares de inteira responsabilidade de cada empresa para avaliar a exadão, perfeição, estabilidade e 
compabilidade dos ingredientes, estando a A vos Magisrais eximido totalmente de eventuais problemas decorrentes da não observação ou falta de testes complementares as formulações, 
manipulações magisrais 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 
pprofissional 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 práca, 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 
dede divulgar qualquer informação pública, os regulamentos e diretrizes de propaganda de produtos do segmento a ser angido sejam observadas, não cabendo a A vos Magisrais nenhuma 
responsabilidade pelo uso inapropriado destas informações e sugestões mercadológicas. Os produtos com patente requerida/concedida e marcas depositadas/registradas de propriedade da A vos 
Magisrais, 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 3995 5132
*Para uso da marca, solicite autorização ao departamento de marcas e patentes da A vos Magisrais.

MATERIAL TÉCNICO EXCLUSIVO DE USO PROFISSIONAL. MATERIAL RESTRITO - NÃO PODE FICAR DISPONÍVEL AO PÚBLICO LEIGO. Este é um material sugesvo de markeng. 
PholiaMagra® 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. 

*Ulização da marca e do logopo PHOLIAMAGRA® em suas fórmulas garantem Alta Qualidade, Eficácia e Segurança.

• Eficaz e seguro na
   redução de peso - DPP 13%       
      Bernardi, M. M. et al, 2011.

• Similar performance em 
   relação à sibutramina 
       Bernardi, M. M. et al, 2011.
  
• Termogênico 
 Sindller, B. H, 2001

• Ergogênico 
 Armari, L. R et al, 2001.

 NOVO 
comparado com
Sibutramina
ETAPA II

Redução Rápida de 
    Peso com Segurança

13% (DPP)
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