
DUPLA AÇÃO NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL,
MELHORA DA FUNÇÃO COGNITIVA E INIBIÇÃO 

DA RECAPTAÇÃO DA SEROTONINA

ZEMBRIN® é o extrato padronizado e patenteado, de uma seleção única da planta 

Sceletium tortuosum, pesquisado e clinicamente estudado, desenvolvido por uma 

equipe internacional de médicos e cientistas. 

BENEFÍCIOS

Modula o 
estresse e 
ansiedade

Melhora a 
qualidade
 do sono

Modula a 
compulsão 
alimentar

Equilibra as varia-
ções de humor na 
TPM e climatério

Ativa as funções 
cerebrais, me-

lhora a atenção, 
raciocínio e 

memória

8mg a 25mg diários
dose máxima: 50mg diários

Ingrediente natural que comprovadamente apresenta dois mecanismos de ação no 
Sistema Nervoso Central (SNC). 

1) Mesembrenona: Inibe a fosfodiesterase        
    do tipo 4 (PDE4)

    Aumenta o AMPc intracelular  

    Regula o AMPc/GMPc em processos 
    relacionados à memória.

2) Mesembrina: Inibe a recaptação 
    da serotonina (5-HT) 

    Efeitos ansiolíticos dos ISRS 
    (Inibidor Seletivo da Recaptação 
    da Serotonina) 

Os principais alcalóides do ZEMBRIN® são mesembrenol, mesembrina, mesembrenona 
e mesembranol. O alto teor de mesembrenona e o baixo teor de mesembrina são 
responsáveis pelo perfil de segurança e eficácia nos efeitos apresentados.

(Evid based compl and altern med 2014; 2014: 682014).

MECANISMO DE AÇÃO

ZEMBRIN®: DUPLO E SINÉRGICO MECANISMO DE AÇÃO

POSOLOGIA

Non-GMO



MAIS INFORMAÇÕES:

Efeitos agudos do ZEMBRIN® na amígdala 

humana e sua conexão com o hipotálamo 

(Neuropsycopharmacology 2013; 38(13): 2708-16).

ZEMBRIN® e os efeitos na função cognitiva 

(Evid Based Complement Alternat Med. 2014; 2014: 
682014).

Estudo duplo-cego, controlado por placebo 

• 16 voluntários saudáveis;

• Administração de 25mg ou placebo por 

um período de 5-9 dias (média= 6/8 dias);

• Análise fMRI (Ressonância Magnética 

Funcional) focado na atividade relacionada 

à ansiedade na amígdala e seus neurocir-

cuitos conectados. 

• Estudo cross-over, duplo cego, placebo 

controlado;

• 21 homens e mulheres saudáveis;

• Administração de 25mg ou placebo dia-

riamente, por um período de 3 semanas.

Acesse os estudos aqui:

Análise de segurança e tolerabilidade 
mostraram que a suplementação de 
Zembrin® nas doses de 8mg/dia a 50mg 
/dia não ocasionou mudanças ou qual-
quer relevância clínica nos parâmetros 
bioquímicos e fisiológicos. (NELL et.al. 
2013: DIMPFEL, 2017).
Zembrin® Não tem efeitos colaterais e 
não causa dependência. Pacientes que 
não responderem ao tratamento em até 
6 semanas com dose mínima (8mg/dia), 
podem ter a dose reajustada para até no 
máximo 50mg/dia.

SEGURANÇA

COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA

Zembrin® 
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3 semanas*p < 0.022 vs. placebo

Método utilizado: CNS VitalSign® **
**Este método foi utilizado por mais de 5.000 médicos 
em 52 países para teste neurocognitivo.

Base 
de linha Zembrin® Placebo

Flexibilidade cognitiva
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35.4

60.2*
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3 semanas*p < 0.032 vs. placebo

Base 
de linha Zembrin® Placebo

Função executiva

50.1

36.8

60.8*

Método utilizado: CNS VitalSign® **
**Este método foi utilizado por mais de 5.000 médicos 
em 52 países para teste neurocognitivo.

Informação técnica adequada à tomada de decisão 

exclusiva do profissional da saúde, médico, nutri-

cionista ou farmacêutico magistral. Os princípios 

ativos divulgados neste material requerem pres-

crição e formulação magistral individualizada para 

serem utilizados.

@iberomagistral

/iberomagistral

www.iberomagistral.com.br


