
Greenselect Phytosome® é um fitoativo 
patenteado a base de catequinas, obtido 
com tecnologia Phytosome®, enriquecido 
com altas concentrações de galato de 
epigalocatequina e descafeinado, para 
prevenção e tratamento da obesidade e 
suas comorbidades. 

#Fitoative_Se

Inovação no 
tratamento 
da obesidade.

Greenselect
P h y t o s o m e

®

Redução de até 
15 kg em 90 dias*.
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A Tecnologia Phytosome®

Phytosome® é uma tecnologia patenteada e desenvolvida com fosfolipídeos (como a fosfatidilcolina), formulado 
para otimizar parâmetros farmacocinéticos, como o aumento da absorção e da biodisponibilidade de fitoativos, 
quando administrados por via oral e consequentemente, de parâmetros farmacodinâmicos, com uma ação 
terapêutica mais efetiva (Amin, T., Bhat, S.V. 2012 e Bhattacharya, S. Phytosomes. 2009).

60% de 
catequinas 
e 40% GEGC

Tecnologia  
patenteada   
Phytosome®

Estudos clínicos 
comprovam 
sua eficácia

Sem 
Cafeína
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Toxicidade/Contraindicações
Crianças, gestantes e lactantes devem consultar um profissional da área da saúde antes de fazer o uso.

florien.com.br /florien.fitoterapia @florienfitoativo Vendas: 19 3429 1199
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Sugestão de Fórmula Por que descafeinado?

DosagemFitoativo

Greenselect phytosome® 120 mg 

Excipiente q.s.p. 1 cápsula 

Posologia: Ingerir 1 cápsula, duas vezes ao dia.

Greenselect
P h y t o s o m e

®

Estudos clínicos
Biodisponibilidade
Estudos clínicos realizados em indivíduos sadios confirmam que o Greenselect Phytosome®, quando comparado 
com o extrato de catequina obtido sem a tecnologia Phytosome®, foi capaz de aumentar em duas vezes sua 
biodisponibilidade, sendo o maior pico observado na segunda hora após a ingestão (PIETTA P., et al. 1998 - Figura 1).

Redução do Peso Corporal
Em estudo clínico multicêntrico, conduzido em indivíduos acima do peso, evidenciou que no grupo tratado com 
Greenselect Phytosome® houve em média, uma redução de 14,6% do peso corporal e de 12% no IMC, aos 90 dias 
de tratamento. Além disto, foi observada também uma melhora no perfil lipídico, com redução do colesterol total e 
dos triglicerídeos no sangue (Di Pierro F., et al. 2009 - Figura 2).

Síndrome Metabólica (SM)
Os efeitos benéficos de Greenselect Phytosome® foram avaliados em estudo clínico com voluntários 
que apresentavam valores limítrofes para diferentes parâmetros que definem a SM e com aumento do 
estresse oxidativo plasmático. Após 24 semanas de tratamento, a observação de melhora do peso corporal, 
perfil lipídico e pressão arterial posicionou 68% dos indivíduos tratados com Greenselect Phytosome® 
como fora dos parâmetros e do perfil característico da SM, enquanto que 80% dos indivíduos do grupo 
controle se mantiveram nas condições iniciais, definidas como limítrofes para a SM (Brandão, A.P. 2005 e 
Belcaro, G., et al. 2013).

Figura 2.
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Greenselect Phytosome®

Extrato de catequinas 

obtido sem a tecnologia 

Phytosome®

Greenselect Phytosome® é desprovido das 
ações estimulatórias centrais e periféricas da 
cafeína, o que é  importante para indivíduos 
mais sensíveis à substância e portadores de 
doenças cardiovasculares. 


