
Nome Científico: 

Trigonella foenum-graecum.

Dose Usual: 

300 mg a 600 mg ao dia, com ingestão 

concomitante ao alimento.

Atributos do produto:

•	100% natural, obtido do extrato da 

semente do feno grego.

•	Padronizado em 50% Fenuside™.

•	Auxilia no aumento da libido, excitação, 

frequência e satisfação sexual feminina.

•	Mantém os níveis normais de estradiol e 

progesterona.

•	Ajuda a reduzir os sintomas da menopausa.

•	Favorece a modulação hormonal feminina. 

Fatores como idade, doenças crônicas, estresse e uso de medicamentos podem ocasionar dis-
funções sexuais. Estas, por sua vez, caracterizam-se, principalmente, pela falta de desejo, que-
da na excitação, desconforto e/ou dor durante o ato sexual. Quanto mais precocemente incidir o 
comprometimento desse ciclo, maior será o prejuízo à resposta sexual e mais complexos serão 
o quadro clínico, o prognóstico e o tratamento.

Dada à importância deste problema, a Galena traz para o mercado Libifem®, uma alternativa 
natural com segurança e eficácia comprovada no aumento da libido, excitação, frequência e 
satisfação sexual feminina: Libifem®, o extrato da semente do Feno grego padronizado em 
50% de Fenuside™.

MECANISMO DE AÇÃO

O extrato de Trigonella foenum-graecum apresenta atividade relacionada à ligação a recepto-
res e indução da expressão de genes responsivos a E2 (receptores para estrogênio tipo 2) e 
estimulação da reposição dos hormônios sexuais femininos, através do aumento da produção 
endógena dos mesmos hormônios. Estes processos são fundamentais para aumentar a libido e 
fatores relacionados à melhoria na vida sexual feminina, visto que:

•	 A normalização dos níveis hormonais está relacionado ao aumento da libido e excitabili-
dade sexual;

•	 A manutenção do nível de estrogênio é fundamental, pois este hormônio é co-dependente 
dos níveis de estradiol e testosterona, além ser responsável pela estimulação da lubrifica-
ção e aumento no fluxo sanguíneo vaginal, afetando a excitabilidade e orgasmo feminino.

LIBIFEM®

Aumento da libido e desejo sexual feminino

EFICÁCIA DO LIBIFEM®

Estudo IN VIVO

Avaliação dos efeitos do extrato de Trigonella foenum-graecum na função sexual, perfil hormonal e metabolismo em mulheres.

Foi realizado um estudo de Fase III, duplo-cego, randomizado, com grupo placebo controlado. O estudo foi desenvolvido com 80 mulheres saudáveis, com 
idade entre 21 e 49 anos, que apresentavam ciclos menstruais regulares. As mesmas receberam 300 mg de Libifem®, 2 vezes ao dia ou placebo entre 
2 ciclos menstruais, iniciando na fase folicular.

Foram avaliados os seguintes parâmetros:

•	 Função Sexual através de questionário que avalia desejo e excitação, entre outros.
•	 Acompanhamento Sérico através da quantificação dos níveis hormonais.
•	 Psico-social: avaliação dos níveis de estresse, fadiga e qualidade da vida sexual nos relacionamentos.
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AUMENTO DA LIBIDO E COADJUVANTE NA 
REDUÇÃO DOS SINTOMAS DA MENOPAUSA
Libifem®.....................................................................300 mg
Maca Peruana.............................................................500 mg
Adminsitrar 1 dose pela manhã e à noite.

RESULTADO
Libifem® promove a libido feminina, pois melhora e contribui com os parâ-
metros do desempenho sexual como excitabilidade, satisfação e frequência 
sexual. Além disso, auxilia na redução dos sintomas da menopausa por 
estimular e nomalizar os niveis hormonais femininos.

INDICAÇÕES
É indicado para melhorar a libido femi-
nina e o desempenho sexual. E coad-
juvante para amenizar os sintomas da 
menopausa e alterações dos níveis de 
hormônios sexuais.
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Sugestões 
de Fórmulas
uso IN

Avaliação de Excitabilidade/Index de Função Sexual Feminina (FSFI) TOTAL

Avaliação de Excitabilidade

Níveis de estradiol (faixa saudável na fase folicular: 70-530 pmol/l)

Análise da função sexual

Níveis de estradiol (faixa saudável na fase folicular: 70-530 pmol/l) /
Avaliação dos níveis de Testosterona Livre
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