LANÇAMENTO

seu aliado
na perda de
peso com
ação prebiótica
A Organic Compounding traz com exclusividade para o
Brasil, o Koslim. Um ativo 100% natural e vegano, que vai auxiliar
no processo de emagrecimento saudável.
Koslim é derivado da Garcinia indica, que tem como objetivo
auxiliar o processo de emagrecimento saudável, através da sua atuação
por múltiplos mecanismos de ação, proporcionando benefícios como o equilíbrio
a flora intestinal (ação prebiótica), ativação de vias de estímulo à queima de tecido
de gordura (termogênese – AMPK, UCP1, browning), secreção de adiponectinas,
manejo do estresse do retículo endoplasmático e secreção de endocanabinóides.
É capaz de promover a perda de peso, reduzindo a gordura viceral e
subcutânea, tratar a disbiose intestinal, normalizar o perfil lipídico (níveis de
colesterol e triglicérides), além de atuar na saúde e proteção do fígado.
Com a ingestão de apenas 1 cápsula por dia, o emagrecimento será
potencializado, ocorrendo de forma muito rápida, segura e natural.
Posologia: 250mg ao dia.

Benefícios
Redução saudável de peso corporal e gordura
viceral (emagrecedor);

Atua na homeostase energética por várias vias –
AMPK e UCP1;

Induz mecanismos termogênicos;

Reduz o estresse do retículo endoplasmático;

Reduz adipogênese e acúmulo de gordura
em adipócitos;

Melhora a secreção de endocanabinóides;
Melhora o perfil metabólico (colesterol total,
LDL, HDL, triglicérides);

Equilíbrio da microbiota intestinal, tratando
a disbiose associada à obesidade e sobrepeso
(ação prebiótica);

Atuação em adiponectinas;
Protetor hepático.

Reduz adipogênese e armazenamento de
lipídeos pelos adipócitos maduros;

Estudos
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• Koslim é capaz de reduzir a adipogênese em 47,8%, além de diminuir significativamente o acúmulo de lipídeos em
adipócitos, sem afetar a viabilidade celular.
• O estudo foi capaz de comprovar um aumento da expressão gênica de genes chaves para a marronização do tecido
de gordura, além de aumento de UCP1 e estímulo à via AMPK – indicando efeito termogênico e equilíbrio energético.
• Após 16 semanas de tratamento, preveniu o ganho de peso em 55,7%.

• Koslim demonstrou melhora na
sensibilidade à leptina.
• Redução do estresse do retículo
endoplasmático.
• Atua como prebiótico melhorando
a população microbiana de
Akkermancia muciniphila, bactéria
comensal do intestino, que ao ter
seus níveis normalizados comprovadamente auxilia na diminuição
• Koslim foi capaz de reduzir
gordura subcutânea e gordura
visceral, além de normalizar o
perfil lipídico dos pacientes,
atuando na redução de colesterol
total, LDL, VLDL, triglicérides e
melhorando níveis de HDL.

de peso enquanto contribui para aumentar a espessura da camada de muco,
secreção de peptídeo glucagon-like e o conteúdo de endocanabinoides.
• Auxilia de forma geral na disbiose influenciando também na população de outros
microrganismos intestinais prejudicados pelo quadro de excesso de peso.
• Efeito hepatoprotetor – atuando na proteção do fígado frente aos efeitos
tóxicos de drogas como paracetamol e álcool.
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