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Bio-CG
Captura a gordura e reveste as paredes do trato gastrointestinal
promovendo a perda de peso.
Mecanismo de Ação
Bio-CG® captura a gordura e
reveste as paredes do trato
gastrointestinal resultando na perda
de peso. A ingestão diária
de Bio-CG®, proporciona outros
benefícios à saúde como:
Queima da gordura corporal;
Redução
dos
níveis
de
colesterol séricos;
Redução dos lipídios neutros
séricos;
Controle dos níveis de glicose
sangüínea;
Apoio a resposta do sistema
imunológico;
Auxílio no controle da alergia;
Normalização
da
função
intestinal.

Bio-CG® não impede a absorção de
açúcares, proteínas e minerais
nutricionais.

Efeito do Bio-CG® no controle do peso

Bio-CG® reduz o peso corporal quando consumido com uma dieta equilibrada.
O estudo demonstra que tomando Bio-CG® (300mg/dia), o peso corporal foi reduzido
em:
• 3,2 quilos em três meses;
• 4,2 quilos em 6 meses quando se consome uma dieta equilibrada.
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Efeito do Bio-CG® no peso corporal e na gordura corporal
Previne doenças relacionadas ao estilo de vida sem uma limitação calórica.
Estudos demonstram que com a ingestão diária de 300 mg de Bio-CG® houve uma
redução no peso e na gordura corporal após um mês, com o consumo de uma dieta
equilibrada.

Efeito de Bio-CG® no peso corporal
Reduções no peso corporal com hábitos alimentares COMUNS.
O estudo mostrou que com a administração de Bio-CG® (300mg/dia) o peso foi
reduzido em:
• 3,5 quilos em um mês;
• 7 quilos em 3 meses sem limitações calóricas.
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Efeito de Bio-CG® em doenças relacionadas ao estilo de vida
Pode prevenir doenças relacionadas ao estilo de vida sem uma limitação calórica.
De
acordo
com
dados
derivados desses estudos, a
ingestão diária de 300 mg de
Bio-CG®:
Melhora
as
doenças
relacionadas ao estilo
de
vida
sem
a
necessidade
de
alteração
de
hábitos
alimentares.

Efeito
do
Bio-CG®
sobre
o
colesterol
sérico nível A (estudo
animal)
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Bio-CG® demonstrou controlar os níveis de colesterol sérico em ratos.
O efeito do Bio-CG® sobre o colesterol foi examinado em ratos.
O grupo de controle recebeu refeições ricas em gordura por três semanas, enquanto o
grupo de Bio-CG® recebeu Bio-CG® a 5% a cada refeição rica em gorduras.
A redução geral do nível de colesterol sérico foi reconhecida no grupo de Bio-CG®.
A redução significativa no nível de colesterol sérico foi reconhecida no grupo
de Bio-CG® no sétimo dia.

Efeito de Bio-CG® nos lipídios séricos (estudo animal)
Efeitos preventivos de Bio-CG®
em
aumentos
de
lipídios
neutros induzidos por alto teor
de gorduras.
Seguimos
o
mesmo
procedimento
mencionado
acima.
Os níveis de lipídios neutros no
soro foram comparados.
A redução geral do nível de
lipídios neutros foi reconhecida
no grupo de Bio-CG®
A redução significativa no nível de lipídios neutros no soro foi reconhecida no
grupo de Bio-CG® no décimo quarto dia.

Efeito de Bio-CG® nos níveis de açúcar no sangue (estudo
animal)

Efeitos preventivos de Bio-CG®
em aumentos dos níveis de
açúcar no sangue induzidos por
alto teor de gorduras.
Seguimos
o
mesmo
procedimento
mencionado
acima.
Os níveis de açúcar no sangue
foram comparados.
A redução geral do nível de
açúcar
no
sangue
foi
reconhecida no grupo de BioCG®

A redução significativa no nível de açúcar no sangue foi reconhecida no grupo
de Bio-CG® no sétimo dia.

Efeito de Bio-CG® na quantidade de fezes

Examinamos os efeitos de Bio-CG® na quantidade de fezes.
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O grupo de controle recebeu
alimentos ricos em gordura por
três semanas, enquanto o grupo
de Bio-CG® recebeu Bio-CG®
5% a cada refeição rica em
gorduras.
Os pesos secos das fezes foram
comparados.
O aumento significativo das fezes
foi
reconhecido
durante
o
experimento.
O
conteúdo
das
fezes
foi
examinado seguindo o efeito de
Bio-CG®
na
quantidade
de
gordura encontrada nas fezes
(estudo animal).

Efeito de Bio-CG® na quantidade de gordura encontrada nas
fezes (estudo animal)
Bio-CG® aumentou a quantidade de gordura encontrada nas fezes.

Seguimos
o
mesmo
procedimento
mencionado
acima.
Os conteúdos de elementos
solúveis
em
lipídios
encontrados nas fezes foram
comparados.
O aumento significativo de
elementos solúveis em lipídios
nas fezes foi reconhecido, no
grupo de Bio-CG® no dia 6.
O conteúdo das fezes foi
examinado quando os ratos
receberam uma dieta rica em
gorduras e com Bio-CG® 5%
adicionado à dieta rica em
gorduras.

Quando Bio-CG® é administrado antes de uma refeição, ele reveste a
membrana mucosa, prevenindo a absorção de gordura com a formação da
micela, capturando a gordura.
Bio-CG® é um ß-glucam-conjugado com Chitosan de vários tipos de cogumelos
obtidos no Japão, do corpo da fruta, através do processo de deacetilação.

Dosagem: 150 mg, 2 vezes ao dia, antes das refeições.
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