
FABULESSTM  
INOVAÇÃO NO GERENCIAMENTO DE PESO 

 
Sobrepeso, obesidade e manutenção do peso têm se tornado uma questão 
importante para um número cada vez maior de pessoas. Atualmente, encontramos 
no mercado uma enorme variedade de produtos criados para ajudar as pessoas a 
gerenciar seu peso, mas os resultados dependem de esforço e disciplina contínuos. 
Para ajudar os consumidores na luta pelo controle de peso, o laboratório holandês 
DSM, líder global em soluções para nutrição, saúde e bem-estar, oferece uma 
solução completamente nova: FabulessTM. 
 
FabulessTM é um ingrediente inovador, que afeta a quantidade de tempo que o 
indivíduo leva para ficar com fome novamente depois de uma refeição, e a 
quantidade de comida ingerida na próxima. 
 
Os componentes patenteados de FabulessTM e sua tecnologia são inteiramente 
naturais. FabulessTM consiste de um pó emulsionável, fabricado a partir de óleo de 
palma e aveia. A fração específica de aveia é digerida muito lentamente, permitindo 
que FabulessTM penetre profundamente no sistema intestinal. O corpo identifica 
um nível relativamente alto de gordura não digerida em um estágio tardio do 
processo digestivo. Desta forma, os sinais de fome que normalmente começariam a 
ser gerados são suprimidos. 
 
Várias autoridades européias e americanas endossaram produtos que contenham 
Fabuless™, considerado segura sua combinação de ingredientes alimentares. 
 
Composição de FabulessTM 
Fabuless™ é um pó emulsionável patenteado, contendo óleo de palma revestido 
com galactolipídeos de óleo de aveia, que é naturalmente rico neste tipo de lipídeo 
polar. 
 

 
Figura 1. Microestrutura de FabulessTM 

 
Mecanismo de ação  
A microestrutura de FabulessTM foi criteriosamente desenvolvida para retardar a 
digestão das gotículas de óleo de palma no estômago e no intestino delgado. 
 
As gotículas passam relativamente intactas através da primeira parte do trato 
digestório para a parte distal do intestino delgado, o íleo. A gordura não digerida no 
íleo faz com que o indivíduo se sinta confortavelmente satisfeito. Este mecanismo 
de sinalização, também conhecido como “mecanismo de freio ileal”, envolve 

                                                                  

                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

           

                                                                                       

                                                                                    

                                                               

Facebook.com.br/farmacam

Instagram.com.br/farmacam

vendas@farmacam.com.br 

whatsapp (21) 98493-7033 

www.farmacam.com.br 



                                                             

aumento dos níveis do hormônio da saciedade GLP-1 (Glucagon-like peptide-1), e 
causa um efeito sacietógeno, que comprovadamente faz comer menos. A 
composição de FabulessTM é digerida normalmente mais adiante no íleo (Figura 
2). 
 

 
Figura 2. Mecanismo de ação de FabulessTM 

 
Os processos fisiológicos envolvidos na ingestão alimentar e no controle do apetite 
humano são complexos e constituem uma área de grande interesse para cientistas 
e pesquisadores. Duas etapas estão envolvidas nesse processo: primeiro o 
consumo de alimento sacia a fome, e depois há a inibição da vontade de comer 
mais. A primeira se desenvolve durante o ato de comer, e a segunda começa ao 
final de uma refeição perdurando até a próxima. Fabuless™ promove saciedade.  
 
Estudos demonstram que existe um local de ação de saciedade no íleo distal. A 
empresa Sueca LTP Lipid Technologies Provider AB, agora parte da DSM, pesquisou 
o mecanismo por mais de 10 anos e descobriu que os lipídeos que chegam intactos 
diretamente no íleo promovem uma nítida sensação de saciedade. Ao pesquisar a 
cascata de sinais que normalmente regulam o apetite, seu trabalho levou ao 
desenvolvimento de Fabuless™. 
 
Gordura para gerenciamento de peso 
Embora os consumidores modernos estejam em geral cientes de que nem todas as 
gorduras são iguais, o conceito de gordura para controle de peso ainda precisa ser 
tratado com cuidado. É importante destacar que a incorporação de Fabuless™ em 
bases alimentícias não leva a produtos com alto teor calórico.  
 
Produtos laticínios com quantias efetivas de Fabuless™ terão uma porcentagem de 
gordura total entre 0,4% e 1,6% apenas. Garantidamente, a quantia de gordura 
provida por Fabuless™ é cerca de 2,0% da ingestão média diária recomendada. 
Quando comparado com gordura de leite derivada de produtos lácteos normais, 
Fabuless™ contém menos gordura saturada e nenhuma gordura trans. 
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Estudos científicos 
 
1. Ensaio a curto prazo – Fabuless™ promove saciedade e reduz a ingestão 
calórica. 
 
Quatro diferentes estudos foram realizados no Centro de Dieta e Saúde da 
Universidade de Ulster da Irlanda do Norte, com o objetivo de avaliar o efeito de 
Fabuless™ em promover a saciedade e a diminuição de ingestão calórica. Estes 
estudos foram publicados no International Journal of Obesity em 2000 e 2001, e no 
European Journal of Clinical Nutrition em 2002 e 2006. 
 
A maioria dos estudos foi duplo-cego, randomizado e controlado por placebo. 
Voluntários saudáveis foram recrutados e os produtos de teste foram iogurtes 
idênticos, exceto pela adição de Fabuless™.  
 
Estudos 1 e 2 
Os estudos 1 e 2 foram idênticos, onde participaram voluntários não-obesos 
saudáveis. Eles ingeriram um café da manhã padrão, e depois o almoço foi 
substituído por um iogurte contendo Fabuless™ ou não, com valor calórico total de 
800KJ, que corresponde a 8% da ingestão calórica diária. Quatro horas depois do 
almoço, os participantes tiveram acesso livre a uma refeição buffet. O consumo 
calórico foi devidamente registrado já que o alimento foi pesado antes da refeição e 
todos os alimentos não consumidos, incluindo as sobras, foram pesados ao término 
das refeições. No restante do dia, permitiu-se que os voluntários comessem e 
bebessem à vontade, mas foram instruídos a manter um registro com pesos de 
todos os alimentos e as bebidas consumidas. 
 

 

Figura 3. Medidas de consumo calórico no jantar. 
 
Os estudos mostraram uma redução média de 13,35% da ingestão calórica, na 
principal refeição após o almoço, quando Fabuless™ foi ingerido. 
 
Estudo 3 
No estudo 3 participaram voluntários não-obesos, acima do peso e obesos. O café 
da manhã foi substituído por um iogurte contendo ou não Fabuless™. Os 
participantes tiveram livre acesso a refeições buffet quatro e oito horas após o café 
da manhã e todos os consumos foram registrados da mesma maneira como nos 
estudos 1 e 2. Cada indivíduo manteve um registro com peso de todos os alimentos 
e bebidas consumidos durante o resto do dia. 
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Figura 4. Medidas de consumo calórico 4 e 8 horas após consumo de Fabuless™. 
 
Este estudo mostrou maior eficiência na diminuição do consumo calórico 4 e 8  
horas após a tomada de Fabuless™, considerando que ele foi ingerido no café da 
manhã. 
 
Estudo 4 
O estudo 4 investigou um efeito dose-resposta em indivíduos não-obesos. O perfil 
do estudo foi o mesmo que o do estudo 3, mas cada voluntário foi testado 4 vezes 
(com intervalos de 7 dias) e receberam três doses de Fabuless™ e placebo em 
uma ordem randomizada. As quantidades usadas no estudo foram 0, 2, 4 e 6 
gramas de Fabuless™ em 200 gramas de iogurte, que foi ajustado para o mesmo 
conteúdo sem Fabuless™.  
 

 
Figura 5. Redução no consumo de energia x quantidade ingerida de Fabuless™. 
 
O estudo dose-resposta mostrou que, além da diminuição gradativa do consumo 
calórico conforme o aumento da quantidade ingerida de Fabuless™, 
especificamente a tomada de 6g de Fabuless™ no café da manhã reduz quase 
30% da ingestão calórica no almoço. 
 
Os resultados mostraram uma diminuição significativa na ingestão de alimentos na 
refeição quatro horas após o consumo de iogurte contendo Fabuless™. Nos 
estudos 3 e 4, uma redução significativa também foi observada após oito horas, 
bem como no período seguinte do consumo de alimentos e bebidas, conforme 
relatos dos voluntários. Indivíduos acima do peso e obesos responderam de forma 
similar em comparação aos não acima do peso. Um efeito de dose-resposta 
também foi demonstrado (estudo 4). 
 
A redução na ingestão de alimentos parece ser maior nos estudos 3 e 4 do que nos 
estudos 1 e 2, que pode ser explicado por uma diferença no desenho do estudo. O 
almoço foi substituído por iogurte nos estudos 1 e 2, enquanto o café da manhã foi 
substituído por iogurte em estudos 3 e 4. Esse efeito pode ser maior devido ao fato 
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de que o efeito de saciedade dura mais de quatro horas; assim os melhores 
resultados foram obtidos com a tomada do iogurte contendo Fabuless™ no início 
do dia.  
 
2. Ensaio a longo prazo – Fabuless™ promove a manutenção da perda de peso 
corpóreo – evita o “efeito sanfona”. 
 
O efeito de Fabuless™ na recuperação do peso, massa de gordura corporal e 
medida da cintura foi avaliado em voluntárias com sobrepeso moderado (TABELA 
1). As voluntárias perderam inicialmente 5 a 10% de seu peso corporal em seis 
semanas alimentando-se com uma dieta de baixa caloria (média de perda de peso 
= 7,7 kg). Após estas seis semanas, as voluntárias retomaram seus padrões 
normais de alimentação e um grupo (n=28) recebeu iogurte com placebo e o outro 
(n=22) recebeu o mesmo produto com Fabuless™, ambos ingeridos duas vezes ao 
dia por quatro meses. Ao final do período, os resultados foram mensurados. 
 

Tabela 1. Características das mulheres no início do ensaio. 

Parâmetros avaliados 
Grupo que tomou 

FabulessTM 
(n=22) 

Grupo que tomou 
placebo 
(n=28) 

Idade (anos) 40,3 41,2 

IMC (kg/m2)  28,9 28,5 
Peso (kg) 81,3 79,0 
Altura (cm) 167,6 166,3 
Medida da cintura (cm) 91,1 91,5 
Medida do quadril (cm) 108,8 108,1 
Massa de gordura corporal (%) 38,4 38,2 

 
Após o estudo, as voluntárias que tomaram iogurte com placebo ganharam 
significantes 3 kg, enquanto as que consumiram iogurte com Fabuless™ não 
ganharam peso significante (1,1 kg). Os resultados estão ilustrados na figura 6.  
 

 
Figura 6. Manutenção do peso ao longo dos meses. 

 
Fabuless™ também reduziu massa de gordura corporal durante este período, 
enquanto que o grupo que recebeu placebo ganhou gordura corporal (figura 7).  
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Figura 7. Redução da massa de gordura corporal ao longo dos meses. 
  
A figura 8 mostra que o Índice de Massa Corporal (IMC) e a medida da cintura 
também reduziram significativamente no grupo que tomou Fabuless™, comparado 
ao grupo placebo. 
 

 

Figura 8. Manutenção da redução da circunferência abdominal ao longo dos meses. 
 

Além de comprovar que Fabuless™ é um ingrediente efetivo de longo prazo para 
controle de peso, este estudo mostrou que as voluntárias que ingeriram 
Fabuless™ também sentiram menos fome ao final do ensaio, quando comparado 
às voluntárias que não tomaram Fabuless™: na semana 25, a fome foi 1,5 vezes 
maior no grupo controle (p<0,05 fatorial), comparável à sensação de fome anterior 
e à perda de peso. 
Adicionalmente, o hormônio da saciedade GLP-1 (Glucagon-like peptide-1), que 
desperta a sensação de saciedade em humanos, foi maior no grupo que ingeriu 
Fabuless™ (TABELA 2). 
 

Tabela 2. Nível plasmático do hormônio GLP-1 relacionado à saciedade. 
Hora Semana 2 Semana 8 Semana 26 

GLP-1 Fabuless™ Placebo Fabuless™ Placebo Fabuless™ Placebo 
(pmol/L) (n=22) (n=28) (n=22) (n=28) (n=22) (n=28) 
0 (min)  6,8 6,8 7,5 6,6 7,0 6,3 
90 (min)  7,9 7,9 7,8 7,6 7,5 7,3 
180 (min)  7,3 7,3 7,4 7,2 8,7* 7,5 
*p<0,05 comparado à semana 2 
 
Propriedades 
• Produto 100% natural, derivado de óleos vegetais purificados; 
• Aciona o mecanismo de controle natural do apetite; 
• Aumenta a saciedade; 
• Reduz o apetite e o consumo calórico; 
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• Reduz a circunferência abdominal e a gordura corporal; 
• Eficaz na redução e manutenção do peso corpóreo; 
• Efeitos duram de 4 a 8 horas, podendo se estender por mais tempo; 
• Disponível na forma de pó. 
 
Indicações 
• Indicado para pessoas que estão ou não acima do peso, porém desejam 

gerenciá-lo, por meio do controle da fome e da redução de ingestão calórica. 
• Indicado também para pessoas que desejam não recuperar o peso perdido, pois 

estudos demonstraram que indivíduos que tomaram FabulessTM mantiveram o 
peso, e a diminuição da gordura corporal e da circunferência da cintura. 

 
Recomendação de uso 
Aconselha-se a ingestão de 6g de FabulessTM uma vez ao dia (preferencialmente 
no café da manhã).  
Estudos demonstraram melhores resultados com a tomada de FabulessTM no café 
da manhã ou almoço, devido ao seus efeitos prolongados por horas. 
Nas duas primeiras semanas, sugere-se a ingestão duas vezes ao dia (café da 
manhã e almoço).  
FabulessTM pode ser adicionado em shakes, sachês, sopas, iogurtes, bebidas, 
suplementos alimentares líquidos, gomas, chocolates ou qualquer base alimentícia; 
considerando que ele possui leve sabor adocicado. 
 
OBS:  

• FabulessTM é sensível a temperaturas inferiores a 4,0 °C; portanto não deve 
ser congelado; 

• Observa-se boa solubilização de FabulessTM em líquidos, sendo que 
temperaturas mornas facilitam sua dispersão; 

• Quando dispensado na forma de sachê, adjuvantes como agentes 
solubilizantes, edulcorantes e flavorizantes podem ser adicionados. A Nostra Base 
Efervescente também pode ser utilizada. 
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