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FASEOLAMINA
É uma glicoproteína obtida do feijão, Phaseolus vulgaris (leguminosae), com ação
inibidora da amilase. É usada como auxiliar nas dietas para perda de peso, geralmente
associada a outros inibidores enzimáticos como a cassialamina.
A Faseolamina, quando ingerida, inibe a ação da enzima amilase e, conseqüentemente, a
conversão de carboidratos em glicose (açúcar) é suprimida. A prevenção desta conversão
obstrui a absorção de uma porção dos carboidratos na forma de glicose ingeridos todos os
dias, eliminando açúcares e as calorias atribuídas a eles, resultando em uma diminuição das
reservas de gordura. Os carboidratos que são normalmente armazenados pelo corpo na
forma de gorduras serão eliminados sem causar qualquer efeito negativo. In Vitro, 1g de
Faseolamina é capaz de inibir a conversão de 454g de carboidratos, o que significa cerca de
1800 Kcal.
NOME CIENTÍFICO: Phaseolus vulgaris
PARTE USADA: Fruto
INDICAÇÕES: Promoção da perda de peso. Tratamento de diabetes mellitus em pacientes
não dependentes de insulina. Redução da absorção de carboidratos.
DOSES E USOS: Uso oral. Doses usuais de 300 a 900 mg ao dia, divididas em 2 a 3
tomadas, às refeições.
REAÇÕES ADVERSAS: A tolerância a este produto é bastante alta e comumente, não
provoca efeitos colaterais. Porém, há alguns relatos de diarréia em pessoas que possuem
uma dieta muito rica em amido. Um estudo apontou a ocorrência de diarréia no primeiro dia
de tratamento, que, no entanto, cessou nos dias subseqüentes. Em outro estudo, o inibidor
de amilase provocou diarréia apenas em dosagens maiores, e em dietas que continham
apenas amido. A diarréia não foi observada quando a dieta continha também gorduras e
proteínas.
INTERAÇÕES: A Faseolamina pode ter seu efeito potencializado com a associação de:
picolinato de cromo, vanádio, gymena, garcínia, L-carnitina.
CONTRA-INDICAÇÕES: Pacientes com hipersensibilidade a substância. O uso na
gravidez e lactação deve ser feito com orientação médica.
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