
 
 

KINOSPHERINE® 
 

 Biopolímero marinho enriquecido com catecolaminas do Green Tea 
 Bloqueador de absorção de gorduras de liberação programada 
 Adjuvante seguro para a perda de peso 

 
DESCRIÇÃO 

Kinospherine® é um biopolímero marinho ativado, da família das glicosaminas, enriquecido com 
catecolaminas (1). É apresentado na forma de grânulos esféricos pretos de liberação programada de 
longo prazo, que liberam as fibras ativadas de glicosamina no trato gástrico (1, Certificado de Análise 
SP Farma). 

A fibra usada em Kinospherine® é obtida por ultrapurificação biotecnológica. Essa fibra, que 
normalmente é instável em seu estado natural, é misturada com outras fibras para ser estabilizada e 
otimizar suas qualidades de absorção de gorduras. As outras fibras utilizadas são fruto-oligossacarídeos 
de cadeia curta, encontrados em muitas plantas comestíveis (por ex. Beterraba, Chicória, Alcachofra...), 
e podem representar até 25% do peso seco do produto (1, 3). 
 
PROPRIEDADES 

Kinospherine® atua ligando-se às gorduras de origem alimentar, propiciando sua eliminação. 
Desta forma, é um adjuvante seguro para a perda de peso. Kinospherine® neutraliza a maior parte das 
gorduras encontradas nos alimentos, tanto as visíveis (encontradas em alimentos fritos, manteiga etc.) 
como as ocultas (em carnes magras, laticínios etc.), através da criação de ligações do tipo covalente (1, 
2, 3). 

Kinospherine® parte do princípio do uso de um amino-polissacarídeo ultrapurificado para 
capturar moléculas de gordura. O produto é ativado pela associação com fibras, que agem como um 
micro-catalisador e ajudam a melhorar o trânsito intestinal (1, 2, 3). Disponível no intestino durante o 
dia inteiro, devido à sua estrutura peculiar, Kinospherine® somente é eliminado após ligar-se às gorduras 
(2). 

Com propriedades bifidogênicas, as fibras de Kinospherine® são saudáveis e permitem a 
reestruturação e equilíbrio da flora intestinal. Possuem baixo teor calórico e são enriquecidas com 
catecolaminas extraídas do Green Tea, com ação lipolítica (1). 

O potencial da fibra em atrair gordura é aumentado pela ativação com um catalisador natural, 
que acentua a ação e fortemente aumenta a velocidade da reação entre as fibras e as moléculas lipídicas. 
O catalisador escolhido foi o negro de carbono alimentar, um grafite micronizado ultrapurificado que 
confere às microcápsulas sua cor negra característica (1, 3). 

Com Kinospherine®, as gorduras formam ligações covalentes com os grânulos, que as atraem e 
impedem que sejam fracionadas pela lipase e, conseqüentemente, impedem sua assimilação pelo 
organismo (3). A quitosana comum absorve cerca de 9 gramas de gordura, enquanto que as fibras 
ultrapurificadas de Kinospherine®, com o mesmo volume, podem absorver 17 gramas de gordura. Além 
disso, Kinospherine® possui ação duradoura (5). 
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MECANISMO DE AÇÃO 
Os grânulos de Kinospherine® devem ser acondicionados em cápsulas gelatinosas duras de 

tamanho 0. Durante a absorção das cápsulas, cada dose libera os grânulos de Kinospherine® no trato 
digestivo. Primeiramente a água dissolve os fruto-oligossacarídeos que compõem os grânulos, abrindo 
os poros. A quitosana ultrapurificada dissolve-se lentamente, aprisionando os ácidos graxos e floculando 
instantaneamente (2). 

Os triglicerídeos neutros de ésteres, do tipo alquil-éster são adsorvidos pelo negro de carbono. O 
sistema quitosana/ácido graxo se ativa e transforma parte dos lipídeos em fibras não assimiláveis. Os 
fruto-oligossacarídeos tornam o trânsito intestinal mais fácil. Com pH de 6,2, a quitosana reduz ao 
mesmo tempo a acidez gástrica e limita a hidrólise de triglicerídeos, enquanto que o negro de carbono 
oculta os resíduos de alquil-ésteres e limita a hidrólise enzimática (2). 

 
Kinospherine® atua de duas formas: 
Ação imediata - Kinospherine® possui ação imediata nas gorduras visíveis quando a cápsula é ingerida. 
Sua cobertura se dissolve e os microgrânulos de Kinospherine® são liberados no lúmen gástrico quase 
imediatamente. Então ocorre uma reação instantânea com as gorduras. Esta propriedade se deve à 
presença do catalisador (3). 
Ação de longo prazo - Devido à progressiva decomplexação da fibra ativa e do fruto-oligosacarídeo, 
Kinospherine® age apenas quando há gordura para ser complexada. Sem Kinospherine®, as gorduras 
ingeridas são progressivamente fracionadas pela lipase, e os fragmentos (ácidos graxos) são assimilados 
pelo organismo (3). 
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INDICAÇÕES 
 Auxiliar em regimes de emagrecimento; 
 Auxiliar nos processos digestivos. 

 
CONTRA-INDICAÇÕES 
O uso não é recomendado para crianças com menos de 8 anos de idade e gestantes (4). 

 
POSOLOGIA 

Para a neutralização de gorduras em adultos e crianças com mais que 8 anos de idade, 
recomenda-se tomar 400 mg, 3 vezes ao dia, na forma de cápsulas gelatinosas duras, ou então as três 
doses podem ser reunidas em uma única tomada de 1,2 g ao dia, devido à sua ação prolongada (1, 3, 5). 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1) Kinospherine – Long Term Fat Blocker – Manual Técnico – Laboratoires Oligocaps; 
2) La Kinospherine – Un Complexe Nutritionnel Issu de la Recherche Oligocaps; 
3) Kinospherine – CD de Treinamento – Laboratoires Oligocaps – France; 
4) Comunicado do fornecedor; 
5) Kinospherine – 8-10 hours active fat blocker – PDF file – Laboratoires Oligocaps. 
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