INSUMO NUTRACÊUTICO COM ESTUDO CLÍNICO
POTENCIAL DE APLICAÇÕES DO INSUMO
Promove redução rápida de peso in vivo: 8,36% (*PPSP)
PEREIRA T.M. et al, 2011.
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Utilização da marca e do logotipo KOUBO® em seus produtos garante Alta Qualidade, Eficácia e Segurança.[1]
Este material foi desenvolvido exclusivamente como mera sugestão para o Setor de Marketing, Pesquisa e Desenvolvimento dos nossos Clientes. Todas as alegações técnicas e sugestões mercadológicas foram
elaboradas pelo nosso departamento de marketing científico, resultando em informações confiáveis e seguras. Contudo o nosso potencial Cliente deverá confirmar estas informações técnicas e mercadológicas,
inclusive efeitos e estabilidade, das nossas matérias primas antes de adotá-las nos seus métodos e produtos finais. As formulações quando sugeridas são meramente informativas e baseadas em nosso melhor
conhecimento até este momento por isso devem ser conduzidos testes preliminares de inteira responsabilidade de cada empresa para avaliar a exatidão, perfeição, estabilidade e compatibilidade dos ingredientes,
estando o Grupo Pharmacopéia eximido totalmente de eventuais problemas decorrentes da não observação ou falta de testes complementares as formulações, manipulações magisttrais ou produtos finais. Lembramos
que se trata de matérias primas/insumos/ingredientes e não produtos terminados ou acabados, e que estes, deverão seguir orientação de profissional técnico habilitado para formulação e/ou manipulação bem como da
legislação em vigor para cada caso, aplicação e/ou registro. Nenhuma consideração, sugestão, formulação ou alegação aqui mencionada é considerada uma permissão de uso ou aplicação, nem uma indução de
prática, consumo ou violação de qualquer patente ou permissão. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações técnicas e sugestões mercadológicas desta matéria prima sem aviso prévio. Outrossim, são
disponíveis as fontes bibliográficas dos trabalhos citados. Chamamos à atenção para, antes de divulgar qualquer informação pública, os regulamentos e diretrizes de propaganda de produtos do segmento a ser atingido
sejam observadas, não cabendo ao Grupo Pharmacopéia nenhuma responsabilidade pelo uso inapropriado destas informações e sugestões mercadológicas. Os produtos com patente depositada/concedida e marcas
depositadas/registradas de propriedade do Grupo Pharmacopéia, seus inventores e associados somente poderão ser divulgados com expressa autorização e por tempo limitado. Para informações complementares tais
como; amostras, testes, protocolos, ensaios e outras sugestões de fórmulas, bem como autorizações, contate nosso Serviço de Informação Magistral (SIM) 11 2148 76 39.
[1] Para uso da marca, solicite autorização ao departamento de marcas e patentes do Grupo Pharmacopéia.

O que é Koubo®?
Koubo® é um insumo nutracêutico padronizado e vetorizado de uma assemblage de varietais de cactáceas, proveniente
de terroir exclusivos, produzido com tecnologia proprietária “VECTORIZED PROTECTION™” com patente depositada.

2.

®

Koubo tem ação comprovada?
Em recente estudo clínico, randomizado, duplo-cego, realizado com 65 indivíduos de ambos os sexos verificou-se que
Koubo® apresenta uma Perda de Peso Subtraída do Placebo (PPSP) de 8,36%, confirmando o resultado do estudo pré
clínico com DPP de 13%.

3.

O que é PPSP?
A eficácia na perda de peso é medida através do índice de Perda de Peso Subtraída do Placebo in vivo (PPSP) que traduz a
perda de peso real do paciente conforme preconizado no estudo. Desta forma é possível avaliar e comparar o resultado
com qualquer outro, da mesma maneira que avaliam temperaturas, fatores de proteção solar, índices ultra violeta, etc.

4.

Quais foram os resultados do estudo clínico?

®

Avaliou-se o insumo por meio de parâmetros bioquímicos e antropométricos e os resultados demonstraram que o
insumo Koubo® acelera o emagrecimento com maior efetividade, tornando a redução de peso eficaz, rápida e segura.
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1.

5.

®

Qual o mecanismo de ação do Koubo ?
Koubamines são consideradas marcadores da espécie, sendo responsável pela provável ação moduladora do apetite,
desencadeando a glicogenólise e a lipólise, conseqüentemente, contribuindo com a sensação de saciedade.

6.

Há alguma contra-indicação para o uso do Koubo®?
O estudo clínico mostrou que Koubo® não apresenta efeitos colaterais, mas só deve ser utilizado com acompanhamento
de um profissional de saúde.

7.

Qual a dosagem preconizada no estudo?
200 mg uma hora antes do almoço e do jantar.

B E S T

Esta receita prescreve
KOUBO®
Procure uma Farmácia
Conselheira Homologada no
site: WWW.KOUBO.COM.BR
Exija que a formula esteja
certificada e selada com
igual selo de autenticidade.

Esta receita foi produzida
®
com KOUBO
Procure seu prescritor
para sua nova fórmula.

Revisão 03/2013
Esta revisão substitui todas as anteriores
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Utilização da marca e do logotipo KOUBO® em seus produtos garante Alta Qualidade, Eficácia e Segurança.[1]
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