
SLENDESTA
Extrato padronizado de batata com IP2 5%

Redução de peso por 
aumento da saciedade 
e redução da ingestão 

alimentar



Introdução

A obesidade se tornou uma epidemia mundial. Constantemente são 
desenvolvidos produtos e programas para controle do peso. Uma das queixas mais 
comuns das pessoas que fazem dieta é a constante sensação de fome associada com a 
ingestão reduzida calorias. 

A obesidade é o maior problema de saúde da atualidade e atinge indivíduos 
de todas as classes sociais, tem etiologia hereditária e constitui um  estado de má 
nutrição em decorrência de um distúrbio no balanceamento dos nutrientes, induzindo 
entre outros fatores pelo excesso alimentar. O peso excessivo causa problemas 
psicológicos, frustrações, infelicidade, além de uma gama enorme de doenças 
lesivas. O aumento da obesidade tem relação com: o sedentarismo, a disponibilidade 
atual de alimentos, erros alimentares e pelo próprio ritmo desenfreado da vida 
cotidiana. 

A obesidade relaciona-se com dois fatores preponderantes: a genética e a 
nutrição irregular. A genética evidencia que existe uma tendência familiar muito forte 
para a obesidade, pois filhos de pais obesos têm 80 a 90% de probabilidade de serem 
obesos.A nutrição tem importância no aspecto de que uma criança superalimentada 
será provavelmente um adulto obeso. O excesso de alimentação nos primeiros anos 
de vida aumenta o número de células adiposas, um processo irreversível, que é a 
causa principal de obesidade para toda a vida. 

Hoje, consumimos quase 20% a mais de gorduras saturadas e açúcares 
industrializados. Para emagrecer, deve-se pensar sempre, em primeiro lugar, no 
compromisso de querer assumir o desafio, pois manter-se magro, após o sucesso, será 
mais fácil.
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O Slendesta é um extrato de proteína da batata natural, retirado de 

batatas brancas, composto de IP2 (Inibidor de Proteinase), um 

ingrediente sacietógeno (estimula a saciedade) e que pode ser 

administrado por via oral.
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Redução de peso por aumento da saciedade 
e redução da ingestão alimentar
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Estudos & Atualidades

Diversos estudos clínicos foram conduzidos para avaliar os efeitos de 
PI2 sobre os níveis de CCK, glicose, fome, saciedade e perda de peso:

 

Durante um estudo de 20 semanas de consumo diário de IP2, os 

pesquisadores concluíram que nenhum efeito colateral sério está 

associado ao consumo de Slendesta 

(Extrato de Proteína da Batata Pó 50%).
Heartland Vascular Medicine & Surgery

Ensaio clínico open-label avalia os 
efeitos sobre a saciedade e perda de 
peso em adultos obesos saudáveis 
(Dana, 2005).

Além destes 5 estudos mencionados, mais 6 estudos foram publicados mostrando a eficácia do Inibidor de 
Proteinase PI2 na redução do peso e medidas.

Kemin Health, 2007.

12-20 semanas
Reduções significativas no 
peso, cintura, quadris, com 
reduções de medidas em 6,5% 
no tamanho da cintura e 4% nos 
quadris .  Nenhum efei to  
adverso foi relatado.

28

Estudo e Local
Desenho e
Duração

Desenho e DuraçãoNúmero de 
participantes

Perda de peso com administração 
de Pi2 (Dana et al. 2004).

8 semanas 8 5 %  d o s  p a r t i c i p a n t e s  
perderam peso (média de 
4,4kg), sem relatos de efeitos 
adversos.

28

Estudo randomizado, placebo-
controlado, duplo-cego demonstra 
a eficácia e segurança de PI2 na 
perda de peso. (Dana, 2005).

12 semanas Grande redução do peso 
corporal, cintura e quadril em 
relação ao placebo (p<0,05), 
s endo  obse rvado  dose -
resposta. Nenhum efeito 
adverso foi observado.

240

Avaliação da efetividade de PI2 na 
sobre a saciedade
(Hill Top Research)

6 semanas Significativa perda de peso. 
6 0 %  d o s  p a r t i c i p a n t e s  
perderam em média mais que 
5,1kg.

83

Efetividade do PI2 de Batata na 
promoção da saciedade em 
indivíduos saudáveis (ISU Trial – 
Iowa State University)

3 semanas, com uma 
semana de intervalo

Grande sensação de saciedade, 
menor vontade de comer 
(comparado ao controle). 
Redução de glicose dose-
dependente. Aumento de CCK 
pós-prandial.

45
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Mais estudos comprovam...

Mensurações de parâmetros de saciedade e fome

Os seguintes gráficos representam os resultados obtidos através das perguntas direcionadas aos indivíduos participantes 
dos estudos.

Vantagem de Slendesta: indução da saciedade sem com baixíssimo 
teor de fibras.
Alguns suplementos para a perda de peso contêm fibras como propriedades únicas, uma vez que têm sido apresentadas 
como sacietógenas, auxiliando no menor consumo alimentar e contribuindo para a perda de peso. Entretanto, efeitos 
indesejáveis como náuseas, diarréia, desconforto abdominal e gases podem ocorrer com a ingestão destes suplementos.

Slendesta contem menos que 3% de fibras, não ocasionando os efeitos 
indesejados das mesmas.

 

A: Quão forte está o seu desejo de comer?

 

Desejo de comer

 

(0= muito forte, -100=muito fraco)

  B: Quão faminto você está?

 

Faminto

 

(0= tão faminto como nunca esteve, -100=nenhum pouco 
faminto)

 

 

C: Quão satisfeito você está?
 

Sensação de estômago cheio (plenitude)
 

(0= não tão cheio, 100=muito cheio)
 

 
 

 

D: Quanta comida você acha que conseguiria 
comer?

 

Prospectiva de consumo alimentar
 

(0= grande quantidade, -100=nada até o momento)
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Mais estudos comprovam...

Avaliação da concentração de Colecistoquinina após a ingestão de 
Pi2.

Plasma pós-prandial de CCK após 3 horas em 45 indivíduos que consumiram placebo ou PI2 (15mg 
ou 30mg), correspondente ao extrato de Slendesta 0. 300 ou 600mg) 60 minutos antes da refeição.

Os níveis de CCK na dose de 15mg foram significativamente diferentes do placebo (*P<0,1; P<0,05).

Resultados:
Os dados demonstram que a administração de 15 ou 
30mg de PI2 pode manter os níveis pós-prandiais de 
CCK por um longo período de tempo. Os 20 a 34% de 
aumento de CCK associado com 15mg de PI2 foi 
fisiologicamente significante na promoção da 
saciedade, redução do desejo de comer e redução do 
consumo alimentar.

 

O CCK é um dos vários hormônios peptídicos 
conhecidos envolvidos na saciedade e regulação da 
ingestão de alimentos em humanos; é o fator de 
saciedade mais estudado. É um peptídeo de 
sinalização natural liberado pelo intestino em 
resposta ao alimento. Assim que é liberado, o CCK 
atua sobre os receptores em vários órgãos-alvo, 
enviando sinais para o cérebro e resultando em 
sensação de plenitude e saciedade.

A administração de Slendesta mantém por 
mais tempo os níveis pós-prandiais de CCK 
mais elevados, proporcionando sensação de 
saciedade e reduzindo o consumo alimentar.

Slendesta é um extrato protéico derivado de batatas, obtido através de 
um processo patenteado, apresentando-se como uma alternativa eficaz e segura 
para a redução do peso corporal através do aumento da saciedade e redução da 
compulsão alimentar.

Slendesta Extrato Protéico de Batata 5% é um ingrediente dietético 
definido pelo Dietary Supplement Health and Education Act em 1994, sendo 
caracterizado como seguro para a administração. O PI2 fornecido pelo 
Slendesta apresenta-se intacto e estável em batatas cozidas, freqüentemente 
consumidas por humanos.

Propriedades

Slendesta não apresenta nenhum tipo de estimulante (cafeína, teofilina, 

efedrina), não afetando a pressão arterial.
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O Inibidor de Proteinase II (IP2), componente 
ativo encontrado na batata, aumenta a produção do 
hormônio peptídico CCK (colecistoquinina) no 
organismo. Uma vez liberado na corrente sanguínea, o 
CCK age em vários órgãos, incluindo o estômago e o 
cérebro, onde é responsável pela manutenção da 
saciedade.

Quando há um aumento nos níveis de CCK no 
organismo, observa-se inibição do esvaziamento 
gástrico, diminuição de apetite e redução da ingestão 
alimentar. Várias tentativas têm sido realizadas para 
sintetizar o CCK em laboratório, no entanto, ele não 
pode ser administrado por via oral, pois se trata de 
uma molécula instável.

Uma característica de todos os alimentos é a sua habilidade de estimular a saciedade. Em um indivíduo 
normal, por exemplo, ao serem ingeridas, as partículas de alimentos irão se ligar-se a certo tipo de receptor à 
superfície das microvilosidades intestinais, o que resultará na liberação natural do CCK na corrente sanguínea. 
Entre outras ações, este hormônio irá “comunicar” ao cérebro que está satisfeito e, dessa forma, o indivíduo 
sentirá que está na hora de parar de comer. 

Emagrecimento; Perda de medidas do quadril e cintura;

Redução da glicemia; Aumento da saciedade com redução dos 
tamanhos das porções ingeridas.

Slendesta 300-600mg. Administrar juntamente com um copo cheio d'água, 

aproximadamente 60 minutos antes das duas principais refeições.
Cada 300mg de Slendesta fornecem 15mg de Pi2.

Contra-indicações: Não administrar em idosos, evitando assim o risco de anorexia associada à idade.

Mecanismo de Ação

Indicações

Posologia

Slendesta pode ser utilizado para o controle da compulsão alimentar, 

evitando que o paciente fique “petiscando” comidas durante o dia.
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SLENDESTA
Sugestões de Fórmulas
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1. Cápsulas de Slendesta

Slendesta...........................................................300mg
Mande 120 cápsulas.

Tomar 1-2 cápsulas, meia hora antes das principais 
refeições, com um copo cheio de água.

3. Gomas de Gelatina com Slendesta

Slendesta...........................................................600mg
Gomas de Gelatina Sabor Laranja..............qsp 1un

Mande 120 unidades
Comer entre quatro a oito unidades ao dia.

2. Pastilhas de Chocolate com Slendesta

Slendesta................................................................600
Chocolate  qsp..........................................................7g

Mande 60 unidades.
Comer uma unidade, duas vezes ao dia, 

preferencialmente ½ hora antes das principais 
refeições.

[Ideal para os pacientes que necessitam emagrecer, 
mas não conseguem controlar a compulsão por 
chocolates. Com isso, o paciente ingere pequena 

quantidade de chocolate, juntamente com 
Slendesta, que reduzirá ainda mais a compulsão 

alimentar e auxiliará na perda de peso].

4. Shake Matinal com Slendesta

Slendesta........................................................600mg
Shake sabor XX qsp...........................................10g

Mande 30 unidades
Misturar o conteúdo do sachê em um copo com 

água ou leite e ingerir imediatamente após o 
preparo. Tomar antes das refeições ou após o 

exercício físico.



Fitoterapia na
Obesidade
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5. Pastilhas de chocolate com Caralluma fimbriata

Caralluma fimbriata............................................. 1g
Chocolate light q.s.p...................................1 unidade

Mande 60 doses.
Tomar uma dose 2x/dia antes das principais refeições.

6. Cápsulas de Caralluma fimbriata e Ma-huang

Caralluma fimbriata.......................................500mg
Ma-huang.........................................................500mg

Mande 60 cápsulas.
Tomar uma cápsula 2x/dia antes das principais 

refeições.

7. Cápsulas de Citrus aurantium

Citrus aurantium..........................................750mg

Mande 60 cápsulas.
Tomar  duas cápsulas, duas vezes ao dia, antes das 

refeições.

O Citrus aurantium aumenta a queima de calorias logo após as 
refeições, potencializando o efeito térmico dos alimentos. Além 
disso, atua como simpatomimético, aumentando a liberação de 

catecolamina pré-sináptica. Isso significa que  este produto 
ativa os componentes necessários para estimular certos 

receptores responsáveis pela perda de gordura.

8. Shake Hiperprotéico e Fitoterápico

Citrus aurantium...........................................300mg
Chá verde.......................................................300mg
Chitosana........................................................300mg
Creatina............................................................50mg
L-Lisina..........................................................150mg
Inositol..............................................................50mg
Whey Protein.......................................................15g
Pó para shake diet q.s.p......................................25g

Mande 60 sachês.
Misturar o conteúdo do sachê em um copo com água 

ou leite e ingerir. imediatamente após o preparo. 
Tomar antes das refeições ou após o

exercício físico.
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