
A obesidade está estreita-
mente correlacionada com a 

inflamação no tecido adiposo e a 
manutenção do tecido adiposo num estado menos inflamado. 
E requer integridade intestinal ou uma função de barreira para 
proteger o intestino a partir da perturbação que pode ser cau-
sada por uma dieta rica em gordura.
Pesquisas têm documentado que as bactérias probióticas pos-
suem efeitos anti-obesidade e melhoram a síndrome metabó-
lica. Os estudos foram realizados em ratos alimentados com 
uma dieta rica em gordura (DFH).

O Lactofit® é um pool de lactobacilos, que atendem a mais 
nova abordagem para o tratamento de perda de peso, de 
forma efetiva. Contribuindo também para o equilíbrio ade-
quado da microbiota intestinal, sistema imunológico e re-
dução do colesterol.
A sua composição foi desenvolvida abrangendo inúmeros be-
nefícios no controle do peso, como: redução dos níveis de co-
lesterol, equilíbrio da flora intestinal, melhora da resistência 
insulínica e a tolerância a glicose e redução do aumento da per-
meabilidade intestinal em indivíduos obesos.

COMPOSIÇÃO
Lactofit® é composto por 2 bilhões UFC/g de cada cepa: Lac-
tobacillus gasseri, Lactobacillus reutheri, Lactobacillus thermo-
philus e Lactobacillus casei.

Estudos comprovam:
Eficácia dos lactobacillus no tratamento do sobrepeso, obesida-
de e hipercolesterolemia.
Lactobacillus gasseri (presente no Lactofit®) reduz o peso 
corporal e a circunferência do quadril e cintura. Em estu-
dos conduzidos por Jung et al. (2013), 62 indivíduos obesos 
ou sobrepesados foram randomizados para receber Lacto-
bacillus gasseri x placebo.
Resultado:
A suplementação com L. gasseri, por 12 semanas promoveu:
Redução do peso corporal e redução da circunferência do 
quadril e cintura.

Lactobacillus reutheri (presente no Lactofit®) reduz o 
LDL-C em 11% após 09 semanas.
Neste estudo conduzido por Jones et al. (2012), 127 indiví-
duos hipercolesterolêmicos foram randomizados para re-
ceber L. reutheri.
Resultado:
A suplementação com L. reutheri por 09 semanas promoveu:
• Redução de 11,64% de LDL-C;
• Redução de 9,14% do colesterol total;
• Redução de 11,3% do colesterol não HDL;
• Redução de razão LDL-C/HDL-C e ApoB-100/ApoA-1.

O Lactofit® é um produto de alta tecnologia, em que os lactoba-
cillus presentes em sua composição, passam por um processo 
de liofilização – um moderno processo de secagem que consti-
tui na remoção da água através da sublimação, portanto não é 
necessário armazenamento do mesmo em geladeira.

Sugestão de Fórmula

Lactofit®........................................................................250mg
FloraciaTM qsp.........................................................1 cápsula

Mande 60 cápsulas gastroresistentes. Tomar 1 cápsula 
2x/dia ou conforme orientação do médico/nutricionista.
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Lactobacillus 
gasseri

• Reduz peso corporal e a circunferência do quadril 
e cintura

Lactobacillus 
reutheri

• Reduz os níveis séricos de colesterol

Lactobacillus 
thermophilus

• Além de ser efetivo na manutenção do colesterol, 
auxilia a produção do ácido lático, proporcionando 
meio favorável à fermentação

Lactobacillus 
casei

• Equilibra a microbiota intestinal
• Melhora a resistência insulínica e a tolerância a glicose
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