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CITRUX CELL PLUS
Livre de corantes e conservantes
Citrux Cell Plus é a associação dos extratos de Laranja Amarga (Citrus aurantium), Laranja Vermelha/
Moro (Citrus sinensis) e Figueira da Índia (Opuntia ficus-indica). É um tratamento completo e natural 
para celulite, que drena e elimina as gorduras localizadas. Estudos comprovam que Citrux Cell Plus 
auxilia no emagrecimento saudável e na melhora do perfil lipídico, diminuindo o colesterol e prevenin-
do doenças cardiovasculares.

Emagrecendo de maneira saudável e eficaz com os citrus
A laranja é conhecida universalmente por sua capacidade de auxiliar a perda de peso, graças à pectina 
presente na casca e na membrana branca. Essa fruta é rica em fibras solúveis e, quando consumida junto 
com algum líquido, se transforma em um gel volumoso que ocupa o estômago e promove a sensação de 
saciedade. No intestino, o mesmo gel impede a absorção de carboidratos, lipídios e colesterol auxiliando 
na prevenção de acúmulo de gordura. Além disso, é rica em vitamina C e auxilia nas funções vitais do 
organismo. 

Atualmente, algumas variedades de laranja têm se destacado no mercado por funcionalidades específi-
cas à saúde.Tais variedades em destaque nas pesquisas científicas relacionadas ao emagrecimento são: a 
Laranja Amarga e Laranja Vermelha.

Conhecendo melhor os ingredientes

O interesse pelos frutos verdes da Laranja Amarga têm crescido devido a estudos referentes à sua capaci-
dade de potencializar o emagrecimento. O fruto seco imaturo da Laranja Amarga contém aproximada-
mente 10% de flavonoides e inúmeras feniletilaminas, metiltiramina, octopamina e sinefrina (S. Haaz,  
2006). É utilizada como coadjuvante no tratamento da obesidade através de: pericarpos imaturos e exo-
tratos padronizados a 6% de sinefrina, que diminui o apetite e aumenta a queima de gordura pelo corpo.

Segundo Arbo (2008), o componente mais ativo desta planta é a sinefrina, conhecida também como 
oxedrina, e afirma que essa substância tem efeito sobre o metabolismo e influência na saciedade e di-
minuição da motilidade gástrica. Cavichioli (2012) descreveu sua atividade adrenérgica que produz um 
aumento da lipólise por meio da termogênese.

Além de seus efeitos antimicrobianos, antioxidantes, citotóxicos, ansiolíticos e antidiabéticos, cientifica-
mente comprovados, o extrato de Citrus aurantium tem sido comumente utilizado para perda de peso 
e como aprimorador do desempenho esportivo, em suplementos alimentares. Foi demonstrado que a 
sinefrina, isolada ou em produtos combinados, aumenta a taxa metabólica e o gasto de energia e pro-
move a perda de peso quando administrada por seis a 12 semanas (S. J. Stohs, 2012).

A Laranja Amarga (Citrus aurantium) é uma 
planta medicinal também conhecida como laran-
ja-azeda, laranja-cavalo e laranja-da-china, muito 
utilizada como suplemento dietético no trata-
mento de indivíduos obesos por possuir ação ini-
bidora do apetite. 

Citrus arantium

Laranja Amarga
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Em pesquisa para comprovar o efeito emagrecedor Citrus aurantium, Colker e colaboradores (1999) 
testaram por 6 semanas grupos de pessoas, (Grupos A, B e C). O grupo A recebeu um complexo de 975 
mg de extrato da planta (equivalente a 6% do alcaloide sinefrina), 528 mg de cafeína e 900 mg de St. 
John’s Wort (Hipericum perforatum 3%). A cafeína, que é uma metilxantina (Souza e Sichieri, 2005), 
também é um agente termogênico (Astrup et al., 1990) e teve como papel no experimento potencializar 
o efeito da Citrus aurantium (Colker et al., 199). St John’s Wort (erva de São João europeia), foi utilizada 
como agente antidepressivo de intensidade leve, já que os sintomas de depressão estão relacionados com 
obesidade (Dipietro et al. 1992). Aos grupos controle, Colker e colaboradores (1999) administraram 
placebo de metilxantina ao Grupo B, e ao Grupo C nada foi utilizado. Os três grupos de pessoas foram 
submetidos a exercícios físicos por 45 minutos, 3 dias/semana e a uma dieta de 1800 kcal/dia.

Grupo A - Citrus aurantion + cafeína + St. John’s Wort
Grupo B - Placebo de metilxantina
Grupo C - Nada

Grupo A - Citrus aurantion + cafeína + St. John’s Wort
Grupo B - Placebo de metilxantina
Grupo C - Nada

Gráfico 1 - Mudanças físicas, (1.1) peso corporal e (1.2) porcentagem de gordura, após o tratamento de 6 
semanas. Grupo A (n = 9), Grupo B (n = 7), Grupo C (n = 4).p < 0,05 em relação ao controle. 
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Resultados
Colker e colaboradores (1999) observaram que o Grupo A conseguiu perder 1,4kg do peso corporal 
e obter uma redução de aproximadamente 2,9% na gordura corporal desses indivíduos. Em termos 
de gordura corporal real, esse mesmo grupo conseguiu reduzir 3,1kg. No entanto, os componentes do 
Grupo B demonstraram somente uma tendência à perda de gordura e peso corporal e o Grupo C não 
obteve nenhuma redução significativa do peso. (Moura, 2013).
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A Laranja Vermelha ou Laranja Moro (Citrus sin-
ensis) é uma variedade de laranja com uma polpa de 
coloração intensa, graças à presença das antocianinas. 
Contém flavonoides, carotenoides, ácido ascórbico, 
ácidos hidroxicinâmicos que possuem efeitos antitu-
morais, anti-inflamatórios e cardioprotetores, além da 
atividade antioxidante e sua habilidade em modular al-
gumas enzimas chave.

A Laranja Vermelha tem maior quantidade de licopeno e de outros flavonoides. É repleta de carotenoides (com-
postos essenciais para a absorção da vitamina A, uma das mais importantes para o organismo), e também ajuda a 
reduzir a gordura abdominal, além de combater a presença de radicais livres no corpo e doenças cardiovasculares. 
O tratamento de disfunções lipídicas se dá principalmente graças à ação antioxidante das antocianinas presentes.

Uma investigação conduzida pela Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), que durou oito semanas, foi real-
izada a partir de 35 voluntários que beberam, durante dois meses, 750 ml do suco enriquecido de Citrus sinensis, 
três copos de 250 ml por dia. Ao final do estudo foi possível verificar que o suco dessa linhagem de laranja reduziu 
em 9% a taxa de colesterol total e em 11% a taxa de colesterol LDL. Além disso, o índice de apolipoproteína B, 
relacionada com os riscos cardíacos, diminuiu 5%, enquanto a proteína C reativa, um indicador da existência de 
inflamação aguda no organismo, reduziu 49%. Essa mesma investigação revelou que o consumo diário do suco de 
Laranja Vermelha pode aumentar em mais de 1000% a ingestão de Vitamina C.

Outro estudo publicado em 2006 no Journal of Medicinal Food mostrou que a Laranja Vermelha também pode aux-
iliar na perda de peso (Cláudia Gonçalves de Lima, 2010). Pacientes obesos beberam uma média de 200 ml de suco 
da fruta enriquecido durante 12 semanas, três vezes ao dia antes de cada refeição principal. Ao final do estudo os 
investigadores registraram reduções de peso de até 1,6 kg. Os componentes da fruta ajudaram a regular a produção 
de insulina, hormônio que regula a metabolização de carboidratos.

Um estudo (Kaneko, 2018) randomizado, controlado por placebo, duplo-cego foi realizado para avaliar a eficácia 
de extrato de Citrus sinensis na redução do peso. O período do estudo foi de 12 semanas. Participaram do estudo 
60 indivíduos saudáveis (21 a 50 anos). Todos os indivíduos foram randomizados para os grupos C. sinensis (30) e 
Placebo (30). Os critérios de inclusão foram IMC entre 25-35 kg/m2. Os participantes ingeriram 1 cápsula contendo 
400 mg de extrato de C. sinensis ao dia. Durante o ensaio clínico, os indivíduos foram avaliados no início do estudo 
(T0), após 2 semanas (T1), 4 semanas (T2), 8 semanas (T3) e 12 semanas (T4) de tratamento.

Citrus sinensis

Laranja Moro
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Resultados
Após 12 semanas de ingestão, os índices de peso corporal, IMC, circunferência da cintura e quadril ilustraram uma 
diferença significativa entre o grupo C. sinensis e o grupo Placebo.

Gráfico 2 - Resultados após o tratamento de 12 semanas com 400 mg/dia de extrato de Citrus sinensis. p < 0,05 em relação à linha de base.
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A Opuntia ficus-indica, também conhecida como 
Figueira da Índia, nopal, nopalera, tuna ou 
piteira, é uma planta comestível e com proprie-
dade medicinal, rica em nutrientes como ácido 
ascórbico (vitamina C), vitamina E, ômegas 6 e 
9, carotenoides, flavonoides, fibras, aminoácidos 
e antioxidantes. Juntos, eles possuem ações que 
trazem grandes benefícios à saúde, auxiliando no 
tratamento e prevenção de algumas doenças.

Opuntia ficus-indica

Figueira da Índia

Estudos apontam a ação diurética da Opuntia ficus-indica por ser fonte de flavonoides, ácido ascórbico 
e eletrólitos, os quais favorecem a diurese. Também pode diminuir os níveis de ácido úrico e, devido sua 
ação diurética, pode reduzir a retenção de líquidos, e por este motivo, a planta é chamada até mesmo de 
drenagem linfática em cápsulas.

Além desse principal benefício, possui benefícios adicionais e de extrema relevância como: 
• Controle do pH estomacal - melhorando a digestão;
• Ação hepatoprotetora;
• Proteção ao sistema cardiovascular;
• Prevenção de danos neurais.

Um estudo pré-clínico foi conduzido (2002, Galati et al.), para verificação da atividade diurética de ex-
trato de Opuntia ficus-indica, em comparação com a hidroclorotiazida, um diurético convencional. Tal 
estudo foi realizado a partir de ratos, que foram divididos em grupos de 12 e submetidos aos tratamentos 
por via oral pela manhã, após 24 horas de jejum, com livre acesso à agua. Os tratamentos correspon-
deram ao controle (água 5 mL/100 g de peso corporal); hidroclorotiazida (10 mg/kg em 5 mL/100 g de 
peso corporal) e Opuntia fícus-indica (extrato aquoso dos frutos a 15%, 5 mL/100 g de peso corporal). A 
urina foi coletada e medida em 1, 2, 4, 6, 8 e 24 horas após a administração oral. 
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Gráfico 3 - Efeito agudo (dose única) do extrato dos frutos de Opuntia ficus-indica e da hidroclorotiazida sobre o 
volume urinário (ml/24h) em ratos normais. p < 0,05 comparado com o controle.

Resultados
O extrato de Opuntia ficus-indica apresentou atividade diurética equivalente à hidroclorotiazida, utili-
zada como controle positivo no modelo experimental (diurético convencional), sendo que ambos apre-
sentaram, aproximadamente, a diurese aumentada em 60%. 
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Composição de Citrux Cell Plus 

0,5%
Sinefrina

0,5%
Vitamina C

1,5%
Bioflavonoides

0,001%
Indicaxantina

0,2%
Betalaina

Ingredientes
Laranja Amarga (Citrus aurantium), Laranja Vermelha/Moro (Citrus sinensis), Figueira da Índia 
(Opuntia ficus-indica) e Vitamina C.

Dosagem usual
500 mg/dia, preferencialmente pela manhã devido a sua ação diurética. Citrux Cell Plus pode ser utili-
zado em cápsulas, sachês e outras sugestões de fórmulas magistrais.

Armazenamento
Armazenar em local fresco e seco em um recipiente bem fechado.

Especificações físico-químicas
Aparência: pó com partículas brancas e escuras
Cor: bege acinzentado e marrom claro
Odor: característico
Sabor: característico 
Densidade: 0,60 a 0,90g/ml 
pH (sol. 2%): 8 a 11 
Solubilidade: parcialmente solúvel em água
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