
Saffrin®

Ajuda a estimular a sensação de saciedade, inibir a recaptação 
de serotonina e controlar a compulsão por doces de forma 
natural

Saffrin® é o extrato verdadeiro do 
açafrão, também conhecido como o 
“ouro vermelho”, extraído e obtido 
por secagem dos três estigmas ver-
melhos da flor de Crocus sativus L.

MECANISMO DE AÇÃO
Saffrin® auxilia na perda de peso associado com o controle da saciedade, redução do estresse, 
diminuição da ansiedade e dos sintomas da depressão pela contribuição na inibição da recaptação de 
Serotonina, que é um neurotransmissor responsável por regular o sono, apetite e o humor.
Saffrin® auxilia também na melhora da sensibilidade à insulina e na redução dos níveis glicêmicos e 
insulinêmicos de indivíduos obesos. Promove a redução das concentrações sanguíneas de lipídios e 
marcadores de peroxidação lipídica em modelos experimentais de diabetes e obesidade.

Nome Científico

Concentração de Uso

Atributos do produto
• Ativo de origem natural, extraído do 
   estigma da flor de Crocus sativus L.

• Padronizado em 0,3% de safranal

• Auxilia no gerenciamento do peso 
   reduzindo a compulsão alimentar 

• Ajuda a controlar a saciedade pela inibição da   
   recaptação de serotonina

• Colabora para diminuir a ansiedade e os sintomas  
   de estresse

• Contribui para diminuir a vontade de ingerir doces

• Favorece a melhora dos sintomas da TPM

• Ação antioxidante por conter crocina, um 
   carotenoide

Ações secundárias

• Auxilia no efeito cardioprotetor pela ação 
   antioxidante

Microcrystaline Cellulose, Crocus sativus stigma 
extract

176,5 mg ao dia

↓ A expressão e atividade da PTB-1B

↓ Marcadores de peroxidação lipídica e 
estresse oxidativo

↓ concentração de TG

↓ Inflamação

Melhora ação da insulina

Tecidos periféricos
(músculo e fígado)

↓ Resistência à
Insulina

Efeitos do Saffrin® na obesidade

Saffrin® e a obesidade

Sistema Nervoso
Central

↓ Compulsão alimentar
↑ Prazer, bom-humor

↓ Estresse Oxidativo em hipocampo

↓ Frequência de beliscar

Crocina - inibe a recaptação de dopamina

Safranal - inibe recaptação de serotonina

Metabolitos do safranal - agem como 
inibidores da MAO



Produzido
na França

Sugestões de  
Fórmulas

Ação termogênica e auxílio na redução da compulsão 
alimentar e absorção de carboidratos
Saffrin®........................................................................88,25 mg
ID-alG™............................................................................200 mg
Administrar 1 dose ao dia, 15 minutos antes do almoço e do jantar.

Ação antioxidante que colabora para diminuir a compulsão 
alimentar
Saffrin®.....................................................................88,25 mg
Tocotrimax®...................................................................100 mg
Resveravine®....................................................................10 mg
Administrar 1 dose 15 minutos antes das 2 principais refeições.

Contribui para modular o cortisol, reduzir a inflamação e a 
compulsão por doces
Saffrin®........................................................................88,25 mg
Serenzo™........................................................................250 mg
Rhodiola rosea...................................................................100  mg
Fosfatidilserina...................................................................100  mg
Administrar 1 dose pela manhã e 1 dose no final do dia.

Auxílio na redução da gordura abdominal e da compulsão 
por doces e carboidratos
Saffrin®........................................................................88,25 mg
Morosil®............................................................................200 mg
Administrar 1 dose pela manhã e 1 dose no final do dia.

Fórmula antioxidante, diminui a compulsão e absorção de 
carboidrato e gordura
Saffrin®..............................................................................88 mg
Resveravine®.......................................................................10 mg 
ID- alG™..........................................................................100 mg
Ácido Alfa lipóico..................................................................75 mg 
Vitamina C.........................................................................200 mg 
Sêlenio (seleniometionina).....................................................50 mg 
Colecalciferol.......................................................................350 UI 
Zinco quelado.......................................................................10 mg
Administrar 1 dose, 15 minutos antes do almoço e 15 minutos antes 
do jantar.
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CURIOSIDADE
Para produzir 12 g de açafrão seco, é necessária a utilização de cerca de 1 
kg de flores. 1 kg = 150.000 flores

IN

EFICÁCIA DO SAFFRIN®

Estudo IN VIVO
Controle da saciedade

Estudo realizado em 60 mulheres sobrepesadas no período de oito semanas, utilizando 88,25 mg, 2 vezes ao dia de Saffrin® ou placebo, sendo avaliada a redução 
de peso e a frequência na ingestão de guloseimas.

RESULTADO

Saffrin® promoveu redução do peso, aumento da saciedade e diminuição da frequência no hábito de beliscar quando comparado ao placebo

Equilíbrio emocional

Saffrin® ajuda a diminuir o estresse, a ansiedade, os sintomas da depressão, contribuindo assim para o equilíbrio emocional (Ghadrdoost B. et al., 2011; Wang Y  et 
al., 2010; Akhondzadeh  et al, 2005; Akhondzadeh et al., 2004).
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