
 
Extratos de Magnolia ofcinalis e Phellodendron 
amurense possuem atividade ansiolítica e quando 
associados, foram observados em estudos 
relatos de diminuição do estresse e indução de 
sono repousante. Além disto, apresentam a 
capacidade de reduzir os níveis de cortisol 
circulante, o que é importante na terapêutica da 
obesidade, pelo fato dos altos níveis deste 
hormônio serem relacionados ao aumento de 
ingestão de alimentos calóricos e ricos em 
açúcar. Ao m do estudo observaram redução de 
peso em comparação ao grupo placebo e também a redução dos níveis de estresse.
 
Magnólia extrato 2% (Magnolol) e Magnólia extrato 2,7% (Honoquiol) 

Estudo in vitro realizado com o extrato etanólico de Magnolia ofcinalis demonstrou 
apresentar atividades antioxidantes e neuroprotetoras. Concluiu-se que o 4-O-
methylhonokiol (principal ativo presente na M. ofcinalis) pode ser útil na prevenção do 
desenvolvimento e progressão da doença de Alzheimer. 
Um estudo pré-clínico em camundongos avaliou a ação do ativo magnolol (presente na casca 
da M. ofcinalis) com a administração de uma dose de 5 ou 25 mg/ kg. Os resultados 
mostraram que o magnolol indicou aumento no sono NREM e no sono REM por meio do 
receptor GABAA. 
Estudo realizado por pesquisadores japoneses demostraram que magnolol e honokiol 

possuem atividade antioxidante 1000 vezes maior 
que a vitamina E (alfa-tocoferol).
,
Toxicidade/Contraindicações 

Doses elevadas podem causar sonolência. 
Phelodendron extrato 97% (Berberina) 
Phelodendron amurense é padronizado em 
berberina, substância responsável pelos diferentes 
efeitos proporcionados pela planta. Este ativo tem 
capacidade de reduzir os níveis de açúcar no 
sangue, colesterol ruim "LDL", inamação e 
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Phellodendron amurense

Magnolia ofcinalis

Potente efeito de redução da compulsão alimentar 
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hepatoproteção. Na medicina tradicional é utilizado no tratamento de diarreia de diferentes 
origens, tem mostrado que tem efeitos biológicos signicativos no trato gastrointestinal e 
pode tornar-se agente terapêutico para o tratamento de diarreia, gastroenterite, 
diabetes, hiperlipidemia, doenças cardiovasculares e anti-inamatórias. 
Pesquisas recentes mostram que possuem propriedades anti-inamatórias e anti-tumoral 
em alguns sistemas in vitro, onde foi possível observar a inibição da proliferação celular e 
morte celular induzida. Em outro estudo realizado observou-se uma atuação sobre as 
enzimas do músculo do fígado que estão envolvidos na melhoria da sensibilidade à insulina, 
que por sua vez ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue, e pode ajudar também a 
reduzir o peso corporal. As pesquisas mostram que pode ser um novo tratamento útil para 
diabetes do tipo 2. 
Também foram demonstrados através de pesquisas que pacientes que receberam o 
medicamento mostraram reduções signicativas no "mau colesterol" total e LDL, e a 
pressão arterial também obteve resultados signicativos no tratamento. 

Toxicidade/Contraindicações 

Em doses elevadas pode causar hiperemia ocular, visão turva, papilas dilatadas, cefaléia, 
náuseas.

Dosagem e Modo de Usar 

- Extrato seco (2% magnolol) e Extrato seco (2,7% honoquiol): 150mg, até três vezes ao 
dia. 
- Phelodendron Extrato seco 97%: 300mg, 2 vezes ao dia.    
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