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Introdução
A suplementação nutricional é definida como o consumo 
pontual de um nutriente objetivando determinado efeito , e 
vem se tornando cada vez mais comum no meio esportivo. 
Isto porque os atletas ou mesmo as pessoas que praticam 
atividade física visam melhor rendimento, ganho de saúde e 
aperfeiçoamento da forma física.
O propósito deste informativo é de sugerir formulações 
manipuladas que vem sido usadas por esportistas, atletas 
ou praticantes de atividades físicas com este intuito.  
Dentre os suplementos utilizados, as proteínas e aminoácidos 
estão entre os mais populares, pois as proteínas fornecem 
a base estrutural de tecidos e orgãos e são estruturadas 
como uma sequência linear de aminoácidos.  

Modo de Preparar: Despejar o conteúdo do sachê em uma 
caneca. Acrescentar 200ml de água quente e misturar até 
ficar homogênea. 

Procuramos divulgar os suplementos que são amplamente utilizados e que possuem estudos científicos que comprovem 
seus efeitos. Cabe ao profissional prescritor avaliar, de acordo com as necessidades carenciais do seu paciente, quais os 
suplementos e a dose necessária que irá prescrever,  avaliando os riscos e benefícios e acompanhando os resultados se 
foram satisfatórios ou não mas visando um único objetivo: promover a saúde . 

Suplementação para metabolismo proteico
É bem sabido que a força de um músculo é geralmente proporcional  à sua área cross-seccional. 
O tecido muscular é principalmente composto por proteínas (como actina e miosina) e água, e  é  importante aumentar o 
conteúdo protéico através da modulação do metabolismo protéico quando se pretende aumentar o volume muscular.

Como aumentar a síntese protéica?
O volume e a força muscular podem ser aumentados 
pela promoção da síntese protéica ou pela inibição da 
degradação protéica.
 O exercício de resistência tem como objetivo aumentar o 
volume muscular. Além disso, é responsável pelo aumento 
da secreção e produção do hormônio do crescimento e 
vários fatores de crescimento. 
Com o objetivo de maximizar o efeito do exercício de 
resistência, é importante manter um pool muscular e níveis 
sanguíneos de vários aminoácidos que são substratos para 
a síntese de proteínas musculares. Para esse propósito, é 
necessário manter um balanço de nitrogênio positivo pelo 
aumento da ingestão protéica.    

Benefício da ingestão de aminoácidos 
e peptídeos acompanhados por 
carboidratos após o exercício físico  
A ingestão de aminoácidos e peptídeos é benéfica: 
aminoácidos livres e peptídeos não precisam ser digeridos, 
portanto, pode-se esperar rápida absorção. Além da 
quantidade de proteína ingerida, também  deve-se ressaltar 
a importância do momento da ingestão. A ingestão logo 
após o exercício de resistência pode contribuir para um  
aumento da massa muscular , comparado com a ingestão 
horas depois. Além disso, a ingestão de carboidratos com 
proteína acelera a síntese muscular via ação da insulina, 
o que aumenta a síntese protéica e inibe seu catabolismo.           

Aminoácidos
1.BCAA
Leucina, Isoleucina e Valina, os aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA), compreendem cerca de um terço das proteínas 
do músculo. São essenciais para todas as reações de síntese do tecido muscular e utilizados por atletas de alto nível 

SuplementoS
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Evidência científica
Um estudo mostrou que a suplementação de BCAA (77mg/
Kg) antes do exercício aumentou os níveis intracelulares  e 
arterial de BCAA durante o exercício e resultou na supressão 
da degradação endógena de proteína muscular. Além disso, 
a administração oral de BCAA (12g/dia), durante 2 semanas 
suprimiu o aumento da atividade da creatinaquinase sérica 
durante muitos dias após o exercício.

      Sugestão de fórmula:

BCAA                                                                          5g
30 doses
Posologia: Tomar ½ dose antes  e ½ dose após o  treino                

2.leuCinA

A Leucina é um aminoácido essencial.
Ação anabólica: Diminui a degradação no músculo e 
poupa os estoques de glicogênio.

Existem sugestões para que a atual recomendação de 
ingestão de Leucina seja aumentada de 14mg/Kg/dia para 
no mínimo 45mg/Kg/dia para indivíduos sedentários, e 
mais para aqueles que participam de treinos intensivos a 
fim de otimizar as taxas de síntese protéica do corpo.

Sports Med. 1999 Jun; 27(6): 347-58.

      Sugestão de fórmula:

Leucina                                                                          3,15g
Pó p/ Preparação Extemporânea 
de Refresco de Frutas Vermelhas      qs            1 sachê
30 sachês
Posologia: Misturar o conteúdo de 1  sachê em 1 copo 
de água e tomar logo após o preparo, 1 vez ao dia, ou a 
critério do profissional           

CápS de BCAA (indivíduoS de 65 Kg)

RefReSCo de fRutAS veRmelhAS Com leuCinA (indivíduoS de 70Kg)

3.hmB
O  HMB  é um  metabólito da leucina beta-hidroxi-beta-
metilbutirato.

Ação anabólica: Aumenta o volume muscular através 
da inibição da degradação protéica via influência no 
metabolismo dos aminoácidos de cadeia ramificada .

Evidência científica
Tem sido reportado que a ingestão de 1,5 a 3,0g/dia de HMB, 
durante 3 a 8 semanas, alcançou um aumento maior da 
massa muscular comparado com a ingestão de placebo.
J  Nutr. 2004 Jun; 134(6 suppl): 1583S-1587S

De acordo com um estudo, a suplementação na dieta com 
HMB 3g/dia  em humanos sob treino intensivo de resistência, 
resultou em aumento da deposição de massa livre de 
gordura acompanhado de um aumento de força. A proteólise 
muscular também diminuiu com HMB, acompanhado de 
diminuição dos níveis plasmáticos de enzimas que indicam 
dano muscular e uma média de 50% de diminuição dos 
níveis de aminoácido essencial no plasma.
Sports Med. 1999 Jun:27(6): 347-58

RefReSCo de fRutAS veRmelhAS p/ Aumento dA mASSA muSCulAR

      Sugestão de fórmula:

HMB                                                                            1,5g
Pó p/ Preparação Extemporânea 
de Refresco de Frutas Vermelhas          qs         1 sachê
30 sachês
Posologia: Misturar o conteúdo de 1  sachê em 1 copo 
de água e tomar logo após o preparo, 1 vez ao dia, ou a 
critério do profissional              

Evidência científica

Segundo um estudo, a suplementação de HMB, arginina 
e lisina promoveu em mulheres idosas: melhora de 17% 
no teste de funcionalidade  get- up-and-go, aumento da 
circunferência do braço, da força da perna e da força do 
aperto de mão, tendência positiva na massa livre de gordura 
e aumento aproximado de 20% da síntese protéica do corpo 
inteiro.

4.ARgininA + hmB + liSinA

Nutrition. 2004 May; 20(5): 445-51

durante provas de resistência.
 Ação anabólica: Os  BCAAs   modulam o metabolismo 
protéico no músculo por promover a síntese e inibir 
a degradação de proteínas, resultando em um efeito 
anabólico.
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      Sugestão de fórmula:

HMB                                                                           1g
Arginina                                                                    2,5g
Lisina                                                                       0,75g
Pó p/ preparação extemp efervescente sabor laranja  qs  1 sachê
30 sachês
Posologia: Misturar o conteúdo de 1  sachê em 1 copo de 
água e tomar logo após o preparo,  2 vezes ao dia, ou a 
critério do profissional           

hmB + ARgininA + liSinA

5. ARgininA

Evidência científica
A administração oral de L- Arginina tem sido relacionada 
com a melhora do desempenho físico por provável 
diminuição da fadiga muscular, decorrente do efeito 
vasodilatador do óxido nítrico sobre os músculos 
esqueléticos. Segundo um estudo, 20 indivíduos do 
sexo masculino foram submetidos a oito semanas de 
treinamento com pesos (três vezes por semana), divididos 
aleatoriamente em dois grupos: ARG e CON. O grupo ARG 
fez uso de três gramas de L-arginina + vitamina C, durante 
as oito semanas e o grupo CON utilizou apenas vitamina 
C (grupo controle).Após oito semanas de treinamento, o 
grupo ARG apresentou valores de peso corporal e massa 
magra significativamente maiores (p  < 0,05), percentual 
de gordura corporal significativamente menor (p < 0,05) 
e força de membros inferiores significantemente maior 
(p < 0,05), enquanto o grupo CON não mostrou diferenças 
significativas, para o mesmo período. 
A administração oral de arginina associada a um 
programa de treinamento com pesos potencializou os 
estímulos do exercício ao nível da musculatura esquelética 
proporcionando o aumento de força e de massa muscular.

      Sugestão de fórmula:

L ARGININA .................................................................... 3g
Vit C...........................................................................150mg   
Veículo  aromatizado  sabor Laranja /Abacaxi/Tangerina/
Limão/Morango ou Uva......qs......1 Flaconete 30 flaconetes
Posologia: Tomar  o conteúdo de 1  flaconete antes do 
treino.

flAConeteS Com l-ARgininA 

6. glutAminA
Ação: O músculo é o maior armazenador de glutamina. 
As células do cérebro e pulmão são produtoras regulares 
de glutamina, enquanto as células do intestino, rins e 
sistema imunológico são consumidoras. O músculo e o 
fígado podem tanto produzir como consumir. Assim, uma 
suplementação adequada deste aminoácido metabolizável, 
além de prevenir o catabolismo, é capaz de estimular a 
síntese protéica (aumento de massa muscular), prevenindo 
o temido overtraining. A glutamina não é somente utilizada 
pelo tecido muscular, mas também em grande quantidade 
pelo sistema imunológico e pelo sistema digestivo; durante 

      Sugestão de fórmula:

GLUTAMINA.............................................................    500 g
Posologia: Tomar 5g 1 a 2x ao dia. O suplemento pode ser 
ingerido em qualquer momento do dia, porém, os mais 
importantes são logo após o treino e antes de dormir, 
de preferência misturada com suco, para aumentar a 
secreção de insulina, facilitando o transporte do nutriente 
para dentro da célula muscular.

glutAminA (pote Com 500g)

períodos de treinamento intenso, as concentrações 
plasmáticas deste aminoácido podem declinar e nosso 
corpo não é capaz de produzi-lo suficientemente. Isto 
pode resultar no esgotamento dos níveis de glutamina em 
nossos músculos e desta maneira causar avaria no músculo 
e na imunidade. Foi demonstrado que a suplementação 
com 2-6g/dia de glutamina pode aumentar em 400% as 
concentrações plasmática do hormônio do crescimento 
(GH), consequentemente sua massa muscular e a perda de 
gordura

Shake para evitar a fadiga muscular. 
Shake para evitar a fadiga muscular.

Glutamina 1g

Arginina 500mg

Treonina 200mg

Lisina 300mg

Prolina 250mg

Metionina 350mg

Histidina 100mg

Fenilalanina 100mg

Triptofano 100mg

Vitamina A 1.000 UI

Vitamina B1 5mg

Vitamina B2 2,5mg

Vitamina B6 10mg

Niacina 12mg

Pantotenato de cálcio 5mg

Ácido ascórbico 120mg

Vitamina D 50 UI

Vitamina E 20mg

Cálcio 200mg

Ferro 5mg

Pó p/preparação extemporânea sabor Baunilha ou 
chocolate...qs...1 sachê...30 sachês



05
Inform

ativo Técnico •
 Derm

o Ervas
•REUMATOLOGIA/ORTOPEDIA 

Ação : Melhora do desempenho físico em exercício de 
peso diminuindo a fadiga muscular pós- exercício. Ideal se 
consumido com 2g de BCAA (1/2 dose antes do treino e ½ 
dose após).

Uso : Tomar 1 dose  dissolvida em 1 copo de água ou leite 
até 3 horas antes ou 3 horas após o exercício físico.

Observação: Se tomado somente antes do treino pode-se 
acrescentar 80mg de cafeína na formulação.  

Complexo de aminoácidos 
(Suplemento alimentar para antes do treino)

L-lisina 150mg

L-histidina 45mg

L-ác. Aspártico 185mg

L-tirosina 95mg

L-treonina 90mg

L-triptofano 50mg

L-valina 165mg

L-alanina 130mg

L-metionina 90mg

30 cáps

Complexo de AminoáCidoS (Suplemento AlimentAR pARA AnteS do tReino)

poSologiA: tomAR 1 CápS AnteS do tReino

Complexo de aminoácidos II 
(suplemento alimentar pós treino)

L-argina 112mg

L-fenilalamina 156mg

L-ác. Glutâmico 200mg

L-prolina 64mg

Glicina 64mg

L-cistina 52mg

L-leucina 152mg 

L-isoleucina 96mg

L-serina 104mg

60 cáps

poSologiA: tomAR 1 CápS ApóS o tReino

1. CReAtinA

A Creatina é uma substância endógena que se encontra 
principalmente no músculo esquelético dos vertebrados. 
A Creatina monohidratada tem sido empregada no 
tratamento de transtornos metabólicos e é utilizada como 
suplemento dietético.

Proteínas

Boa parte do recente interesse na creatina como suplemento 
tem sua origem no uso feito por atletas e halterofilistas. A 
creatina e a fosfocreatina têm papéis importantíssimos não 
só como tampão intracelular, mas como transportador de 
energia para a movimentação do fosfato de alta energia em 
várias células. Devido à quebra espontânea e irreversível da 
creatina e da fosfocreatina em creatinina, a creatina precisa 
ser continuamente reposta através de uma combinação de 
dieta e síntese. A taxa de perda da creatina é estimada em 
aproximadamente 1,7% da produção total diária do corpo. 
Como mais de 90% da creatina e da fosfocreatina do corpo 
são encontrados nos músculos, as perdas de creatina (e a 
eliminação de creatinina) variam em função do sexo e da 
idade de cada pessoa. 
Indivíduos com hábitos alimentares vegetarianos, por 
exemplo, recebem muito pouca creatina em suas dietas e 
devem, portanto, obtê-la quase toda por síntese. A síntese 
da creatina exige muito do metabolismo de aminoácidos.
A suplementação de creatina é usada como agente 
ergogênico, principalmente por atletas envolvidos em 
exercícios de alta intensidade e de curta duração. A dose 
normalmente usada é de 20g por dia (divididos em quatro 
doses) durante cinco dias, seguido de doses de manutenção 
de 2 a 5g por dia. A suplementação de creatina aumenta 
a creatina muscular total (creatina mais fosfocreatina) 
em aproximadamente 25% e, quando acompanhada de 
exercícios, em 37% em média.
Rev Bras Med Esporte . 2007, vol.13, n.2, pp. 129-132. ISSN 1517-8692

Um dos efeitos mais pronunciados da suplementação é o 
aumento da massa muscular, principalmente quando um 
programa de exercícios acompanha essa suplementação. 
Em uma meta-análise realizada incluindo 96 estudos, 
observou-se um aumento médio da massa corporal magra 
de 2,2kg. Duas semanas de treinamento de resistência em 
conjunto com suplementação de creatina aumentaram o 
diâmetro da fibra muscular em 35%, em comparação com 
6% a 15% no grupo do placebo.

Evidência científica

Posologia: Até 20g/ dia. Usualmente para suplementação: é 
feita em envelopes de monodose de 5g; tomando inicialmente 
1 envelope 4x/dia, juntamente com carboidratos  durante 3 
semanas. Manutenção 1 envelope 2x/dia.

John T. Brosnan e Margaret E. Brosnan. Creatine: Endogenous Metabolite, 

Dietary, and Therapeutic Supplement. Annu. Rev. Nutr. 2007. 27:241–61.

      Sugestão de fórmula:

Creatina                                                                          5g
Pó p/ Preparação Extemporânea  Efervescente sabor 
laranja, limão, tangerina ou uva  qs 1 sachê60 sachês
Posologia: Misturar o conteúdo de 1  sache em 1 copo de 
água e tomar logo após o preparo, 4 vezes ao dia e após, 1 
sache  1x ao dia ou a critério do profissional .     

SuplementAção eRgogêniCo  pARA Aumento muSCulAR
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      Sugestão de fórmula:

Creatina                                                                          2g
Pastilhas mastigáveis sabor morango,abacaxi ou uva     
qs            1 unidade             60 gomas
Posologia: Mastigar 1 goma antes do treino ou a critério 
do profissional.        

gomAS de CReAtinA   – mAnutenção 

2- l CARnitinA 

Descrição:
É uma amina quaternária sintetizada no organismo a partir 
de dois aminoácidos essenciais, lisina e metionina, exigindo 
para sua síntese a presença de ferro, ácido ascórbico, 
niacina e Vitamina B6 e B12. É uma substância fisiológica, 
normalmente sintetizada pelo próprio organismo e 
suplementada adicionalmente a partir de fontes alimentícias 
ricas em carnitina (particularmente carne bovina). Participa 
no transporte dos ácidos graxos de cadeia longa através de
membrana interna mitocondrial. 
Sua presença é requerida no metabolismo energético dos 
mamíferos, especialmente para a utilização dos ácidos 
graxos como fonte de energia do músculo esquelético e 
cardíaco. Influencia ainda, indiretamente, o metabolismo 
glicídico e protéico: a oxidação dos ácidos graxos reduz 
a utilização periférica da glicose, uma vez que permite 
a entrada de acetilas no ciclo de Krebs, aumentando 
conseqüentemente a disponibilidade energética da célula. 
Devido a sua ação estimulante sobre a oxidação dos ácidos 
graxos, promove a utilização dos mesmos, evitando desvios 
metabólicos. Assim, impede a formação de níveis excessivos 
de triglicérides, normaliza o quadro lipoproteínico - redução 
das lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL) e o 
aumento das lipoproteínas de alta densidade (HDL) - 
eliminando, portanto, um dos mais importantes fatores de 
risco de doenças cardiovasculares (aterosclerose e afecções 
cardíacas conseqüentes).
 
Ações: Deficiência de Carnitina, coadjuvante no tratamento 
da obesidade, aumento do rendimento muscular.
Posologia: Suplemento Nutricional: 1 a 2 g/dia;
Crianças: 50 a 100 mg/kg/dia, em doses divididas.

      Sugestão de fórmula:

L Carnitina .........................1000mg
30 doses
Posologia: Tomar 1 dose 30 minutos  antes da atividade 
física.   

3. Whey pRotein
As proteínas do soro do leite, também conhecidas como 
Whey protein, são extraídas durante o processo de fabricação 
do queijo. Possuem alto valor nutricional, contendo alto 
teor de aminoácidos essenciais, especialmente os de 
cadeia ramificada. Também apresentam alto teor de cálcio 
e de peptídeos bioativos do soro. Pesquisas recentes 
demonstram sua grande aplicabilidade no esporte, com 
possíveis efeitos sobre a síntese protéica muscular 

Rev.Nutr. vol.19 no.4 Campinas July/Aug. 2006

      Sugestão de fórmula:

Whey Protein ......................................................10g
Veículo aromatizado sabor Chocolate ou Baunilha........
qs.............1 sachê
30 sachês
Posologia: Misturar o conteúdo de 1  sachê em 1 copo de 
água ou leite (250 ml) e tomar logo após o  treino, ou a 
critério do profissional

4.Albumina (Pote com 500g)

Albumina..........................................................500g

Indicação: suplementação protéica para atletas

Composição: cada 100g de albumina contem 412 Kcal e 80g 
de proteína, cada colher de sopa de albumina (cerca de 14g) 
contem 57.68 Kcal.
Ação: a albumina pó é proveniente da clara de ovos 
selecionados e desidratados, apresentando incomparável 
qualidade nutricional e altíssimo grau de pureza e absorção, 
sendo, portanto um excelente suplemento alimentar.

Posologia: 3 a 4 colheres de sopa preparados na forma de 
shake, conforme sugestão abaixo.

esquelética, redução da gordura corporal, assim como 
na modulação da adiposidade, e melhora do desempenho 
físico. Estudos envolvendo a análise de seus compostos 
bioativos evidenciam benefícios para a saúde humana. 
Entre esses possíveis benefícios destacam-se seus efeitos 
hipotensivo, antioxidante e hipocolesterolêmico.

Esmarck ET. AL. Avaliaram os efeitos da suplementação 
protéica (10 g de proteína provenientes do leite e da soja) 
em um grupo de 13 idosos, submetidos a programas de 
treino com pesos por 12 semanas. avaliando o ganho de 
força e a hipertrofia muscular, observaram que o grupo que 
recebeu suplementação logo após a realização da sessão de 
exercícios, apresentou um ganho significativamente  maior 
de força e de hipertrofia muscular, quando comparado com 
o grupo que recebeu a suplementação protéica apenas 2 
horas após a realização dos exercícios.

Evidência científica
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ShAKe Com AlBuminA     

1 - copo de leite integral  
3 - colheres de albumina
2 - bananas nanicas
Bater no liquidificador

Obs: este shake, se usado com adoçante, fornecerá 35g de 
proteína de alto valor biológico e 8.2g de carboidrato).

1. d RiBoSe     
Descrição: Essa substância é sintetizada numa série de 
reações responsáveis pela produção de nucleotídeos 
durante o metabolismo da glicose. Esse carboidrato é um 
componente essencial na produção de energia no corpo 
humano, um novo produto nutracêutico que ajuda o corpo a 
restabelecer naturalmente seus níveis de energia.
Ação:  A D-Ribose é um açúcar de 5 carbonos de ocorrência 
natural em todas as células que mantém níveis desejados 
de ATP no organismo. Contribuindo para recuperação 
da energia nas células musculares durante e após os 
exercícios físicos intensos, a D-Ribose pode ser usada por 
esportistas que desejam atingir uma máxima performance, 
e também por pessoas que sofrem de cansaço, indisposição 
e problemas cardíacos.
Propriedades: Ao manter níveis desejáveis de ATP 
no organismo, a D-Ribose proporciona melhorias na 
performance física, aumentado a resistência a exercícios e
combatendo a fadiga. Também é indicada para pacientes 
que sofrem de doenças cardíacas, aumentando o fluxo 
sangüíneo e o aporte de oxigênio. A D-Ribose é usada pelas 
células do corpo humano para converter nutrientes em ATP. 
Por isso, ela é essencial para ajudar o corpo a restaurar 
seus níveis de energia celular, proporcionando benefícios 
comprovados em músculos cardíacos e esqueléticos.
Muitos atletas sucumbem à anorexia, que ocorre quando 
os músculos utilizam o oxigênio mais rapidamente do que a 
quantidade suplementada na corrente sangüínea. Os níveis 
de ATP nas células caem, e vários dias são necessários 
para restabelecer os níveis de energia. A D-Ribose pode 
ajudar nessa reposição. Outra propriedade interessante 
da D-Ribose é aumentar os efeitos de outros suplementos 
energéticos, como a Creatina que é usada pelas células 

Carboidratos

musculares para reciclar ADP em ATP. Mas, para isso é 
necessário que esses compostos produtores de energia 
sejam preservados. A D-Ribose faz isso. Trabalhando 
em combinação, Ribose e Creatina podem oferecer 
benefícios para atletas. O mesmo vale para combinações 
com L-Carnitina, o Piruvato, Piruvato/Creatina ou outros 
suplementos energéticos. Sua eficácia é diminuída se 
os níveis totais de nucleotídeos de adenina (TAN – total 
adenine nucleotide levels) se perderem, pois assim eles 
não podem repor os níveis de ATP. A D-Ribose ajuda a 
reconstruir esses substratos.

Quadros de recuperação pós-isquêmica, que ocasionam 
diminuição do aporte de oxigênio, apresentam diminuição 
dos níveis de ATP, mesmo após restauração do fluxo 
sangüíneo. Um estudo constatou que a administração de 
D-Ribose permitiu o estímulo do processo de biossíntese 
de ATP na recuperação pós-isquêmica. Um estudo 
avaliou a ação da D-Ribose no tratamento da deficiência 
na monoadenilato deaminase, uma doença autossômica 
caracterizada por sintomas de fadiga, fraqueza, dor e 
enrijecimento muscular. A administração de D-Ribose 
reduziu os sintomas musculares a níveis mínimos.
Pesquisas conduzidas na Universidade Estadual de Nova 
York e no Copenhagen Muscle Research Center mostram 
que os níveis de ATP nos músculos podem ser reduzidos em 
21% devido a exercícios intensos.
Outros estudos apontam até 41% de redução.

Evidência científica

Indicações: Melhora a performance física e a resistência 
a exercícios, combate à fadiga, auxilia no tratamento de 
doenças cardíacas, aumenta a performance de outros 
suplementos como Creatina e L-Carnitina.

Posologia: Recomenda-se o uso de 1.500 mg/dia, divididas 
em três doses individuais.
Não exceder 10 g/dia.

      Sugestão de fórmula:

D Ribose.........................................................1,5g
Creatina...........................................................1g
Veículo aromatizado  sabor Baunilha  ou Chocolate     qs            
1 sachê
60 sachês
Posologia: Misturar o conteúdo de 1  sachê em 1 copo de 
água ou leite e tomar o preparo, antes  e após o treino

d RiBoSe

2. mAltodextRinA

A Maltodextrina é um carboidrato que possui em sua 
composição, mistura de dextrina e maltose (carbocomplexo), 
obtida da fécula da mandioca. Ela é rapidamente absorvida 
no trato gastrointestinal devido ao seu peso molecular. 

Possíveis efeitos da maltodextrina
O uso desse suplemento pode evitar a depleção de glicogênio 
muscular em atividades aeróbicas intensas, adiando o início 
da fadiga muscular. Além disso, auxilia no aumento dos 
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Utilização da maltodextrina
Pesquisas indicam que esse suplemento deve ser consumido 
cerca de 30 minutos antes da atividade física aeróbica, 
durante a atividade física de longa duração e logo após a 
atividade física de endurance e hipertrofia muscular.

AERÓBICO: Antes: o ideal é diluir 0,3/kg peso em 100 ml de 
água. Nesse caso, se for um indivíduo de 70 kg, deve ingerir 
cerca de 20 g do produto.
Durante: Se a atividade for ultrapassar 90 minutos, o ideal é 
tomar 0,3/kg peso em 100ml de água na metade da atividade.
Depois: Se o indivíduo sentir sintomas de cansaço, 
sonolência e desânimo após as atividades, pode consumir 
0,6/kg peso em 200ml de água.

ANAERÓBIO: Antes: o ideal é diluir 0,4/kg peso em 200 
ml de água. Nesse caso, se for um indivíduo de 70 kg, deve 
ingerir cerca de 30 g do produto.
Durante: Não é indicado seu consumo.
Depois: Para auxiliar no desenvolvimento de massa 
muscular, pode consumir 0,6/kg peso em 200ml de água.

      Sugestão de fórmula:

Maltodextrina.................................................15g
Whey Protein.................................................20g
Vit E.............................................................15mg
Vit C...........................................................120mg
Creatina...........................................................1g
Veículo aromatizado  sabor Morango     qs            1 sachê
60 sachês
Posologia: Misturar o conteúdo de 1  sachê em 1 copo de 
água  e tomar o preparo após o treino

ShAKe Com mAltodextRinA

Minerais
1.mAgnéSio gliCil glutAminA

Composto em que o Magnésio é quelato com uma molécula 
de glicina (glicil-glutamina);
O resultado é uma molécula altamente biodisponível 
que contém nutrientes fundamentais para a resposta 
imunológica, síntese proteica, integridade intestinal entre 
outras funções.

Valor energético: 100 gramas de maltodextrina fornecem 
350 calorias. 

Contra-indicação
O uso desse suplemento em diabéticos, indivíduos cujo 
triglicérides é elevado, gestantes, lactantes, idosos, 
crianças e portadores de qualquer patologia deve ser feito 
sob orientação de nutricionista e/ou médico.

Efeitos colaterais do consumo excessivo
O consumo excessivo desse tipo de carboidrato pode causar:
· Quadros de hipoglicemia, cujos sintomas são irritabilidade, 
fraqueza, sono, entre outros.
· Dores musculares, pois a presença de muito carboidrato 
nos músculos provoca aumento de água entre as fibras 
musculares, o que ocasiona dor.
· Ganho de peso indesejável.
· Desconforto gastrointestinal, com presença de flatulências.

estoques de glicogênio muscular.
Um estudo em que foi realizada a comparação da frutose 
com a maltodextrina, para observar os possíveis efeitos 
ergogênicos, constatou-se que a maltodextrina tem maior 
poder de repor o glicogênio muscular do que a frutose, 
sendo assim  é o carboidrato mais indicado para evitar 
fadiga muscular.

Função do Magnésio Glicil-Glutamina quelato 
na regeneração muscular
A atividade física intensa desencadeia uma série de reações 
metabólicas que podem levar ao catabolismo muscular 
para a produção de energia. O mesmo pode ser dito às 
outras causas de estresse físico, como as infecções, e ao 
jejum/desnutrição. Para evitar o catabolismo muscular e 
promover a síntese proteica, os mecanismos envolvidos 
nesses processos devem estar nutridos adequadamente. A 
glutamina é um aminoácido com funções anabólicas, sendo 
que existe uma correlação direta entre a taxa de síntese 
proteica e a concentração de glutamina extramuscular. 
O magnésio é um mineral que participa de diversos 
processos metabólicos, entre eles a ativação de enzimas 
necessárias à contração muscular e síntese proteica. Esses 
dois nutrientes são interdependentes e essenciais para o 
aumento da massa muscular. O Magnésio Glicil-Glutamina 
quelato fornece magnésio e glutamina em uma molécula 
única e estável. Estudos demonstram que este composto 
possui alta biodisponibilidade e é capaz de promover o 
anabolismo muscular em níveis comparáveis ao esteróide 
anabólico testosterona, com a vantagem de não produzir 
efeitos colaterais. aumento da massa muscular. O Magnésio 
Glicil-Glutamina quelato fornece magnésio e glutamina em 
uma molécula única e estável. Estudos demonstram que 
este composto possui alta biodisponibilidade e é capaz de 
promover o anabolismo muscular em níveis comparáveis ao 
esteróide anabólico testosterona, com a vantagem de não 
produzir efeitos colaterais.
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Minerais Evidência científica

O presente estudo foi desenvolvido para determinar se o 
Magnésio Glicil-Glutamina quelato promoveria anabolismo 
muscular durante períodos prolongados de atividade física 
intensa. Sob condições normais, atividade física intensa 
resultaria em catabolismo muscular, a menos que fosse 
consumido algum tipo de proteína suplementar. Se a 
suplementação com Magnésio Glicil-Glutamina quelato 
bloqueasse o catabolismo e/ou promovesse anabolismo 
muscular, então a molécula poderia ser considerada 
metabolicamente importante. Participaram deste estudo 
23 voluntários, fisiculturistas, e foram randomizadamente 
designados para um dos dois grupos: grupo quelato (N=11) 
e grupo esteróide (N=12). Todos frequentavam a mesma 
academia, tinham aproximadamente o mesmo peso e nível 
de treinamento nas atividades de fisiculturismo. As idades 
dos participantes variavam em torno de 10 anos e todos eram 
caucasianos. Durante o estudo os voluntários mantiveram 
exercícios similares, mesmos horários e atividades físicas 
e foram supervisionados pelo mesmo treinador. Suas dietas 
foram monitoradas e se tentou manter uma ingestão diária 
de aproximadamente 0,6 a 0,9 gramas de proteína por libra 
de peso corpóreo e 3200 a 3600 calorias durante o período de 
estudo. Ajustes no consumo de proteína foram feitos através 
da suplementação com uma bebida à base de soja fortificada 
com ambos produtos em teste, descritos abaixo. No início do 
estudo, a massa magra (massa muscular) foi determinada 
em cada indivíduo por um fisiologista treinado, utilizando-
se medidas de pregas cutâneas do tríceps, subescapular, 
abdominal e crista ilíaca. Os participantes do grupo quelato 
receberam a bebida à base de proteína hidrolisada de soja 
suplementada com 400 mg de Magnésio Glicil-Glutamina 
quelato. O grupo esteróide recebeu a mesma bebida, 
porém com 2 mg do esteróide anabólico testosterona. Cada 
participante foi completamente esclarecido a respeito do 
que estava sendo ingerido, as potenciais consequências 
negativas de tomar suplementos e foi assinado um termo 
concordando com a participação no estudo. 
A administração do suplemento anabólico não esteróide 
para o grupo quelato e a testosterona para o grupo 
esteróide continuou diariamente por oito semanas (56 dias). 
Na conclusão do período de teste, a massa magra de cada 
indivíduo foi novamente determinada pelo mesmo fisiologista 
e as mudanças foram calculadas. Adicionalmente, pressão 
sanguínea, colesterol total, colesterol HDL e triglicérides 
foram medidos individualmente no início e na conclusão do 
estudo. 
Os participantes do grupo quelato (Magnésio Glicil-
Glutamina quelato) tiveram uma elevação média da massa 
magra (músculo) de 7,0 libras (3,2 kg). Durante o mesmo 
período, o grupo esteróide que consumiu testosterona 
teve uma elevação em sua massa magra de 6,6 libras (3,0 
kg). Estes aumentos são mostrados na Figura 1. Apesar 
do grupo quelato ter apresentado um aumento maior de 
massa muscular do que o grupo esteróide, a diferença 
não foi estatisticamente significativa. Vale ressaltar que o 
grupo quelato não manifestou nenhum aumento de pressão 
sanguínea, colesterol, colesterol HDL ou triglicérides, 
enquanto os níveis de colesterol e triglicérides tenderam 

CompARAção entRe mAgnéSio gliCil-glutAminA QuelAto e 
teStoSteRonA no AnABoliSmo muSCulAR

a ter médias maiores no grupo esteróide. Este estudo 
sugere que a ingestão diária de 400 mg de Magnésio Glicil-
Glutamina quelato pode auxiliar no aumento da massa 
magra com a mesma efetividade da suplementação de 2 
mg do esteróide anabólico testosterona. Estes resultados 
podem ser alcançados sem os efeitos colaterais imediatos 
associados ao uso de esteróides, não mencionando os 
efeitos colaterais que podem resultar de seu consumo à 
longo prazo.teve uma elevação em sua massa magra de 6,6 
libras (3,0 kg). Estes aumentos são mostrados na Figura 1. 
Apesar do grupo quelato ter apresentado um aumento maior 
de massa muscular do que o grupo esteróide, a diferença 
não foi estatisticamente significativa. Vale ressaltar que o 
grupo quelato não manifestou nenhum aumento de pressão 
sanguínea, colesterol, colesterol HDL ou triglicérides, 
enquanto os níveis de colesterol e triglicérides tenderam 
a ter médias maiores no grupo esteróide. Este estudo 
sugere que a ingestão diária de 400 mg de Magnésio Glicil-
Glutamina quelato pode auxiliar no aumento da massa 
magra com a mesma efetividade da suplementação de 2 
mg do esteróide anabólico testosterona. Estes resultados 
podem ser alcançados sem os efeitos colaterais imediatos 
associados ao uso de esteróides, não mencionando os 
efeitos colaterais que podem resultar de seu consumo à 
longo prazo.
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Figura 1 - Elevação média da massa magra no período de 
56 dias nos indivíduos que consumiram 400 mg de magnésio 
glicil-glutamina quelato ou 2 mg de testosterona.

H. De Wayne Ashmead

Ph.D. - Fellow of the American College of Nutrition.

Recebido para publicação em 10/2008

      Sugestão de fórmula:

Magnésio Glicil Glutamina...................................... 400mg                                                      
Pó p/ Preparação Extemporânea de Shake sabor Baunilha  
ou Chocolate qs..........1 sachê.............................60 sachês
Posologia: Misturar o conteúdo de 1  sachê em 1 copo de 
água ou leite desnatado  e tomar  após o treino, 1 vez ao 
dia, ou a critério do profissional

ShAKe de  mAgnéSio gliCil glutAminA A BASe de pRoteinA de SojA e 

Whey pRotein
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2. mAgnéSio BiS-CReAtinA
O magnésio e a creatina são substâncias fundamentais para a produção de energia. O magnésio tem um papel importante 
na contração muscular, assim como no equilíbrio do metabolismo de energia e no equilíbrio eletroquímico. A creatina, 
por outro lado, proporciona elevada síntese de ATP, além disso retarda o aparecimento da fadiga e facilita a recuperação 
muscular. Os benefícios musculares, tanto do magnésio, quanto da creatina, também podem ser estendidos ao músculo 
cardíaco. O composto Magnésio bis Creatina quelato garante que a creatina e o magnésio alcancem a célula muscular 
simultaneamente, o que é decisivo para a otimização da performance de ambos nutrientes 

A efetividade deste composto foi comprovada através de um estudo, realizado com ratos que consumiram diferentes tipos 
de suplementos de creatina: magnésio bis-creatina quelato, creatina, creatina + MgO, ou creatina + magnésio aminoácido 
quelato. Os animais receberam as mesmas doses de creatina e também de magnésio, na forma de MgO ou magnésio 
aminoácido quelato. O grupo controle não recebeu suplementos de creatina ou magnésio. 
Os animais, em cada grupo, foram submetidos ao exercício de nadar intensamente e depois descansaram por 30 minutos 
antes de nadarem pela segunda vez. 
O grupo suplementado com magnésio bis-creatina quelato superou o grupo creatina e os grupos creatina + MgO e magnésio 
quelato no nado inicial de potência (Gráfico 1), por uma vasta margem e ainda ampliou sua margem de superioridade no 
segundo nado de resistência (Gráfico 2).

Evidência científica
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É evidente que o composto magnésio bis-creatina quelato 
tem um enorme efeito no aumento da capacidade para gerar 
e ressintetizar o ATP necessário para fornecer a energia 
requerida para a performance muscular.
Dado os papéis que o magnésio e a creatina exercem na 
geração de energia necessária para performance muscular 
, faz sentido um composto que forneça ambos: o magnésio 
e a creatina, em uma forma sinérgica, que supera a creatina 
administrada isoladamente.
Normalmente como alimento, a creatina pura é utilizada 
em grandes quantidade no período de loading de até 20g, 
seguido por doses de manutenção de 3 a 5g/dia. Entretanto, 
o magnésio bis-creatina quelato tem o magnésio como 
critério para prescrição e sua IDR (Ingestão Diária 
Recomendada) é de 300 mg/Mg/ dia.
Recomenda-se, em geral, a quantidade de magnésio bis-
creatina quelato que forneça 200 a 300 mg/Mg/dia (2,5g a 
3,75g de magnésio bis-creatina). Porém, se quantidades 
adicionais de creatina forem requeridas, devem ser 
utilizados outros compostos como fonte, como a creatina 
monohidrato.
Na suplementação em esportes: sugere-se a utilização de 
magnésio (bis-creatina quelato) entre 75% do IDR (225 mg/ 

*Médico, Doutorando em Nutrição Humana Aplicada USP
Diretor médico do CELANEM - Centro Latino Americano de Nutrição e 
Estudos Metabólicos
José João Name – CELANEM-    Albitech Nutritionals

Mg/dia), para esportistas moderados ou não habituais, até 
200% do IDR (600 mg/ Mg/ dia), para atletas profissionais*.
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      Sugestão de fórmula:

Magnésio ( bis-creatina quelato ).............. 200 mg
Zinco(quelato TF)..........................................15mg
Cobre(quelado)................................................3mg
Selênio(quelado)...........................................70mcg
Pó para preparação extemporânea 
Sabor Baunilha ou Chocolate
30 sachês
Posologia: Misturar o conteúdo de 1  sachê em 1 copo de 
água ou leite desnatado  e tomar logo após o preparo, 1 
hora antes do treino, ou a critério do profissional           

ShAKe de mAgnéSio  BiS-CReAtinA QuelAto 

Suplemento nutRiCionAl pARA CãiBRAS. 

Ácido nicotínico                             20 mg

Aspartato de arginina                   250 mg

Aspartato de potássio                   250 mg

Aspartato de magnésio                250 mg

Gluconato de cálcio                     200 mg

Vitamina D 3                              200UI

Excipiente          qsp
1 cápsula
60 cáps

 

Ação: Reduz os episódios de cãibras após exercícios 
extenuantes.

Uso: Tomar 1 a 2 cápsulas antes do treino.

Estudos sobre estresse oxidativo realizados em animais 
experimentais e seres humanos demonstraram que o 
aumento na  atividade metabólica celular (aumento na 
produção de radicais livres), causados por treinamentos 
esportivos e /ou competições,  favorece a ocorrência de 
lesões musculares, envelhecimento precoce, diminuição 
da imunidade, além do aparecimento de outras patologias 
como câncer, diabetes e doença cardiovascular.

inteRvençõeS nutRiCionAiS:
1. CReAtinA:    
O consumo de Creatina associado ao treinamento de força/
musculação pode atuar como antioxidante.
Hultman Et, AL. (1996) recomendam uma dose de 
suplementação de creatina de aproximadamente 0,3g/kg 
de massa corporal/dia, por um período de cinco a seis dias 
(etapa de sobrecarga). Doses de manutenção de 0,03g/kg de 
massa corporal/dia, para manter as concentrações totais de 
creatina.

Revista  Bras. de Medicina Esportiva. Vol 11 nº1 jan/ fev ,2005

      Sugestão de fórmula:

Creatina                                                                          2g
Pó p/ Preparação Extemporânea Efervescente sabor 
laranja, limão, tangerina ou uva     qs            1 sachê 
30 sachês
Posologia: Misturar o conteúdo de 1  sachê em 1 copo de 
água (250 ml) e tomar logo após o preparo, 1 vez ao dia, ou 
a critério do profissional    

CReAtinA  efeRveSCente – mAnutenção 

(p/indivíduoS Com ApRoximAdAmente 65Kg)

      Sugestão de fórmula:

Creatina                                                                          2g
Pastilhas mastigáveis 
sabor morango,abacaxi ou uva     qs            1 unidade
60 gomas
Posologia: Mastigar 1 goma antes do treino ou a critério 
do profissional        

gomAS de CReAtinA   – mAnutenção 

(p/indivíduoS Com ApRoximAdAmente 65Kg)

2.pRoteinA de SojA (vegeSoy)   
Produtos baseados em proteínas de soja podem ser bons 
substitutos para produtos animais, pois, como outras 
vagens, a soja oferece um “completo” perfil  proteíco, 
fornecendo todos os aminoácidos essenciais para a nutrição 
humana.
Exercícios de intensidade moderada exerceram efeitos 
variáveis sobre os peróxidos lipídicos com decréscimo 
ocorrendo em 4 semanas de administração  da soja, a qual 
promoveu  outros efeitos antioxidantes.
Suplementação diária de 40g de proteína da soja aumenta o 
status antioxidante e reduz peróxidos lipídicos.  

      Sugestão de fórmula:

Vegesoy isolated                                                             500g

Posologia: Misturar 20g do vegesoy a  1 copo de água (250 
ml) ou leite e tomar logo após o preparo, 2 vezes ao dia, ou 
a critério do profissional   

pRoteínA de SojA 

J. Sports. Med. Phys. Fitness. 2005 \dec; 45(4):524-8

Exercício físico e estresse oxidativo
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3. Selênio  + vitAminA C + vitAminA e
Suplementação de Selênio e Vitaminas C e E preservou  o 
sistema antioxidante durante o estresse induzido pelo 
treino sobrecarregado em atletas com baixa ingestão de 
antioxidantes. Os efeitos da suplementação mostraram 
aliviar o dano celular.

      Sugestão de fórmula:

Selênio.....................................................................150mcg
Ácido ascórbico.........................................................120mg
Vit E........................................................................... 100mg   
60 caps
Posologia: Tomar 1 cap ao dia

CápSulAS de Selênio + vitAminA C + vitAminA e 

4. tAuRinA:
É um  aminoácido não essencial, que contém grupos 
sulfidrilos na sua composição, com importante atividade 
sobre o sistema imunológico.
É o segundo aminoácido livre mais abundante no músculo, 
perdendo apenas para a Glutamina.
Para aumento da  performance, é comumente utilizado 1 a 
4g ao dia ( com pelo menos 1g antes do exercício físico)
A suplementação de Taurina pode atenuar o dano ao DNA 
induzido pelos exercícios físicos e aumentar a capacidade 
de realização de exercícios, devido às propriedades 
citoprotetoras. 

Amino Acids 2004 Mar; 26(2) : 203-7. Epub 2003 May 9.

      Sugestão de fórmula:

Taurina.............................................................................1g
60 pastilhas mastigáveis 
Sabor morango, abacaxi ou uva
Posologia: Mastigar 1 goma até 4x ao dia, sendo uma 
antes do treino.           

gomAS de tAuRinA

5. CoenzimA Q10
A Coenzima Q10 é uma vitamina lipossolúvel semelhante 
à quinona. Esta é vital para o metabolismo energético 
e é um componente indispensável à cadeia respiratória 
mitocondrial, além de possuir ação antioxidante.
Um estudo randomizado e duplo-cego, desenvolvido por 
pesquisadores japoneses, teve como objetivo examinar os 
efeitos da administração da coenzima Q10 na fadiga física.
300mg/dia de coenzima Q10 diminuiu a sensação de cansaço 
e melhorou o desempenho físico durante testes de esforço. 

Nutrition , 2008 apr; 24(4): 293-9

      Sugestão de fórmula:

Betacaroteno..............................................................10mg
Selênio.......................................................................50mcg
Ácido ascórbico.........................................................200mg
Coenzima Q10...........................................................100mg
Vit E.......................................................................... 100mg   
60 caps
Posologia: Tomar 1 cap ao dia

foRmulAção AntioxidAnte Com Selênio e vitAminAS

foRmulAção AntioxidAnte Com CoenzimA Q10

Coenzima Q10.....................................300mg
60 caps
Posologia: Tomar 1 cap ao dia 

A melhor prescrição para perda de gordura é a combinação 
exercício e dieta, mas alguns ativos podem otimizar este 
processo ajudando a metabolizar um pouco mais de 
gorduras do que o normal. Esta combinação é de maior 
utilidade para pessoas em dieta e culturistas no período 
pré-competitivo, que querem uma alternativa segura para 
acelerar o metabolismo durante a fase de dieta. 

1. extRAto de Chá-veRde

Suplementação para perda de gordura 

O principal ingrediente termogênico - a substância que 
aumenta a produção de calor no organismo, acelerando o 
metabolismo - presente no extrato de chá verde é o EGCG. 
Um estudo realizado em humanos demonstrou que 270mg de 
EGCG aumenta o dispêndio de energia em aproximadamente 
64 Kcal por dia. Outro estudo sugere que o extrato de 
chá verde possua um efeito sobre a perda de gordura 
em períodos de três meses. Devido ao EGCG diminuir a 
coagulação sangüínea, deve ser evitada a sua ingestão antes 
de cirurgias e durante o tratamento com antiinflamatórios. 
As interações negativas serão maiores nestes casos, quando 
ocorrer a ingestão simultânea de vitamina E, ginkgo biloba 
e óleos de peixes. 
 

1. Otimizando a perda de gordura.



13
In

fo
rm

at
ivo

 Té
cn

ico
 •

 D
er

m
o 

Er
va

s

•NUTRIÇÃO ESPORTIVA

      Sugestão de fórmula:

Chá verde..................................................................300mg
Chá branco................................................................300mg
Chá vermelho............................................................300mg
Citrus aurantium...................................................... 350mg 
Picolinato de Cromo................................................500mcg  
Pó p/ preparação extemporânea efervescente sabor uva 
qs 1 sache
Posologia: Dissolver o conteúdo do sache em um copo de 
água e tomar 1 a 2x ao dia

Chá efeRveSCente teRmogêniCo

2.CAfeínA
A cafeína tem sido utilizada como substância ergogênica 
de forma aguda, previamente à realização de exercícios 
anaeróbios (alta intensidade e curta duração), com o intuito 
de protelar a fadiga e, conseqüentemente, aprimorar a 
performance. Embora a maioria dos estudos não seja 
conclusiva em relação aos mecanismos responsáveis pelos 
efeitos da cafeína no metabolismo anaeróbio, os achados 
até o presente momento têm apontado a cafeína como um 
possível agente ergogênico em exercícios dessa natureza.

Altimari et al., 2000; Bucci,2000; Graham, 2001A; Paluska, 2003.

      Sugestão de fórmula:

Picolinato de cromo...............................................250mcg
Guaraná...................................................................500mg
Inositol.......................................................................50mg
Taurina.................................................................... 300mg 
Cafeína.....................................................................150mg  
Vitamina C.................................................................200mg
60 doses
Posologia: Tomar 1 dose 45 min antes do treino

Suplemento

3. Whey pRotein
Whey Protein reduz os níveis de açúcar no sangue após as 
refeições

Os riscos da diabetes, obesidade e resistência à insulina 
estão ligados a dietas ricas em alimentos que causam 
grande liberação de áçucar no sangue ( alto indíce 
glicêmico ). Brent Petersen e seus colegas do Laboratório 
de Indíce Glicêmico de Toronto descobriram que Whey 
Protein diminui os níveis de açúcar no sangue logo após a 
ingestão de uma solução contendo água e açúcar de mesa. 
O estudo mostrou que ingerir quantidades significativas de 
Whey Protein causa diminuição progressiva dos níveis de 
áçucar no sangue.
Suplementos a base de Whey Protein tem um efeito 
pronunciado na redução dos níveis de áçucar no sangue 
após uma refeição rica em carboidratos simples. 

 (Nutrition Journal, 8:47; publicado online em 16 de Outubro de 2009)

      Sugestão de fórmula:

Whey Protein............................5g
Pó para peparação extemporânea Sabor chocolate ou 
baunilha............................qs................1 sachê    60 sachês
Posologia: Misturar o conteúdo de 1  sachê em 1 copo de 
água ou leite e tomar logo após as refeições, ou a critério 
do profissional

ShAKe de Whey pRotein 

4.óleo de CáRtAmo (CARthAmuS tinCtoRiuS):
Originário da Índia, o cártamo é uma planta com altos 
teores de óleos (cerca de 40%) em suas sementes, 
especialmente em ácidos oléico e linoléico, responsáveis 
pela intensificação da utilização de gordura pelo corpo, 
facilitando o emagrecimento e a definição da musculatura. 
O óleo de cártamo ainda contém quantidades generosas de 
ácido linoléico, um ácido graxo essencial da família Omega 
6. É uma fonte riquíssima de antioxidantes naturais, entre 
eles os chamados tocoferóis. As substâncias presentes no 
óleo de cártamo são excelentes auxiliares no processo de 
emagrecimento, ajudam a reduzir o colesterol, prevenir 
a celulite, dar energia, aumentar a imunidade, moderar o 
apetite, além de ajudar na tonificação da musculatura.
Consumir 2 caps do Ol de Cártamo 2x ao dia antes das 
principais refeições

Altimari et al., 2000; Bucci,2000; Graham, 2001A; Paluska, 2003.

      Sugestão de fórmula:

ÓLEO DE CÁRTAMO ........................................................1g
120 CÁPS
Posologia: Consumir 2 cáps 2x ao dia, ou a critério do 
prescritor.

CápSulAS de óleo de CáRtAmo

5.piRuvAto de CálCio

Um estudo avaliou o efeito do piruvato na composição e 
peso corporal em mulheres saudáveis com índice de massa 
corporal (IMC) normal. Métodos: 56 mulheres saudáveis 
com IMC normal (18,3 a 25,0 Kg/m2) e dieta equilibrada que 
praticavam atividade física pelo menos 2 vezes por semana 
foram selecionadas retrospectivamente de atendimentos 
realizados no Setor de Nutrição do Instituto Mineiro de 
Endocrinologia. Pacientes receberam piruvato de cálcio uma 
vez ao dia na dose 0,05 g/Kg/dia após uma dose de saturação 
de 0,1 g/kg/dia durante 10 dias. A duração total de uso do 
piruvato variou de 13 a 38 dias. As medidas usadas foram 
peso, altura, circunferência abdominal, dobras cutâneas do 
tríceps, abdome e coxa.
Resultados: 79,6 % das pacientes apresentaram perda 
ponderal que variou de 0,1 a 3 Kg. Diminuição das dobras 
cutâneas foi observada em 89,8% das pacientes e em
74% delas houve redução da circunferência abdominal. 
Conclusões: Os resultados indicam que, em mulheres 
saudáveis com IMC normal, a suplementação com piruvato 
promove a redução de peso e diminuição da gordura corporal.

Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, São Paulo v. 1, n. 3, p. 23-32, 
Maio/Junho, 2007
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      Sugestão de fórmula:

Piruvato de Cálcio..............................3g
Pó para preparação extemporânea Sabor chocolate
30 sachês  
Posologia: Misturar o conteúdo de 1 sachê em 1 copo de 
água ou leite desnatado e tomar 1x ao dia, ou a critério do 
profissional.

ShAKe Com piRuvAto de CálCio
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6. metABolize 4:

Metabolize 4 é um composto nutricional rico em 4 
elementos metabólicos  fundamentais: magnésio, cromo, 
zinco e nanoprobióticos, os quais foram complexados com 
minerais bioativos, que promovem aumento da quebra de 
gordura, além de apresentarem propriedades antioxidantes, 
que reduzem o estresse oxidativo e, consequentemente, a 
inflamação.

Nutricosmético para a Perda de Peso, Redução da 
Circunferência Abdominal e da Gordura Corporal

1. Magnésio 135 mg................ Evita o estresse oxidativo e 
a inflamação.
2. Cromo 0,35 mcg .................Estimula a lipólise e induz a 
perda de massa gorda.
3. Zinco 7 mg .........................Aumento da atividade das 
enzimas lípases.
4. Nanoprobióticos 10 mg .......Importância na flora 
intestinal, controle de processos infecciosos e da 
modulação da resposta imunológica.

CompoSição:

Indicações: Metabolize 4 é indicado para promover a perda 
de peso, redução da circunferência abdominal e da gordura 
corporal

Dose usual: 200 a 500mg

Deficiência de Magnésio causa produção excessiva de 
ROS e Inflamação
Deficiência em Mg, além de ter um impacto negativo sobre 
a via de produção de energia exigida pelas mitocôndrias 
para gerar ATP, também reduz a capacidade antioxidante 
do organismo e sua resistência aos danos causados pelos 
radicais livres.

Evidência científica

Zinco Apresenta Efeito Lipolítico + Aumento do Gasto 
Energético
Um estudo verificou a habilidade de zinco-alfa-2-
glicoproteína (ZAG) na estimulação da lipólise in vitro e na 
indução da perda de massa gorda in vivo. Os resultados 
demonstraram que a perda do tecido adiposo é devido ao 
efeito lipolítico de ZAG associado ao aumento do gasto de 
energia.

Cromo Aumenta o Número de Lipases, Promovendo 
Diminuição da Gordura Corporal
O cromo participa do metabolismo lipídico, que está 
relacionado com o aumento das concentrações de 
lipoproteínas de alta densidade (HDL) e a redução do 
colesterol total e de lipoproteínas de baixa densidade (LDL, 

VLDL), por meio do aumento da atividade das enzimas 
lipases de lipoproteínas.

eStudo ClíniCo:
Estudo clínico conduzido pela nutricionista Dra. Maria 
Flavia Crulcich - CRN8948 - em 16 voluntários do sexo 
feminino e do sexo masculino entre 21 e 55 anos no período 
de 60 dias. Os voluntários foram subdivididos em 4 grupos 
para avaliação:

I grupo: placebo
II grupo: Metabolize 4 + vida normal
III grupo: Metabolize 4 + dieta
IV grupo: Metabolize 4 + dieta + atividade física

Obesidade: Avaliação do percentual de gordura e 
circunferência abdominal nos tempos T0 - T30 - T60.
Sangue: Avaliação do colesterol total, triglicérides e 
glicemia nos tempos T0 - T60.
Pressão arterial: Avaliação nos tempos T0 - T30 - T60.
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ShAKe SuBStitutivo de RefeiçõeS- AuxiliAR em 
RegimeS de emAgReCimento

Ácido fólico 240mcg

Zinco quelado 7mg

Cobre quelado 900mcg

Manganês quelado 2,3mg

Piridoxina 1,3mg

Selênio quelado 34mcg

Vit A 2000UI 

Vit D 200UI

Vit C 45mg

Vit E 10mg

Referência bibliográfica: 
FERREIRA, A. Medicina Ortomolecular e Radicais Livres: Manual Terapêutico. 
Juiz de Fora:
BATISTUZZO, José Antônio de Oliveira, Itaya M, Eto Y. O Formulário Médico-
Farmacêutico. 2a ed., São Paulo:Tecnopress,2002. 
WILKINSON, J.B.; Moore, R.J. Cosmetologia de Harry, Madrid: Ediciones Diaz 
De Santos S.A., 1990.
FERREIRA, A.O.- Guia Prático da Farmácia Magistral-Juiz de Fora:2000.
FONSECA, A.; Prista, L.N.-Manual de Terapêutica Dermatológica e 
Cosmetologia. São Paulo:Editora Roca, 1993.
MARTINDALE, W. The Pharmacopeia, 31th. Ed.; Royal Pharmaceutical 
Society. London, 1996.
OLSZEWER,Efrain. Tratado De Medicina Ortomolecular.2ed.:Nova Linha 
Editora L.São Paulo,1997. 
Chantre, P., Lairon, D. Recent findings of green tea extract AR25(Exolise) and 
its treatment of obesity. Phytomedicine 9(1)3-8, 2002.
Dulloo, A.G., Duret, C., Rohrer, D., et al. Efficacy of a green tea extract rich 
in catechin polyphenols and cafeine in increasing 24-h energy expenditure 
and fat oxidation in humans. American Journal of Clinical Nutrition 70:1,040-
1,045, 1999.
Johnston, J. L., Warsh, J.J., Anderson, G. H. Obesity and precursor availability 
affect urinary catecholamine metabolite production in women. American 
Journal of Clinical Nutrition 38(3): 356-368, 1983. 
Albion Laboratories Inc. Informe técnico Minerais Aminoácidos Quelatos.
Curso: Nutição esportiva. Consulfarma. Jul/2009 
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgiartid=293144
http://www.driboseupdate.com/

Modo de Preparo: Despejar o conteúdo do sachê em um 
copo. Acrescentar água ou leite desnatado e misturar até 
ficar homogêneo. 
Indicações: A base do shake constitui-se de proteína isolada 
de soja, proteína do soro do leite e fibras; sendo por si só 
uma fonte de proteínas, vitaminas e minerais. Em dietas de 
emagrecimento pode-se substituir uma refeição diária por 
um copo de shake.

Ácido nicotínico 16mg

Ferro quelado 14mg

Pantotenato de cálcio 5mg

Vit B1 1,2mg

Vit B2 1,3mg

Vit B12 2,4mcg

Curcuma 50mg

Gengibre 100mg

Berinjela 250mg

Pó p/ Preparação Extemporânea de 
Shake Sabor chocolate qs

1 sache
30 sachês
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      Sugestão de fórmula:

Metabolize 4 ..............................500mg
30 cáps
Posologia: Tomar 1 cáps no café da manhã. 

Glucomannan...............................................2g
60 sachês
Posologia: Misturar o conteúdo de 1 sachê em 1 copo 
d’água ou suco (ou em sopa) e tomar imediatamente após 
o preparo, 2 vezes ao dia, 30 minutos antes do almoço e do 
jantar, ou a critério do profissional.

SAChêS Com fiBRA Solúvel                                                                                                    

Doses de glucomannan entre 2 g e 4 g ao dia são bem 
toleradas e promovem perda de peso em indivíduos obesos 
ou com sobrepeso.
Altern Ther Health Med. 2005 Nov-Dec;11(6):30-4.
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