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Para comemorar o dia do Nutricionista, celebrado neste mês de agosto,
estamos lhe presenteando com este Healthybook, um guia completo com os
melhores suplementos para você nutricionista personalizar de acordo com as
necessidades dos seus pacientes.
Feito para pessoas que buscam no esporte o caminho para melhorar o
condicionamento físico e cuidar da saúde, uma tendência entre os grupos ﬁtness
de todo o país, o projeto Nutri&Sport foi desenvolvido com todo carinho por nossa
equipe multidisciplinar composta por nutricionistas e farmacêuticos.
Esperamos que gostem e usufruam de todas as suas sugestões de suplementos, derivados dos melhores princípios ativos e formulações, em busca do
melhor resultado para seu paciente.
Um forte abraço.

Presidente do Grupo Artesanal

Institucional
Desde 1981, disponibilizamos os melhores suplementos alimentares para
atender prescrições nutricionais. Nosso compromisso é o cuidado quanto à qualidade e pureza desses complementos. Além disso, viabilizamos para você, nutricionista, as melhores matérias-primas, dos mais conceituados fornecedores.
Nos últimos anos, o mercado de suplementos alimentares tem crescido de
forma surpreendente, a ponto de confundir o paciente e até mesmo o nutricionista
na hora da escolha do melhor complemento para o plano alimentar. Com isso, veio
a necessidade de criar um meio de facilitar a adesão do paciente ao tratamento,
nascendo o projeto Nutri&Sport.
Não basta a indicação de um suplemento alimentar cheio de sabor e tecnologia, se o paciente não o apreciar e utilizar de forma pontual no tratamento
proposto pelo nutricionista. Nosso objetivo é, além de desenvolver melhores
bases e formas farmacêuticas para o melhor sabor, textura e diluição dos suplementos alimentares, proporcionar na prática a experiência de como utilizá-los nas
refeições saudáveis do dia a dia.
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1-Suplementacao Manipulada Esportiva
A suplementação esportiva tem grande adesão entre os
praticantes de atividade física. Para os que se dedicam aos
treinos de alta resistência e musculação buscando alta performance e hipertroﬁa muscular, os suplementos manipulados são
ótimos aliados na busca de melhores resultados.
Pensando nisso disponibilizamos uma diversidade de
matérias primas que podem ser combinadas e personalizadas às
necessidades individuais de cada organismo, facilitando ao
paciente a adesão e o melhor resultado ao tratamento proposto
por você nutricionista.
Neste

book

oferecemos

sugestões de fórmulas com variadas
combinações de suplementos para
indicações diversas, que podem ser
adequadas e personalizadas de
acordo com o objetivo desejado.
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Suplementos Alimentares Disponíveis na Artesanal
CARBOIDRATOS
D-Ribose

PROTEÍNAS

LIPÍDIOS

Whey Protein Concentrada,
Isolada e Hidrolisada (individuais)

Óleo de Milho

Vegan Protein

Óleo de Girassol

Vegotein (PTN da ervilha)

Óleo de Linhaça

Tri Whey

Óleo de Amêndoas

Proteína Isolada do Arroz

Óleo de Coco

Albumina (PTN da clara do ovo)

TCM (pó e líquido)

Dextrose

(PTN da ervilha e do arroz)

Waxy Maize
Maltodextrina

(concentrada, isolada e hidrolisada)

Palatinose

Caseína (PTN do leite)
Colágeno Hidrolisado em Pó

Aminoácidos:
-Leucina, isoleucina, valina...
- Glutamina
- Carnitina
- Creatina
- Beta Alanina

- Alanina
- Arginina
- Taurina
- L-Arginina Alfa
Ketoglutarato
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- KIC
- HMB Cálcio, valina...
- Ácido D-Aspártico ... e outros.

2-Formas farmaceuticas diferenciadas
Tratamento Individualizado e Respeito à
Fisiologia Humana
Disponibilizamos Formas Farmacêuticas para
individualizar os tratamentos e adaptar às
necessidades especíﬁcas de cada paciente.
Pastilhas Sublinguais / Pastilhas Sublinguais Xilitol - Forma Farmacêutica que está
diretamente relacionada à rota farmacológica
da administração pela qual as drogas se difundem para o sangue através do tecido conjuntivo do epitélio sublingual que contém uma
profusão de vasos capilares e a substância ao
se difundir nesta região entra na circulação
venosa.
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Suplementos ou Shakes em Sachês ou Potes - Os Shakes ou Suplementos
são indicados para veicular volumes maiores de pós, podendo ser nutracêuticos, macro e micronutrientes, ﬁtoterápicos e outros. Essa proposta permite
associações de substâncias em pó como: proteínas, aminoácidos, vitaminas,
minerais, antioxidantes, nutracêuticos e outros cujo volume de pós normalmente não ﬁcará viável para manipulação em cápsulas, otimizando a adesão
ao tratamento.
Veículos disponíveis sem lactose, sem açúcar podendo ser adicionados de
sabores/ﬂavorizantes, veículos elaborados especialmente para fármacos
mais amargos visando otimizar a adesão ao uso das fórmulas.
Podem ser disponibilizados em sachês individuais ou potes com colher dosadora.
Pastilhas ORO-TAB - Forma Farmacêutica cuja apresentação são pastilhas
orodispersíveis, uma tecnologia farmacêutica elaborada para se desintegrar
rapidamente na mucosa oral. A dissolução e absorção do fármaco bem como o
início do efeito clínico e biodisponibilidade, podem ser signiﬁcativamente
maiores que o observado nas formas farmacêuticas convencionais.
Cápsulas Diferenciadas - Proporciona associações de fármacos na quantidade exata, dosagem exata, de acordo com as necessidades individuais idade
(criança, adulto e idoso), de acordo com peso, com estado clínico. Preparadas
de forma personalizada e de acordo com as necessidades individuais, como:
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cápsulas vegetais, cápsulas com cores e tamanhos diferentes ou sem corantes, com adição de excipientes diferenciados, exemplo: excipiente liberação
modiﬁcada, cápsulas gastro-resistentes, cápsulas sublinguais.
Suspensões e Xaropes - Formas Farmacêuticas líquidas para pacientes com
diﬁculdades de deglutição, podendo ser ﬂavorizados ou não (ex.: morango,
tutti-frutti..).
Chocolate Nutracêutico - Forma Farmacêutica composta por alta concentração de cacau orgânico, sendo rico em ﬂavonóides que agem como antioxidantes. O chocolate utilizado na composição não contém açúcar, glúten e nem
lactose. Permite a adição de ativos com absorção gastrointestinal e/ou ação
sistêmica.
Drops, Jujubas ou Pastilhas Mastigáveis - Forma Farmacêutica sólida,
agradavelmente ﬂavorizada, destinada a se desintegrar lentamente na
mucosa oral proporcionando dissolução, absorção e ação sistêmica do fármaco.
Gel Comestível - Inovação farmacotécnica para otimizar e facilitar a administração de suplementos ou medicamentos em dose única. Excelente proposta
para formulações indicadas a pacientes que não podem ou não conseguem
fazer uso de cápsulas facilitando assim a administração da terapia. Segura
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contra ações do meio ambiente, leve e prática para transportar. Disponível
em saches com bico funcional que facilita o uso e possui tampa lacre para
garantir a segurança e estabilidade da formulação. Segura contra ações do
meio ambiente, leve e prática para transportar. Ideal para suplementações
em doses individualizadas, facilita a administração da fórmula no momento
de uso como por exemplo as formulações pré e pós treinos.
STRIPS - Filme Orodispersível - Forma Farmacêutica sólida, destinada à
veiculação e liberação rápida, local ou sistêmica de ingredientes ativos,
formada por um ﬁlme polimérico hidrossolúvel que se hidrata muito
facilmente quando aderido à mucosa oral (bucal, palatal, gengival, lingual ou
sublingual), com isto, se dissolve rapidamente sem que haja necessidade de
administração de água ou de mastigação.
Veículos Sublinguais Lipossolúveis - Veículos líquidos a base dos lipídeos:
TCM, óleo de coco, óleo de amêndoas, destinados a veicular nutrientes
lipossolúveis pela via sublingual otimizando a absorção e biodisponibilidade
das mesmas.
Consulte com nossos farmacêuticos ou nutricionistas as substâncias
compatíveis ou disponíveis para as Formas Farmacêuticas diferenciadas.
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suplementos
proteicos
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PROTEÍNAS
ATIVOS

INFORMAÇÕES

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

Whey Protein Concentrado

WPC - Possui concentração
mínima de 80% de proteínas e
contém lactose.

5 a 40g

Whey Protein Isolado

WPI - Possui no mínimo 90%
de proteínas e é isento de
lactose.

5 a 40g

Whey Protein Hidrolisado

WPH - Possui no mínimo 90%
de proteínas. Nesta forma, as
moléculas de proteínas são
quebradas, formando segmentos menores, os peptídeos. O
que proporciona uma velocidade máxima de absorção.

5 a 40g

Tri Whey

Suplemento exclusivo da Farmácia Artesanal composto pelas 3
WHEY´s = WPC, WPI e WPH.

Sachê / 20g

MCT Power

Suplemento exclusivo da
Farmácia Artesanal composto
por: Whey Protein Isolada,
TCM e Cacau orgânico

Sachê / 20g

Vegan Protein

Combinação de proteínas
vegetais do arroz e ervilha
que apresentam perﬁl ideal
de aminoácidos essenciais e
de BCAA.

5 a 40g
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AMINOÁCIDOS
ATIVOS

INFORMAÇÕES

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

BCAA

BCAA é um complexo de
aminoácidos formados por
L-leucina,
L-isoleucina
e
L-valina, sendo essenciais e
obtidos através de uma dieta
equilibrada. São essenciais
para todas as reações de
síntese do tecido muscular.
Dentre vários benefícios,
podemos destacar: estimulam
a síntese de proteínas, devido
a estimulação de mTOR;
aumentam a captação e o uso
de BCAA pelos músculos;
aumentam signiﬁcativamente
a concentração plasmática de
BCAA; revertem o decréscimo
da concentração de glutamina
devido os exercícios de longa
duração, reduzindo a incidência de infecções.

1 a 6g

Glutamina

A glutamina exerce importante
função como precursora na
síntese de outros aminoácidos
e na conversão de glicose em
energia. Diminui o catabolismo
proteico, acelera a recuperação
de exercícios físicos intensos e
preserva a integridade da
mucosa intestinal (é principal
fonte de energia dos enterócitos). Além disso, potencializa a
imunidade podendo ser uma
boa estratégia no combate à
imunodepressão.

1 a 10g
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ATIVOS

INFORMAÇÕES

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

Creatina

Na célula muscular, a
creatina
constitui
uma
reserva de energia para a
rápida
regeneração
do
trifosfato de adenosina
(ATP), principalmente em
exercícios de alta intensidade e curta duração. A Creatina é comumente utilizada
como recurso ergogênico.

1 a 5g

L-Carnitina

A L-Carnitina também é um
aminoácido que regulariza
metabolismo
muscular,
participa no transporte dos
ácidos graxos de cadeia
longa através da membrana
interna mitocondrial. Sua
utilização otimiza metabolismo energético, especialmente para a utilização dos
lipídios (ácidos graxos) como
fonte de energia do músculo
esquelético e cardíaco (os
ácidos graxos são a principal
fonte).

1 a 5g
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ATIVOS

AAKG
(L-Arginina Alfa
Ketoglutarato)

Beta Alanina

INFORMAÇÕES

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

L-Arginina
de
melhor
absorção e biodisponibilidade por ser combinada com
alfa-cetoglutarato. É utilizada para melhorar o desempenho atlético, promover
aumento da massa, da força
muscular e regeneração do
músculo durante e após o
exercício físico, devido ao
seu efeito como precursora
da síntese do óxido nítrico.
Apresenta importante ação
vasodilatadora,
melhora
irrigação sanguínea (transporte de oxigênio e nutrientes) em nível muscular.
Promove o aumento da
massa muscular, melhorando todo o metabolismo
muscular e a regeneração do
músculo durante e após o
exercício.

1 a 3g

Beta-alanina é um aminoácido não essencial utilizado
pelas células musculares
para sintetizar a carnosina.
Mantém as ﬁbras musculares em uma faixa de pH
ideal, otimizando a capacidade muscular de manter a
força e resistência durante o
exercício, consequentemente, trazendo novos ganhos
musculares. Promove o
aumento da força, aumentar
o conteúdo muscular de
carnosina e evita a fadiga
muscular.

1 a 6g
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ATIVOS

INFORMAÇÕES

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

Ácido D-Aspártico

O ácido aspártico é um
aminoácido não essencial
que possui um importante
papel na formação de outros
aminoácidos como a asparagina, isoleucina, a metionina,
a arginina, a lisina, a treonina
e diversos nucleotídeos. A
sua função bioquímica
essencial está na síntese de
proteínas, mas também
apresenta
interesse
bioenergético. Através de
reações de transaminação a
partir do L-glutarato ou
desaminação
originando
compostos que podem ser
oxidados com produção
simultânea de energia.

0,5 a 3,0g / dia

HMB
(Beta-hidroxi-betametil-butirato)

HMB é um metabólito biodisponível dos aminoácidos
leucina e isoleucina, sua
administração melhora o
desempenho durante a
prática de exercícios físicos,
reduz o catabolismo protéico
e otimiza o ganho de massa
muscular.

500mg a 3g
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ATIVOS

INFORMAÇÕES

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

KIC
(Alpha-ketoisocaproate
Calcium)

KIC é prontamente aminado
(grupo amino) formando
leucina. Sua suplementação
ocorre via transferase de
aminoácidos de cadeia
ramiﬁcada utilizando NH3,
em uma variedade de
tecidos incluindo o músculo
esquelético, diminuindo a
fadiga e preservando a força
muscular durante exercício
intenso.
Melhora desempenho físico
por promover oferta de
energia muscular.
Redução de lesão muscular
induzida pelo exercício.

500mg a 3g

L-Taurina

A suplementação de L-Taurina associada ao exercício
físico aumenta as reservas
de energia do organismo,
reduz a lesão muscular
induzida por intensidade do
exercício, auxilia no estímulo
da hipertroﬁa muscular e
melhora o desempenho do
praticante.

500mg a 2g
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ATIVOS

Sweet Beet

Phosfator®

INFORMAÇÕES
Sweet Beet contém níveis
elevados de nitratos, sendo
este um dos principais
componentes deste produto,
o que eventualmente pode
ser convertido em óxido
nítrico (NO). Sweet Beet
possui em sua composição
outros princípios ativos
importantes como: Açúcares,
Sais Minerais, Vitaminas,
Glutamina e Pigmentos
antioxidantes.
Associação de Fosfatidilserina e Ácido Fosfatídico.
Phosfator® é um adjuvante
na redução do estresse,
reduzindo a resposta neuroendócrina ao estresse. Sendo
assim, PhosfaTOR ® auxilia
no aumento da função
cognitiva, reduz estresse
metabólico e ajuda na recuperação pós exercício.
1g de Phosfator® contém de
20% a 25% de Ácido Fosfatídico.

14

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

100 a 500mg

500mg a 2000mg
de Phosfator®

Sugestões de fórmulas ou complementos
proteicos com alta biodisponibilidade de
aminoácidos indicados para estímulo a hipertroﬁa e recuperação muscular, tratamento e prevenção da sarcopenia.
Whey protein Concentrado--------------------------------------------------60%
Whey protein Isolado----------------------------------------------------------30%
Whey protein Hidrolisado----------------------------------------------------10%
Manipular _____g (ex:600g ou 60 doses)

Posologia: Dissolver 2 medidas em 1 copo de água ou suco. Agitar bem.
Tomar até 1 hora após o treino ou conforme a orientação do proﬁssional
prescritor.
* A saber: 1 medida ou copo dosador equivale a 10g.
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Tri Whey (Cookbook) - Whey Protein Isolada,
Concentrada e Hidrolisada
Tri Whey---------------------------------------------------------------------30 sachês

Posologia: Dissolver uma dose (sachê) em água ou suco. Agitar bem. Tomar
até 1 hora após o treino ou conforme a orientação do proﬁssional prescritor.
Sabores: original (sem sabor).
*Cada sachê de Tri Whey possui 20g de proteína.
Whey Protein Isolado (WPI)----------------------------------------------------10g
Manipule_______ unidades

Posologia: Administrar 1 dose (sachê) diluído em água ou suco até 1 hora
após a atividade física ou conforme a orientação do proﬁssional prescritor.
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MCT Power (Cookbook) – Whey Isolado +
Cacau Orgânico + TCM
MCT Power----------------------------------------------------------------30 sachês

Posologia: Preparar uma dose (sachê) com banana, abacate ou outro alimento de sua preferência. Misture bem até ﬁcar uniforme. Consumir conforme a
orientação do proﬁssional prescritor.
Sabores: original do cacau.
*Cada sachê de MCT Power possui 10g de proteína.

Sugestões de Fórmulas com Proteína Vegana
Vegan Protein-------------------------------------------------------------20 g
Manipule______sachês

Posologia: Consumir 1 dose (sachê) no pós-treino ou conforme a orientação
do proﬁssional prescritor.

17

Hipercalóricos
Indicações: complemento para indivíduos de baixo peso com metabolismo
muito acelerado e diﬁculdade de ganho de massa muscular.
Vegan Protein--------------------------------------------------------------15 g
Waxy Maize-----------------------------------------------------------------15 g
TCM------------------------------------------------------------------------------3 g
Polidextrose------------------------------------------------------------------3 g
Vitamina A-----------------------------------------------------------------10mg
Vitamina E-----------------------------------------------------------------14mg
Vitamina B6---------------------------------------------------------------10mg
Vitamina B12------------------------------------------------------------24mcg
Vitamina D3--------------------------------------------------------------10mcg
Zinco quelado-------------------------------------------------------------10mg
Fosfato tricálcio--------------------------------------------------------200 mg
Aspartato de magnésio----------------------------------------------160 mg
Lactato de cálcio--------------------------------------------------------100mg
Ácido fólico-------------------------------------------------------------------5 mg

Manipule______sachês
Posologia: Consumir 1 dose (sachê) ao dia ou conforme a orientação do
proﬁssional prescritor.
*Cada sachê contém aproximadamente 160 Kcal.
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Whey Protein Concentrado----------------------------------------------15 g
Maltodextrina----------------------------------------------------------------10 g
Waxy Maize---------------------------------------------------------------------5 g
TCM pó---------------------------------------------------------------------------3 g

Manipule______sachês
Posologia: Consumir 1 dose (sachê) 2 vezes ao dia ou conforme a orientação
do do proﬁssional prescritor.
* Valor nutricional: Cada sachê possui 147 Kcal complementares.

Potencializador ao Anabolismo
Vegan Protein-------------------------------------------------------------10 g
D-Ribose----------------------------------------------------------------------5 g
HMB----------------------------------------------------------------------------2 g
L-Taurina---------------------------------------------------------------500 mg

Manipule______sachês
Posologia: Consumir 1 dose (sachê) no pré-treino ou conforme a orientação
do proﬁssional prescritor.
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aminoacidos
de alta
performance
- pre-treino
Indicações: objetivo de hipertroﬁa muscular para
praticantes de exercícios repetitivos (intermitentes),
de alta intensidade, curta duração e com períodos de
recuperação muito curtos.
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Valina---------------------------------------------------------------------500mg
L Isoleucina-------------------------------------------------------------500mg
L Leucina--------------------------------------------------------------1000mg
L Taurina---------------------------------------------------------------1000mg
Acetil-L-Carnitina-----------------------------------------------------500mg
Creatina----------------------------------------------------------------1000mg

Manipule______sachês
Posologia: Dissolver 1 dose (sachê) em água ou suco e tomar uma hora antes
da atividade física, ou conforme a orientação do proﬁssional prescritor.
Arginina alfa-cetoglutarato-------------------------------------1000mg
HMB---------------------------------------------------------------------1000mg
Glutamina-------------------------------------------------------------1000mg
L-Taurina----------------------------------------------------------------500mg
Beta Alanina-----------------------------------------------------------500mg

Manipule______sachês
Posologia: Dissolver 1 dose (sachê) em água ou suco e tomar uma hora antes
da atividade física, podendo ser também logo após ou conforme a orientação
do proﬁssional prescritor.
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BCAA-------------------------------------------------------------------1000mg
Arginina---------------------------------------------------------------1000mg
L-Taurina----------------------------------------------------------------500mg

Manipule______sachês
Posologia: Dissolver 1 dose (sachê) em água ou suco e tomar uma hora antes
da atividade física, podendo ser também logo após ou conforme a orientação
do Nutricionista.

Gel Comestível com Glutamina + L-Taurina
Glutamina-------------------------------------------------------------------10g
L-Taurina----------------------------------------------------------------------1g
Gel Comestível em sachê qsp-------------------------1 Sachê Sport

Manipule______sachês
Posologia: Administrar 1 sachê ao dia, ou conforme orientação do proﬁssional prescritor.
KIC------------------------------------------------------------------------100mg
HMB--------------------------------------------------------------------1000mg
L-Arginina Alfa-cetoglutarato---------------------------------1000mg

Manipule______doses
Posologia: Tomar 1 a 3 doses 30 minutos antes do treino ou conforme orientação médica ou nutricional.
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anticatabolicos e
aumento de
oxido nitrico
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NO3 PLUS
AAKG--------------------------------------------------------------------500mg
Acetil L-Carnitina---------------------------------------------------500mg
Manipule______sachês
BCAA--------------------------------------------------------------------500mg
L-Citrulina-------------------------------------------------------------100mg
L-Taurina--------------------------------------------------------------100mg
Sweet Beet-----------------------------------------------------------150mg

Manipule______sachês
(Sabores: Limão, Abacaxi e Laranja)

Posologia: Dissolver 1 dose (sachê) em água ou suco e tomar uma hora antes
da atividade física ou conforme a orientação do proﬁssional prescritor.
KIC-----------------------------------------------------------------------300mg
HMB-------------------------------------------------------------------1000mg

Manipule______sachês
Manipule______doses

Posologia: Tomar 1 dose (envelopes ou cápsulas) 30 minutos antes do treino
ou conforme a orientação do proﬁssional prescritor.
KIC-----------------------------------------------------------------------300mg
Testofen®-------------------------------------------------------------300mg

Manipule______doses
Manipule______sachês
Posologia: Tomar 1 dose (cápsulas) 30 minutos antes do treino ou conforme
a orientação do proﬁssional prescritor.
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HMB PUMP (Cookbook Artesanal)
HMB PUMP--------------------------------------------------------------30 sachês

Manipule______sachês
Manipule______sachês
Posologia: Utilizar uma dose (sachê) no preparo para Açaí Energia Pura
(Cookbook Artesanal). Tomar 1 hora antes do treino ou conforme a orientação
do proﬁssional prescritor. Sabor: banana.
KIC---------------------------------------------------------------------------300mg
Sweet Beet---------------------------------------------------------------150mg
Manipule______sachês
L-Arginina Alfa Cetoglutarato--------------------------------------400mg

Manipule______doses
Posologia: Tomar 1 dose (cápsulas) 30 minutos antes do treino ou conforme
a orientação do proﬁssional prescritor.
Sweet Beet---------------------------------------------------------------150mg
Vitamina C----------------------------------------------------------------100mg
Manipule______sachês
Vitamina B12----------------------------------------------------------------1mg
Pastilhas drops------------------------------------------------------1 unidade

Manipular______unidades
Posologia: Administrar 1 unidade do drops 30 minutos antes do treino ou
conforme a orientação do proﬁssional prescritor.
* Observações quanto à administração: Deixar o drops aderido a mucosa oral (bochecha) o tempo
necessário para total dissolução, não chupar e não mastigar o drops.
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Ácido D-Aspártico------------------------------------------------------------1g
L-Taurina------------------------------------------------------------------500mg

Manipule______sachês
Manipule______doses

Posologia: Dissolver 1 dose (sachê) em água ou suco e tomar uma hora antes
da atividade física ou conforme a orientação do proﬁssional prescritor.
Beta Alanina-----------------------------------------------------------1000mg
HMB Cálcio-------------------------------------------------------------1000mg
Sweet Beet--------------------------------------------------------------150mg

Manipule______doses
Posologia: Dissolver 1 dose (sachê) em água ou suco e tomar uma hora antes
da atividade física, ou conforme a orientação do proﬁssional prescritor.
Manipule______sachês

DROPS NO3

Sweet Beet-----------------------------------------------------------500mg
L-Taurina---------------------------------------------------------------100mg
Drops qsp---------------------------------------------------------1 unidades

Manipule______sachês

(Sabores: Limão, Abacaxi e Laranja)

Posologia: Chupar 1 drops antes do treino.
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Ácido Ursólico--------------------------------------------------------------150mg

Manipule______doses
Manipule______sachês
Posologia: Tomar 3 doses (cápsulas) ao dia ou conforme a orientação do
proﬁssional prescritor.
Indicações:
• Promove efeito anabólico natural (hipertroﬁa);
• Preserva a massa muscular (anticatabólico);
• Contribui com a redução da gordura corporal (emagrecimento).

Estimulante à Hipertroﬁa Muscular
Ácido Ursólico-----------------------------------------------------------100mg
HMB------------------------------------------------------------------------500mg
Manipule______sachês
Testofen®----------------------------------------------------------------200mg

Manipule______doses
Posologia: Tomar 3 doses (cápsulas) ao dia, sendo uma delas 30 minutos
antes do treino ou conforme a orientação do proﬁssional prescritor.
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PHOSFATOR (Ácido Forfatídico) - Auxilia
na recuperação do exercício
Phosfator----------------------------------------------------------------------1g
HMB-----------------------------------------------------------------------------1g
Coenzima Q10--------------------------------------------------------100mg
L-Leucina---------------------------------------------------------------500mg
Palatinose--------------------------------------------------------------------3g
Base p/ Fármacos Amargos qsp----------------------------1 unidade

Manipule______sachês
Sugestão de uso: Dissolver 1 sachê em 300ml de água ou suco e tomar após
o treino ou conforme orientação do proﬁssional prescritor.
Manipule______sachês
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carboidratos
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CARBOIDRATOS
ATIVOS

INFORMAÇÕES

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

Maltodextrina

Carboidrato
complexo,
extraído do amido do milho.
Possui alto índice glicêmico
e rápida absorção para
gerar energia. Ela é responsável por aumentar o índice
de glicose nas células. É
indicada para pessoas que
praticam atividades físicas
aeróbicas de alta intensidade e longa duração e
também para quem faz
musculação.

1-30g

Waxy Maize

Carboidrato complexo de
médio índice glicêmico, é
extraído de um tipo de
espécie de milho, constituído por 70% amilopectina e
30% de amilose. Essa
combinação de amidos faz
com que o waxy maize seja
metabolizado de forma
mais rápida que a maltodextrina sem levar aos
picos de glicemia, ou seja,
proporciona energia por
mais tempo.

1-30g
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ATIVOS

INFORMAÇÕES

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

D-Ribose

Carboidrato simples de rápida
absorção pelas células, sem
gerar picos glicêmicos, é
encontrado naturalmente nos
alimentos.
Participa
da
formação do DNA (ácido
desoxirribonucleico), do RNA
(ácido ribonucleico), da ADP
(adenina difosfato), do AMP
(adenina monofosfato), e do
ATP (adenina trifosfato). Este
último um dos mais importantes para os atletas. O ATP é o
que gera energia. A D-Ribose
fornece substrato para a
produção de ATP, evitando que
o
desempenho
diminua
durante a atividade física de
longa duração e alta intensidade. Proporciona uma recuperação mais rápida pós treino,
evitando a fadiga.

1-20g

Palatinose

Carboidrato
resultante
da
transformação enzimática da
sacarose em um carboidrato
resistente à metabolização.
Possui baixo índice glicêmico, é
facilmente digerida e absorvida,
no entanto não gera picos
glicêmicos, isso fornece energia
de forma gradual por um intervalo de tempo maior. Em exercícios
de longa duração e alta intensidade, a palatinose aumenta a
resistência e diminui a exaustão,
retardando ainda a fadiga. É um
dos melhores carboidratos para
treinos disponíveis atualmente.

1-20g
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Sugestões de fórmulas
Palatinose-------------------------------------------------------------------5g
Maltodextrina-------------------------------------------------------------5 g
Waxy Maize ----------------------------------------------------------------5 g
Gel Comestível-------------------------------------------------1 envelope

Manipule______unidades
Posologia: Administrar 1 dose (sachê em gel) durante a atividade física ou
conforme a orientação do proﬁssional prescritor.
Waxy Maize--------------------------------------------------------------10 g
D-Ribose--------------------------------------------------------------------5 g
Taurina----------------------------------------------------------------500mg
Cafeína------------------------------------------------------------------50mg
Manipule______sachês
Gel Comestível------------------------------------------------1
envelope

Manipule______unidades
Posologia: Administrar 1 dose (sachê em gel) durante a atividade física ou
conforme a orientação do proﬁssional prescritor.
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Suplementação Carboidratos + Reposição Eletrólitos
Waxy Maize-------------------------------------------------------------------10g
D-Ribose ------------------------------------------------------------------------5g
Cloreto Potássio--------------------------------------------------------100mg
Cloreto Sódio--------------------------------------------------------------60mg
Gel Comestível----------------------------------------------------1 envelope

Manipule______unidades
Posologia: Administrar 1 dose (sachê em gel) durante a atividade física ou
conforme a orientação do proﬁssional prescritor.

Sachês - Suplementação Carboidratos + Reposição Eletrólitos
Waxy Maize------------------------------------------------------------------5g
D-Ribose-----------------------------------------------------------------------5g
Palatinose---------------------------------------------------------------------5g
BCAA----------------------------------------------------------------------------2g
Cloreto Potássio------------------------------------------------------100mg
Cloreto Sódio-------------------------------------------------------------60mg
Base p/ Fármacos Amargos qsp-----------------------------1 unidade

Manipule______sachês
Posologia: Dissolver 1 sachê em 300ml de água ou suco e tomar antes ou
durante a atividade física ou conforme a orientação do proﬁssional prescritor.
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Waxy Maize---------------------------------------------------------------10 g
D-Ribose---------------------------------------------------------------------5 g
Taurina-----------------------------------------------------------------500mg
Cafeína-------------------------------------------------------------------50mg
Manipule______sachês
Base p/ Fármacos Amargos
qsp---------------------------1 unidade

Manipule______sachês
Posologia: Dissolver 1 sachê em 300ml de água ou suco e tomar antes ou
durante a atividade física ou conforme a orientação do proﬁssional prescritor.
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Estimulantes
Energeticos
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ESTIMULANTES ENERGÉTICOS
ATIVOS

INFORMAÇÕES

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

Teacrine®

Ativo com alta concentração de
teacrina (>98%), um alcaloide
encontrado em abundância em
fontes naturais, como frutas
exóticas e café, fazendo com
que seja uma excelente
escolha para aumentar a
performance física e os processos metabólicos naturais do
corpo. Atua em dois caminhos
neurais – dopaminérgico e
adenosinérgico,
vias
que
contribuem para melhorar o
desempenho físico e mental
sem causar irritabilidade,
ansiedade ou tolerância.

50 a 200 mg

Panax Ginseng

Na prática esportiva o
Ginseng é utilizado para
melhorar o desempenho de
atletas e estabelecer o Qi
(energia vital), pois os
ginsenosídeos
isolados
apresentam uma ação
estimuladora do sistema
nervoso central, aumento
na produção de corticotropina e cortisol, ação anabólica,
imunoestimulador,
antioxidante, estimula a
produção de óxido nítrico.

200 a 400 mg
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ATIVOS

INFORMAÇÕES

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

Peak O2TM

Peak O2 TM é uma combinação
orgânica e exclusiva de seis
espécies de cogumelos cultivadas em aveia orgânica inteira
para a máxima preservação da
bioatividade dos ativos.
Promove um alto rendimento,
eﬁciência e motivação aos
atletas. Por ser um blend de
cogumelos adaptógenos e por
estes cogumelos possuírem
Vitamina D2, β-glucanas e
L-Ergotioneína, permite que os
atletas se adaptem durante os
exercícios levando ao máximo
rendimento.

100mg a 1000mg

I-Plus

Fitoquímico originado do
Ascophyllum nodosum eﬁcaz
na reposição de Iodo e outros
micronutrientes. Promove o
equilíbrio mineral do organismo, estimula o metabolismo
energético, contribui para
normalização das funções
cognitivas, no pós treino é um
adjuvante para reconstrução
da massa muscular e auxilia
na manutenção da imunidade.
1g de I-Plus contém entre
800mcg a 1100mcg de Iodo.

100mg a 1000mg
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ATIVOS

INFORMAÇÕES

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

Peak-ATP

Peak-ATP é a forma patenteada da molécula de energia
ATP (adenosina 5-trifosfato),
principal fonte de energia
das células. Ele tem como
principal função aumentar a
velocidade das contrações
musculares – expandindo,
também, a força, potência,
resistência e o crescimento
de massa muscular, assim
como a recuperação pós
treino.

400 mg

A suplementação de L-Taurina
associada ao exercício físico
aumenta as reservas de
energia do organismo, reduz a
lesão muscular induzida por
intensidade do exercício,
auxilia no estímulo da hipertroﬁa muscular e melhora o
desempenho do praticante.

500mg a 2g

L-Taurina
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MAXXI TRIO – Suplemento para o aumento
da energia, performance, foco, concentração,
força e resistência muscular no pré-treino.
Teacrine----------------------------------------------------------------------80mg
I-Plus------------------------------------------------------------------------200mg
Peak O2--------------------------------------------------------------------500mg

Manipule______cápsulas
Administrar 1 dose antes do treino.
Sugestão de uso: Tomar 1 cápsula de 30 a 40 minutos antes do treino ou
conforme orientação do proﬁssional prescritor.
MAXXI TRIO: Promove termogênese, auxilia no aumento de energia física e
mental, maximiza a utilização de oxigênio, ajuda a atingir força máxima,
melhora concentração e foco, auxilia na manutenção da imunidade.
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Teacrine-------------------------------------------------------------------100mg
L-Taurina -----------------------------------------------------------------500mg
Cafeína--------------------------------------------------------------------100mg
Panax Ginseng---------------------------------------------------------200mg

Manipule______cápsulas
Posologia: Tomar 1 cápsula de 30 a 40 minutos antes do treino ou conforme
orientação do proﬁssional prescritor.

PEAK ATP – Adenosina 5 Trifosfato Dissódico
Peak ATP-------------------------------------------------------------------300mg
Beta Alanina ------------------------------------------------------------1000mg
Cafeína----------------------------------------------------------------------100mg

Manipule______cápsulas
Posologia: Tomar 1 cápsula
de 30 a 40 minutos antes do treino ou conforme
Manipule______cápsulas
orientação do proﬁssional prescritor.
* Aumenta força e contração muscular, acelera recuperação pós-treino.
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Ativacao da funcao
Mitocondrial
pre treino
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ATIVAÇÃO DA FUNÇÃO MITOCONDRIAL – PRÉ TREINO
ATIVOS

INFORMAÇÕES

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

A capacidade do nosso corpo
de se proteger pode ser
beneﬁciada a partir do
consumo desse suplemento,
pois ele contribui com ação
antioxidante, o que reduz a
possibilidade de envelhecimento de nossas células ao
ajudar a neutralização das
moléculas prejudiciais – os
famosos radicais livres – o
que dá uma proteção mais
segura para nosso sistema
imunológico.

10-200 mg

Ubiquinol

É a forma reduzida ou
metabólito biodisponível da
coenzima Q10, dotada de
fortes propriedades antioxidantes. Possui biodisponibilidade mais signiﬁcativa do
que a Ubiquinona (Coenzima Q10).

5-100 mg

Tocotrimax

É a forma tocotrienol da
vitamina E, um avançado
nutracêutico
obtido
do
gérmem de arroz (farelo), uma
combinação natural única
entre tocotrienóis (mínimo de
8,0%) e tocoferóis (mínimo de
7,0%), que possibilita uma
ação antioxidante muito mais
potente.

Coenzima Q10
(Ubiquinona)
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50-500 mg

ATIVOS

Ácido Málico

INFORMAÇÕES
O corpo humano se beneﬁcia do ácido málico para a
produção de energia. Neste
sentido, o ácido málico é um
componente essencial do
ciclo de Krebs, onde se
produz a conversão de
energia a partir dos nutrientes (carboidratos, proteínas,
gorduras e água). Se não
existe um nível adequado
de ácido málico, este
processo metabólico não
pode ser executado com
total normalidade, podendo
ocasionar um cenário de
fadiga.
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SUGESTÕES DE DOSES/DIA

50-500 mg

Sugestões de Fórmulas
D-Ribose------------------------------------------------------------------------5g
Magnésio quelado----------------------------------------------------400mg
L-Carnitina---------------------------------------------------------------500mg
Coenzima Q10----------------------------------------------------------100mg

Manipule______sachês
Posologia: Administrar 1 dose (sachê) diluído em água ou suco 40 minutos
antes da atividade física ou conforme a orientação do proﬁssional prescritor.
Ubiquinol------------------------------------------------------------------30mg
Tocotrimax----------------------------------------------------------------50mg
L-Carnitina-----------------------------------------------------------------50mg
Ácido Málico---------------------------------------------------------------50mg
Drops-------------------------------------------------------------------1 unidade

Manipule______unidades
Posologia: Administrar 1 unidade do drops 40 minutos antes do treino ou
conforme a orientação do proﬁssional prescritor.
* Observações quanto a administração: Deixar o drops aderido a mucosa oral (bochecha) o tempo
necessário para total dissolução, não chupar e não mastigar o drops.

Indicações: auxiliadores na produção de ATP (molécula de energia produzida
pelas mitocôndrias saudáveis) tratando e prevenindo a fadiga mitocondrial,
combatendo o cansaço físico e proporcionando mais energia para os treinos.
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Moduladores
da testosterona
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MODULADORES DA TESTOSTERONA
ATIVOS

Testofen® e
Fenosten®

Sweet Beet

Cyanotis vaga
(Ecdisterona)

INFORMAÇÕES

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

Testofen® e Fenosten® são
provenientes do extrato seco
de Feno Grego, padronizado
em Saponinas Esteroidais
(mínimo 50% Fenosídeos),
resulta em aumento dos níveis
séricos de Testosterona via
estimulação do eixo-hipotálamo – hipóﬁse – gônada. Estimula o crescimento muscular,
aumenta o desempenho físico
e reduz o catabolismo protéico.

150-600 mg

O Extrato Lioﬁlizado de Sweet
Beet contém níveis elevados
de nitratos, sendo importante
no aumento dos níveis de
Óxido Nítrico e melhora do
desempenho físico e produção
de energia.

50-500 mg

Cyanotis Vaga é uma planta
indicada para estimular o
crescimento dos músculos e
aprimorar o desempenho físico.
O princípio ativo encontrado na
planta ecdisterona ou ecdisona
é um esteróide que tem sido
associado à promoção da síntese
de proteínas, a manutenção do
estado anabólico, e aumento de
massa muscular magra, enquanto posteriormente diminuição do
tecido adiposo.
Contraindicação: Cyanotis vaga
não deve ser utilizada por
pessoas com hipoglicemia.
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50-500 mg

ATIVOS

INFORMAÇÕES

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

Eurycoma longifolia
(Long Jack)

Tem sido usada como uma erva
medicinal por séculos no
Sudeste Asiático para favorecer o bem-estar, melhorar a
saúde, incrementar a força e a
libido em homens e mulheres.

200-400 mg

Estudos sugerem que a Maca
exerce ação sobre o hipotálamo e a glândula pituitária, os
quais são responsáveis pela
regulação do funcionamento
das glândulas endócrinas,
incluindo a adrenal e a tireóide,
promovendo grande liberação
de substâncias precursoras de
hormônios. Utilizada para
tratamento dos sintomas da
menopausa, calor, terapia de
reposição hormonal, balanceamento hormonal, fertilidade,
afrodisíaco, perimenopausa,
fadiga, e problemas associados
a menstruação.

200-1000 mg

Efeito afrodisíaco, aumenta a
libido e melhora da performance
sexual em homens e mulheres.

200-1000 mg

Extraída da planta Passiﬂora
coerulea
(aparentada
ao
maracujá), a principal característica desse composto é de
inibir o processo que transforma testosterona em estrogênios,
principalmente
em
homens de idade mais avançada e em obesos, já que ocorre
uma sutil feminização (ex:
aparecimento de mamas). A
crisina tem o papel de bloquear
uma enzima chamada aromatase, a qual atua no processo
de conversão da testosterona.

200-500 mg

Lepidium meyenii
(Maca)

Tribullus terrestris

Crisina

ATIVOS

INFORMAÇÕES

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

Indol 3 Carbinol

É um ﬁtonutriente que possui
diversas propriedades, das
quais, as principais são sua
ação antitumoral, anti-inﬂamatória, antineoplásica e antioxidante.

50-500 mg

Saw Palmetto

Composta por ácidos graxos,
carotenos, resina, esteroides,
ácido oleico, taninos, ﬂavonoides e polissacarídeos, esse
ﬁtoterápico
auxilia
no
tratamento de desordem dos
sistemas urinário e genital
(ruptura, inﬂamação, entupimento de vias), impotência
sexual, ejaculação precoce e
hiperplasia da próstata.

160-320 mg

Pygeum Africanum

Trans-resveratrol

O pygeum estimula as secreções
glandulares, abaixa os níveis de
colesterol e reduz o inchaço e a
inﬂamação, além de inibir as
prostaglandinas que contribuem
para a congestão vascular.
99% puro resveratrol - um
lavonóide da casca da uva
possui fortes propriedades
antioxidantes, antiinfamatórias, antiagregante plaquetário, antimutagênico, anticancerígenas, cardioprotetoras e
fortalecedoras do sistema
imunitário.
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50-200 mg

5-200 mg

Sugestões de Fórmulas:
Testofen® ou Fenosten®------------------------------------------300mg

Manipule______doses
Manipule______sachês
Sugestão de uso: Tomar 1 dose (cápsula) as 11 horas da manhã e 1 dose
antes de dormir ou conforme a orientação do proﬁssional prescritor.
Testofen®--------------------------------------------------------------150mg
Sweet Beet------------------------------------------------------------150mg
Cyanotis vaga (Ecdisterona)-------------------------------------200mg
Eurycoma longifolia (Long Jack)--------------------------------200mg

Manipule______doses
Sugestão de uso: Tomar 1 dose (cápsula) 40 minutos antes do treino ou
conforme a orientação do proﬁssional prescritor.
Manipule______sachês
Testofen®--------------------------------------------------------------150mg
Eurycoma longifolia (Long Jack)--------------------------------200mg
Lepidium meyenii (Maca)-----------------------------------------200mg
Tribullus terrestris--------------------------------------------------200mg
Crisina-------------------------------------------------------------------200mg

Manipule______doses
Sugestão de uso: Tomar 1 dose (cápsula) antes de dormir ou conforme a
orientação do proﬁssional prescritor.
Indicações: Otimizadores dos níveis de Testosterona e do estímulo a hipertroﬁa muscular.

49

Modulação da Aromatase
Indol 3 Carbinol------------------------------------------------------------50mg
Crisina-----------------------------------------------------------------------250mg
Zinco---------------------------------------------------------------------------15mg

Manipule______cápsulas
Sugestão de uso: Tomar 1 cápsula ao dia ou conforme orientação do proﬁssional prescritor.
Saw Palmetto-----------------------------------------------------------160mg
Manipule______sachês
Pygeum Africanum-----------------------------------------------------50mg
Vitamina B6---------------------------------------------------------------30mg
Trans-resveratrol--------------------------------------------------------10mg
Crisina---------------------------------------------------------------------100mg
Zinco-------------------------------------------------------------------------15mg
Indol-3 Carbinol--------------------------------------------------------400mg

Manipule______cápsulas
Sugestão de uso: Tomar 1 cápsula ao dia ou conforme orientação do proﬁssional prescritor.
Indicações: Inibidores de Aromatase, ação antioxidante e proteção contra
efeitos estrogênicos.

50

Controle da
Inflamacao e
Estresse Oxidativo
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CONTROLE DA INFLAMAÇÃO E ESTRESSE OXIDATIVO
ATIVOS

INFORMAÇÕES

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

Boswellia serrata

O principal ativo identiﬁcado
nesta planta é o ácido
boswélico
um
potente
inibidor da 5-lipoxigenase, o
que por sua vez diminui a
produção de leucotrienos.

200 a 600 mg

Cordia verbenacea

Foi demonstrado através de
estudos que o extrato obtido da
C. verbenacea exibe importantes propriedades antiinﬂamatórias, administrada tanto de
forma oral quanto tópica, o que
provavelmente está relacionado a presença de α-humuleno e
trans-carioﬁleno
em
sua
composição.

200 a 500mg

Curcuma longa

O principal constituinte da C.
longa é curcumina, que tem
capacidade de inibir a ativação
das vias de sinalização de
TLR-4 e de NF-ĸB pró-inﬂamatórias.

100 a 500mg

Uncaria tomentosa

O principal mecanismo de ação
antiinﬂamatória da U. tomentosa (unha-de-gato) pode ser
uma imunomudulação por
supressão da síntese de TNF-α.

100 a 600mg
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ATIVOS

INFORMAÇÕES

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

Hidroxitirosol

Reduz TNF-α tanto in vivo
quanto in vitro. Em leucócitos
humanos cultivados com
hidroxitirosol, reduziu-se a
expressão de fatores que
estimulam a síntese de
citocinas e a maioria dos
mediadores
inﬂamatórios.
Inibe a expressão de TNF-α,
IL-1β, IL-6, iNOS e COX-2
além de modular IL-10.

100 a 300mg

Quercetina

Diminui a inﬂamação sistêmica
induzida por lipopolissacarideo
LPS. Pode melhorar os
marcadores de inﬂamação e
estresse oxidativo. Contribui
com a regulação da sinalização
MAPK e T.

400mg a 2000mg

Camelia Sinensis
(Chá Verde)

Catequinas do Chá Verde
auxiliam no tratamento de
doenças
cardiovasculares,
previne aterosclerose, disfunção arterial e outras alterações,
diminui estresse oxidativo,
evitando eventos inﬂamatórios
e reduz agregação plaquetária.

100mg a 500mg
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ATIVOS

INFORMAÇÕES

Resveratrol

Inibe a proteína C reativa, a
ciclooxigenase (responsáveis
pela síntese de prostraglandinas) e as lipooxigensaes
(responsáveis pela síntese de
leucotrienos).
É capaz de atuar na inﬂamação
por sua característica anti-oxidante, pois impede o stress
oxidativo consequentemente
atenuando
a
inﬂamação
causada
pelas
proteínas
quinases, responsáveis pelo
aumento da atividade de
fatores de transcrição pró-inﬂamatórios.
Inibe a expressão de ICAM-1 e
VCAM (moléculas de adesão
endotelial e vascular, respectivamente), a adesão de monócitos às células endoteliais, a
inibição da síntese de TNF-α e
IL-1β induzida por lipopolissacarídeos (LPS) e a liberação de
IL-6 dos monócitos.

SOD B Dimpless

A Superóxido dismutase pode
ser útil como um mediador de
inibição da inﬂamação mediada
pelos neutróﬁlos. Pode diminuir
esteatose hepática e promover
o metabolismo de triglicérides.
Pode promover diminuição da
produção de citocinas inﬂamatórias e atenuar a atividade de
fator nuclear kB.
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SUGESTÕES DE DOSES/DIA

20mg a 200mg

20 a 40mg

Sugestões de fórmulas
Composto Fitoterápico Antiinﬂamatório
e Antioxidante
Boswellia serrata-------------------------------------------------------200mg
Cordia verbenacea-----------------------------------------------------150mg
Curcuma longa----------------------------------------------------------100mg
Uncaria tomentosa----------------------------------------------------100mg
Manipule______sachês
Hidroxitirosol--------------------------------------------------------------50mg

Manipule______cápsulas
Sugestão de uso: Tomar 1 dose ao dia ou conforme orientação do proﬁssional prescritor.
Indicações:
- Controle de inflamação de aguda a crônica;
- Gerenciamento do processo inflamatório através da inibição dos mediadores inflamatórios;
- Inibição do estresse oxidativo.
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Composto Fitoterápico Modulação da Inﬂamação e
do Estresse Oxidativo
Hidroxitirosol---------------------------------------------------------100mg
Curcuma longa-------------------------------------------------------200mg
Camelia sinensis----------------------------------------------------200mg
Resveratrol-------------------------------------------------------------50mg
Manipule______sachês
SOD B Dimpless-------------------------------------------------------20mg

Manipule______cápsulas
Sugestão de uso: Tomar 1 dose ao dia ou conforme orientação do proﬁssional
prescritor.
Indicações:
- Controle de inflamação de aguda a crônica;
- Gerenciamento do processo inflamatório através da inibição dos mediadores
inflamatórios;
- Inibição do estresse oxidativo.
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Aumentar a expressão da IL-10, Modulação da
Inﬂamação e do Estresse Oxidativo
Quercetina-------------------------------------------------------------200mg
Hidroxitirosol---------------------------------------------------------100mg
Cordia Verbenacea-------------------------------------------------200mg
Lactobacillus Helveticus--------------------------------------------2BLH
Manipule______sachês
Lactobacillus Johnsonii----------------------------------------------2BLH

Manipule______cápsulas
Sugestão de uso: Tomar 1 dose ao dia ou conforme orientação do proﬁssional
prescritor.
Indicações:
- Controle de inflamação de aguda a crônica;
- Gerenciamento do processo inflamatório através da inibição dos mediadores
inflamatórios;
- Inibição do estresse oxidativo.
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Termogenicos
e lipoliticos
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TERMOGÊNICOS E LIPOLÍTICOS
ATIVOS

INFORMAÇÕES

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

Cafeína

Alcaloide do grupo das
Xantinas. A cafeína atua como
estimulante sobre o sistema
nervoso central, sobre o
metabolismo basal e aumenta
a produção de suco gástrico. O
efeito termogênico ocorre
devido a uma mobilização das
gorduras de seus depósitos
(lipólise) em conseqüência da
ação da cafeína como antagonista dos efeitos da adenosina
no tecido adiposo.

50 a 250mg

Chá Verde

Obtido das folhas da Camellia
Sinensis e passa por um processo logo após a colheita e
secagem, para que sejam
inativadas enzimas que não
degradem as catequinas, que
são os principais compostos
dos chás obtidos das folhas da
Camellia sinensis que exercem
diversos efeitos benéﬁcos a
saúde. Suas ações comprovadas são: antioxidante, antiinﬂamatória,
protege
contra
doenças neurodegenerativas,
destoxiﬁcante,
reduz
a
absorção de LDL (mau colesterol) e triglicerídeos, aumenta o
gasto energético e oxidação de
gorduras, entre outras.

100 a 500mg
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ATIVOS

INFORMAÇÕES

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

Citrus Aurantium

Causa a liberação de adrenalina e noradrenalina e estimula o
processo de lipólise, estimulando a termogênese e a queima
de calorias.

250 a 1000mg

Colleus forskholli

Ativação de uma enzima, a
adenilato ciclase, a qual aumenta o nível de AMPc na célula.
Uma vez que aumenta o nível
de AMPc, o Colleus forskholli
aumenta a resposta termogênica com conseqüente aumento
do metabolismo celular. Desta
maneira, estimula a quebra da
gordura armazenada, a lipólise
e inibe a síntese de gordura
pelos adipócitos.

100 a 1000mg

Capsaicina

Capsaicina é uma capsinóide
natural extraído da Capsicum
annuum
(pimenta
doce).
Aumenta a termogênese e o
consumo de energia corporal.
Eleva a temperatura do corpo e
o consumo de oxigênio pelas
células, diminuindo o acúmulo
de gordura. Estimula o metabolismo e promove a queima de
gordura corporal (termogênese), Capsaicina oral aumenta a
termogênese,
auxilia
na
redução de peso, redução de
colesterol e antioxidante.

3 a 10mg
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ATIVOS

INFORMAÇÕES

Garcinia camboja

Garcinia camboja é obtido do
pericarpo dos frutos de Garcínia
cambogia e Garcínia indica e
seu principal princípio ativo é o
ácido hidroxicítrico. O ácido
hidroxicítrico é um inibidor da
síntese de ácidos graxos, por
diminuir o fornecimento de
acetil coenzima A no metabolismo celular. Além da inibição da
síntese de ácidos graxos, o
ácido hidroxicítrico aumenta a
“queima“ de gorduras pela
redução dos níveis de malonil
coenzima A, que ativa a enzima
carnitina acetil transferase. O
ácido
hidroxicítrico
tem
também ação redutora do
apetite e acredita-se que isso
se deve à alteração do ﬂuxo
metabólico, resultante do
desvio de carboidratos da dieta
e seus metabólitos, a síntese
lipídica.

Irvingia gabonensis

É um tipo de manga obtida de
uma árvore proveniente da
África, conhecida também
como Manga Africana. Extrato
de Irvingia gabonensis é
indicado para tratamento de
redução de medidas, queima
de gorduras, controle de
dislipidemias e controle dos
níveis glicêmicos. Irvingia
gabonensis impacta favoravelmente na adipogênese através
de vias metabólicas importantes como por exemplo PPAR
gama que participa da regulação do metabolismo de
lipídeos e açúcares.
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SUGESTÕES DE DOSES/DIA

100 a 500mg

150 a 300mg

ATIVOS

INFORMAÇÕES

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

Metabolize 4

Metabolize 4 é um nutracêutico
composto por 4 micronutrientes fundamentais para o
equilíbrio do metabolismo, que
são: Bis-glicinato de Magnésio,
Bis-glicinato de Zinco, Picolinato de Cromo, Óxido de Magnésio e por probióticos (cepas de
Lactobacillus Bulgaricus e
Lactobacillus
Acidophilus).
Ações terapêuticas de Metabolize 4: Mobilização e eliminação
da gordura; Redução do acúmulo localizado de gordura
subcutânea; Melhora do funcionamento intestinal; Reduz a
intolerância a insulina; Auxilia
no emagrecimento.

200 a 500mg

Nicotinato de Cromo

Nicotinato de Cromo é um
composto de Cromo ligado ao
Ácido nicotínico e quelado ao
aminoácido Glicina. Estabiliza
níveis de açúcar no sangue e
ativação de enzimas que
otimizam o metabolismo e a
produção de energia.

200mcg a 400mcg

Pholia Magra

É um ﬁtoterápico que possui
altas concentrações de cafeína
natural e ácido alantóico,
conferindo
propriedades
termogênica, estimulante do
SNC, capacidade levemente
diurética auxiliando na eliminação do excesso de líquido e
reduzindo a concentração de
gorduras localizadas.

500 a 1000mg
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ATIVOS

Piperina

Sinetrol XPUR

Thermo HD

INFORMAÇÕES
Piperina é um alcaloide
amídico, importante componente da pimenta do reino.
Tem função digestiva e ativa o
metabolismo, potente ação
antioxidante (antienvelhecimento). Pesquisas também
demonstram
importantes
propriedades antiinﬂamatórias
das pimentas.

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

5 a 10mg

Sinetrol XPUR é um extrato
seco patenteado de frutas
cítricas (Laranja vermelha,
toranja e citrus) e Guaraná,
selecionados
especialmente
por conter alto nível de
polifenóis.
Sinetrol
XPUR
apresenta atividade lipolítica
potente ao aumentar os níveis
do AMPc.

450 a 900 mg

Thermo HD é composto por:
Cafeina, Carnitina, Picolinato
de Cromo, Cynara scolymus,
Camélia sinensis Leaf Extract,
Guaraná, Citrus autrantium.
Promove a termogênese e a
oxidação de gorduras. A
suplementação
nutricional
com Thermo HD antes do
exercício aumenta a reserva
energética, aumenta a queima
de gordura e também a
diurese.

100 a 500mg
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Sugestões de Fórmulas
1 - Composto Termogênico e Lipolítico
Sinetrol XPUR-------------------------------------------------------450 mg
Piperina-------------------------------------------------------------------5 mg
Quercetina------------------------------------------------------------150mg
Capsaicina----------------------------------------------------------------5mg
Pholia Magra---------------------------------------------------------250mg
Pholia negra---------------------------------------------------------100 mg
Vitamina C------------------------------------------------------------250mg

Manipule______cápsulas
Sugestão de uso: Tomar 1 dose 2 vezes ao dia ou conforme orientação do
proﬁssional prescritor.
Indicações: Tratamento de redução de peso e gordura corporal, melhora do
metabolismo, redução na dimensão do quadril e cintura, aumento do desempenho físico, ação termogênica, efeito estimulante e lipolítico.
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2 – Composto Sacietógeno e Lipolítico
Slendesta------------------------------------------------------------250mg
Irvingia gabonensis----------------------------------------------150mg
Garcinia mangosteen--------------------------------------------400mg
Garcinia camboja--------------------------------------------------250mg
Spirulina--------------------------------------------------------------250mg
Pholia Negra--------------------------------------------------------150mg
Pholia Magra--------------------------------------------------------150mg
Nicotinato de Cromo--------------------------------------------200mcg

Manipule______cápsulas
Sugestão de uso: Tomar 1 dose, 30 a 45 minutos antes das principais
refeições (almoço e jantar).
Indicações: Indicado como adjuvante no tratamento para redução de peso
por aumentar a saciedade e consequentemente reduzir a ingestão alimentar,
ação lipolítica e redução na dimensão do quadril e cintura.
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3 – Composto Termogênico e Lipolítico
Metabolize 4-------------------------------------------------------250mg
Thermo HD---------------------------------------------------------350mg

Manipule______cápsulas
Sugestão de uso: Tomar 1 cápsula ao dia após café da manhã ou após
almoço.
Indicação: Promove equilíbrio ﬁsiológico auxiliando o emagrecimento de
forma saudável e otimizando o metabolismo energético.

4 – Otimizadores do Metabolismo Energético com Metabolize 4
Metabolize 4-------------------------------------------------------250mg
Pfaﬃa paniculata------------------------------------------------150mg
Vitamina C----------------------------------------------------------150mg
Selênio---------------------------------------------------------------50mcg
Taurina---------------------------------------------------------------100mg
Vanádio quelado------------------------------------------------100mcg

Manipule______cápsulas
Sugestão de uso: Tomar 1 cápsula ao dia após café da manhã ou após
almoço.
Indicação: Promove equilíbrio ﬁsiológico auxiliando o emagrecimento de
forma saudável e otimizando o metabolismo energético.
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Protecao
Hepatica
67

REGENERAÇÃO E PROTEÇÃO HEPÁTICA
ATIVOS

INFORMAÇÕES

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

Fosfatidilcolina

Esse fosfolipídeo apresenta um
importante papel na absorção
intestinal de lipídios, ele aumenta a solubilidade das micelas de
gordura formando quilomicrons,
que são considerados meios de
transporte dos lipídeos entre a
mucosa intestinal e as células.
Portanto, é um composto
intermediário no metabolismo de
gorduras, juntamente com outros
nutrientes. É vital em processos
biológicos básicos como: comunicação intracelular, troca de
informações entre RNA e DNA
para as proteínas, formação de
energia e tradução de sinais, por
isso destaca-se como hepatoprotetora.

150-500 mg

Metionina

Aminoácido essencial que ajuda o
fígado a processar gorduras e
auxilia na função do fígado ao
controlar a disponibilidade de
glutationa, que é necessária para
neutralizar toxinas no fígado.
Além disso, a metionina é
necessária para a produção de
creatina, um nutriente encontrado nos músculos que os oferece a
energia para se moverem, e
também de colágeno, usado na
formação da pele e unhas.

Silimarina

A Silimarina impede a peroxidação dos lipídeos da membrana
celular e das organelas dos
hepatócitos, protegendo, desta
forma, a integridade e a função
hepática de eventuais substâncias tóxicas, tanto de origem
endógenas como exógenas.
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100-500 mg

100-500 mg

Sugestões de Fórmulas
Fosfatidilcolina-----------------------------------------150mg a 500mg

Manipule______cápsulas
Indicações: Prevenção, regeneração e proteção hepática; Manutenção da
produção e função enzimática.
Sugestão de uso: Tomar 1 cápsula ao dia ou conforme orientação do proﬁssional prescritor.

Fosfatidilcolina + Associações
Fosfatidilcolina-------------------------------------------------------250mg
Metionina---------------------------------------------------------------100mg
Silimarina---------------------------------------------------------------100mg

Manipule______cápsulas
Indicação: Composição sinérgica e eﬁcaz no tratamento e prevenção de
hepatopatias.
Sugestão de uso: Tomar 1 cápsula após almoço e 1 cápsula após jantar ou
conforme orientação do proﬁssional prescritor.
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antioxidantes e
imunomoduladores
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ANTIOXIDANTES E IMUNOMODULADORES
ATIVOS

Pomegranate
(Punica granatum)

Coenzima Q10

Resveratrol

INFORMAÇÕES

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

Pomegranate
comumente
conhecida como Romã (Punica
granatum L.), é uma planta rica
em ácido elágico, potente
antioxidante devido á presença de polifenóis. Possui ação
clareadora da pele, através da
inibição da proliferação de
melanócitos e da síntese de
melanina. Tem propriedade
antimicrobiana.

200-450mg

A capacidade do nosso corpo de
se proteger pode ser beneﬁciada a partir do consumo desse
suplemento, pois ele contribui
com ação antioxidante, o que
reduz a possibilidade de
envelhecimento de nossas
células ao ajudar a neutralização das moléculas prejudiciais –
os famosos radicais livres – o
que dá uma proteção mais
segura para nosso sistema
imunológico.
Composto encontrado na uva
com grande potencial antioxidante. O resveratrol serve para
combater radicais livres que
daniﬁcam as células prevenindo o envelhecimento precoce.
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10-200mg

10-100mg

ATIVOS

Vinoxin

Hidroxitirosol

Betacaroteno

INFORMAÇÕES
É um ativo extraído da uva roxa
da região francesa, que, devido
ao seu cultivo, garante alta
quantidade (90%) e qualidade
de polifenóis, padronizado em
OPC
Proantocianidinas
oligoméricas. Devido à rica
composição em polifenóis do
Vinoxin, a ação antioxidante é
potencializada com efetividade
contra o estresse oxidativo e
prevenção
de
doenças
cardiovasculares.

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

100-500 mg

Reduz TNF-α tanto in vivo
quanto in vitro. Em leucócitos
humanos cultivados com
hidroxitirosol, reduziu-se a
expressão de fatores que
estimulam a síntese de
citocinas e a maioria dos
mediadores
inﬂamatórios.
Inibe a expressão de TNF-α,
IL-1β, IL-6, iNOS e COX-2 além
de modular IL-10.

100 a 300mg

É um pigmento carotenoide,
antioxidante, precursor da
vitamina A (pró-vitamina A).
Inibe radicais livres, prevenindo
o envelhecimento, melhora
elasticidade da pele. Quando
transformado em vitamina A
em nosso organismo, auxília na
formação de melanina, pigmento responsável por proteger a
pele dos raios ultravioleta e
conferir o bronzeamento.

30-90 mg
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ATIVOS

INFORMAÇÕES

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

Licopeno

É um carotenoide da mesma
família
do
betacaroteno.
Antioxidante poderoso que
tem demonstrado extraordinário poder de combate contra
doenças degenerativas. Tem
ação eﬁcaz na desintoxicação
de pessoas que fumam, bebem
e ingerem muita gordura.
Melhora
a
regeneração
epitelial, previne o envelhecimento celular e displasia
prostática. O seu efeito antioxidante protege o sistema
cardiovascular
de
danos
causados por radicais livres. Ao
estudar a pele exposta à
radiação Ultra Violeta, cientistas descobriram que o licopeno
é superior ao betacaroteno ao
proteger o tecido da pele de
danos oxidativos em humanos.

5-10 mg

Picnogenol

Picnogenol (Pinus pinaster)
atrasa o envelhecimento físico
e psíquico, pois sua ingestão
diária auxilia na prevenção de
doenças
cardiovasculares,
complementa a vitamina C pois
reforça o efeito da mesma
sobre as membranas e o
colágeno dos capilares. Como
resultado, o mau funcionamento circulatório e o sistema
imune são melhorados, podendo aumentar a resistência física
em até 21%. Em adição, o
envelhecimento
celular
é
retardado.

50-150mg
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ATIVOS

INFORMAÇÕES

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

Ácido Alfa Lipoíco

É um dos mais potentes
antioxidantes do nosso corpo.
É solúvel tanto em água
quanto em gordura, diferentemente de outras substâncias
antioxidantes.

100-500mg

Possui propriedades fotoprotetoras,
imunomoduladoras,
anticancerosas e cardioprotetoras. Tem de 100 a 500 vezes
mais poder antioxidante do que
outros carotenoides, incluindo
o betacaroteno.

4 - 10 mg

A luteína é um carotenoide
natural, xantoﬁla, com atividade
de
provitamina
A,
amplamente estudado devido
a seus benefícios no tratamento de degeneração macular
relacionada ao envelhecimento,
catarata,
doenças
cardiovasculares e câncer. A
luteína e seu isómero zeaxantina são encontrados nos olhos
de seres humanos na macula
lútea.

20 – 40mg

Membro da família das xantoﬁlas, considerado um dos
principais
carotenoides,
potente antioxidante, atua
contra os radicais livres
retardando a peroxidação
lipídica da membrana celular.

0,5 a 1,0,g

Astaxantina

Luteína

Zeaxantina
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ATIVOS

INFORMAÇÕES

SUGESTÕES DE DOSES/DIA

Exselen

Exselen é um fermentado
único de levedura, rico em
seleniometionina fonte de
selênio totalmente natural e
orgânico produzido por um
processo exclusivo e patenteado.
Obs.: cada 50mg de Exselen
equivale a 100mcg de selênio.

10mg a 50mg

PQQ

Vitamina do complexo B, 100x
mais potente que a vitamina C.
PQQ é um co-fator de óxidoredução dotado de uma estabilidade molecular extrema, capaz
de realizar milhares de transferências de elétrons. Por esta
razão, o seu poder antioxidante
é 100x superior ao da vitamina
C para neutralizar os radicais
livres superóxidos e os hidróxilos.

2mg a 20mg

Nucleotides

Nucleotides é produzido a
partir do processo de fermentação da levedura Saccharomyces cerevisiae, padronizado em
nucleotídeos. Atua principalmente na ampliﬁcação da
resposta imune e na manutenção da saúde intestinal.
Nucleotides atua induzindo a
resposta imune celular via Th1
e também induz a resposta
imune humoral.

200mg a 500mg
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Sugestões de Fórmulas
1 - Associação Antioxidante Potencializada
Coenzima Q10----------------------------------------------------------200mg
Manipule______sachês
Ácido Alfa Lipóico-----------------------------------------------------200mg
Resveratrol----------------------------------------------------------------50mg
Hidroxitirosol-----------------------------------------------------------200mg

Manipule______cápsulas
Sugestão de uso: Tomar 1 dose ao dia ou conforme orientação do proﬁssional prescritor.
Indicações: Associação sinérgica que promove modulação do status oxidativo plasmático e celular, melhora da defesa antioxidante lipídica, além de
melhorar funcionalidade mitocondrial e aumento da proteção contra danos do
DNA.
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2 - Aumentar Status Antioxidante e Ativar SIRT-1
Coenzima Q10----------------------------------------------------------300mg
Manipule______sachês
Astaxantina---------------------------------------------------------------10mg
Licopeno---------------------------------------------------------------------5mg
Luteína---------------------------------------------------------------------30mg
Zeaxantina------------------------------------------------------------------6mg
Exselen---------------------------------------------------------------------50mg
Vitamina D3------------------------------------------------------------5000UI
Vitamina E---------------------------------------------------------------100mg

Manipule______cápsulas
Sugestão de uso: Tomar 1 dose ao dia ou conforme orientação do proﬁssional prescritor.
Indicações: Aumento da capacidade antioxidante total do plasma, aumento
da atividade da SOD, aumento da expressão do RNAm para SIRT-1, com
aumento de 25% nos níveis da telomerase.

77

3 – Drops Vinoxin + PQQ
Vinoxin-------------------------------------------------------------------150mg
Manipule______sachês
PQQ-------------------------------------------------------------------------10mg
Drops qsp------------------------------------------------------------1 unidade

Manipule______drops
Sugestão de uso: Administrar 1 unidade do drops uma hora antes do treino
ou conforme a orientação do proﬁssional prescritor.

3 – Drops Vinoxin + Vitamina C
Vinoxin------------------------------------------------------------------150mg
Manipule______sachês
Vitamina C-------------------------------------------------------------120mg
Drops qsp-----------------------------------------------------------1 unidade

Manipule______drops
Sugestão de uso: Administrar 1 unidade do drops uma hora antes do treino
ou conforme a orientação do proﬁssional prescritor.
* Observações quanto a administração: Deixar o drops aderido a mucosa oral
(bochecha) o tempo necessário para total dissolução, não chupar e não mastigar o drops.
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4 - Composto Imunomodulador e Antioxidante
com Vitaminas e Minerais
Betacaroteno--------------------------------------------------------------10mg
Manipule______sachês
Cobre quelado---------------------------------------------------------------1mg
Manganês quelado--------------------------------------------------------2mg
Exselen----------------------------------------------------------------------30mg
Glutationa------------------------------------------------------------------10mg
Vitamina C----------------------------------------------------------------300mg
Vitamina E-----------------------------------------------------------------100UI
Vitamina D3---------------------------------------------------------------400UI
Zinco quelado-------------------------------------------------------------15mg
Magnésio quelado-----------------------------------------------------150mg

Manipule______cápsulas
Sugestão de uso: Tomar 1 cápsula ao dia ou conforme orientação do proﬁssional prescritor.
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NUCLEOTIDES

Fortalecimento da Imunidade
Melhora da Integridade da Barreira Intestinal e
Aumento da Imunidade na Prática de Exercícios Físicos
Nucleotides-------------------------------------------------------250 a 500mg

Manipule______sachês
Manipule______cápsulas

Sugestão de uso: Tomar 1 cápsula ao dia ou conforme orientação do proﬁssional prescritor.
Nucleotides--------------------------------------------------------------250mg
Vitamina C----------------------------------------------------------------100mg
Vitamina E------------------------------------------------------------------80mg
Zinco Quelado-------------------------------------------------------------15mg
Vitamina B6----------------------------------------------------------------25mg

Manipule______cápsulas
Sugestão de uso: Tomar 1 cápsula ao dia ou conforme orientação do proﬁssional prescritor.
Indicações:
- Fortalecimento da imunidade;
- Melhora a resposta contra infecções;
- Melhora da resposta imunológica após exercícios físicos intensos;
- Protege contra gripes e resfriados;
- Favorece a manutenção da saúde intestinal;
- Protege e melhora a integridade da barreira intestinal contra bactérias e
penetração de toxinas.
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Cran
berry

81

Composição de Cranberry:
• Pote de 240g, dose de 10g (Uma
colher de sopa cheia).
• Contém 7,1 g de ﬁbra alimentar
solúvel (Polidextrose), 1,4 g de proteína (peptídeos de colágeno hidrolisados), Extrato de Cranberry 1,25g,
Vitamina C (100% da IDR), Zinco
(100% da IDR), selênio (100% da IDR)
e Vitamina D (100% da IDR)

Diferenciais do Cranberry
Artesanal:
VITAMINAS
E
MINERAIS

Porção: 10g (Uma colher de sopa)

Quantidade por porção

%VD*

Valor energético 38 kcal 160 kJ
Carboidratos:
8g
Proteínas
1,4 g
Gordura totais
0g
Gordura saturadas
0g
Gordura trans
0g
Fibra alimentar
7,1 g
Sódio
0g
Vitamina C
45 mg
Zinco
7 mg
Vitamina D
5 mcg
Potássio
1,5 mg
Selênio
34 mcg

2
3
3
0
0
0
28
0
100
100
100

SEM
SÓDIO

SEM
GLÚTEN

CONTÉM
COLÁGENO

* Adoçado com glicosídeos de steviol, rico em polidextrose.
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��

100

(�)% Valores Diários com base em uma diéta de 2.000 kcal
ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou
menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(��)Não existem valores estabelecidos para a ingestão diária.

ENRIQUECIDO
COM
FIBRAS

ZERO
AÇÚCAR

SEM
LACTOSE

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Indicações de Cranberry:
• Excelente antioxidante, coadjuvante no combate aos radicais livres;
• Adjuvante no tratamento de doenças infecciosas e inﬂamatórias;
• Auxilia no combate a infecções de repetições no trato urinário;
• Reduz oxidação da LDL.

Ações e Benefícios dos componentes de Cranberry Instatâneo:
O Cranberry apresenta efeito comprovado no combate a infecções de
repetição do trato urinário, além de apresentar excelente capacidade
antioxidante, relacionado também com a diminuição da oxidação da LDL,
diminuição de problemas cardíacos e do risco de infecção por H. pylori.
• Extrato de Cranberry:
- Combate infecções do trato urinário: sabidamente os ﬂavonóides e
antocianinas presentes no Cranberry detêm a capacidade de impedir a adesão
de bactérias na mucosa do trato urinário, entre os microrganismos nos quais o
Cranberry apresenta esse efeito, se destaca a Escherichia coli, um dos
principais agentes causadores das infecções repetitivas. O Cranberry possui a
capacidade de impedir a formação de conglomerados bacterianos, diﬁcultando
ainda mais o estabelecimento de quadros infecciosos.
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- Diminuição da oxidação da LDL: devido à alta concentração de compostos
polifenólicos, o Cranberry é um excelente agente no combate à oxidação da
LDL e na prevenção de doenças relacionadas a esse processo oxidativo, como
por exemplo, a formação das placas de arteriosclerose.
• Selênio, Vitamina C, Vitamina D e Zinco: São micronutrientes que
apresentam consagrada atividade antioxidante e estão diretamente
relacionadas ao estímulo dos leucócitos.

Sugestão de uso:
Consumir 1 colher de sopa (10g) 2 vezes ao dia durante o intervalo das
refeições ou conforme orientação do proﬁssional prescritor.
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MIX DE FIBRAS FUNCIONAL
Suplemento composto por 40% de ﬁbras dietéticas, na forma de
polissacarídeo da soja e ﬁbra de aveia, e 60% de prebióticos, na forma de
polidextrose, inulina e frutooligossacarideos (FOS).
Prebióticos:
São uma alternativa para o aumento de bactérias bíﬁdas no trato
gastrointestinal. Os prebióticos têm funções ﬁsiológicas como prevenção da
diarréia ou da obstipação intestinal por alteração da microﬂora colônica,
alteração no trânsito intestinal com efeito de redução de metabólitos tóxicos,
redução do colesterol plasmático e da hipetrigliceridemia, redução do risco do
desenvolvimento do câncer, produção de nutrientes e aumento da
biodisponibilidade de minerais.
Fibras alimentares:
As ﬁbras alimentares aumentam o volume das evacuações, regulam o
tempo de trânsito intestinal e diminuem a pressão da luz intestinal. Atuam no
metabolismo de carboidratos e no controle da glicemia e na redução de
triglicerídeos e colesterol sanguíneo.
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Polidextrose (insolúvel)-----------------------------------------------34,8%
Inulina (insolúvel)---------------------------------------------------------9,6%
FOS (insolúvel)-----------------------------------------------------------15,6%
Polissacarídeo da soja (solúvel)------------------------------------37,6%
Fibra de aveia (solúvel)-------------------------------------------------2,4%
Manipule______sachês
Base para suplemento---------------------------------------------------10%

Indicações:
- Tratamento da constipação intestinal, diarréia, recuperação da microﬂora
intestinal;
- Auxilia na prevenção do câncer de cólon;
- Auxilia na redução do colesterol e triglicerídeos.
Pode ser usado
hospitalizados.

por

crianças,

gestantes,

adultos

e

pacientes

Apresentação: pote ou sachês de 10g.
Sabor: original (sem sabor), abacaxi, laranja e tangerina.
Posologia: Dissolver 1 dose (10g) em 1 copo de água, suco ou vitamina e bater
no liquidiﬁcador por pelo menos 1 minuto. Tomar 1 a 2 vezes ao dia.
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Indicações:
• Nutracêutico com importante ação no sistema cardiovascular: controle da
hipertensão arterial e controle dos níveis de triacilglicerol;
• Atenuante de estados inﬂamatórios;
• Aumento da concentração, memória e performance do cérebro;
• Importância na Oftalmologia: reduz inﬂamação da superfície ocular, melhora
os sintomas de olho seco, proteção da retina e prevenção de DMRI.
POSOLOGIA: TOMAR 2 A 4 CÁPSULAS AO DIA OU CONFORME ORIENTAÇÃO
MÉDICA OU NUTRICIONAL.

Informações Técnicas sobre o Ômega 3:
O Ômega 3 é o principal constituinte do óleo de peixe e tem em sua
composição ácidos graxos poli-insaturados que são encontrados em
concentrações mais expressivas em lipídios de peixes e animais marinhos, e
são considerados de grande importância no metabolismo, por exercerem
funções biológicas especíﬁcas. Considerado essencial para as membranas
celulares e para a produção de eicosanóides. São mensageiros químicos que
auxiliam na regulação da coagulação do sangue, da pressão sanguínea e da
imunidade, esses ácidos exercem também efeitos opostos sobre as
inﬂamações e as proliferações celulares.

Ômega 3 – 33/22 da Farmácia Artesanal
Constituído em concentrações diferenciadas de ácidos graxos, sendo:
• 33% de EPA - Ácido Eicosapentaenóico / 1g • 22% de DHA - Ácido
Docosahexaenóico / 1g.
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Devido sua maior concentração de ácidos graxos EPA e DHA, fornecem ação
mais imediata e eﬁcaz. Ômega 3 33/22 da Artesanal é isento de metais
pesados, incluindo o mercúrio.

Principais benefícios terapêuticos:
AÇÃO CARDIOPROTETORA: O ômega-3 age no controle da pressão arterial
através da diminuição da síntese de tromboxano A2 (vasoconstritor) e
aumento da síntese de prostaciclinas (vasodilatadoras) e de tromboxano A3.
CONTROLE DOS NÍVEIS DE TRIACILGLICEROL: Estudos epidemiológicos
comprovam sua ação na diminuição dos níveis plasmáticos de triacilgliceróis, o
que reduz os riscos de doença do coração.
IMUNOESTIMULANTE E ANTI-INFLAMATÓRIO: O ácido eicosapentaenóico
substitui o ácido araquidônico nas membranas celulares e dá origem a
prostaglandinas da série 3 e tromboxanos e leucotrienos da série 5,
substâncias que agem combatendo a inﬂamação.
NEUROTRANSMISSÃO E ANTIDEPRESSIVO: O DHA é preferencialmente
absorvido pelo cérebro e age aumentando a ﬂuidez da membrana, que por sua
vez modiﬁca as propriedades de sinalização dos neurônios e afeta a função da
barreira hematoencefálica. O ácido graxo DHA é o maior constituinte da porção
fosfolipídica das células receptoras e está presente na retina, no cérebro
humano e em diversos tecidos corporais, tendo portanto, ação
neuroestimulante.
PRECAUÇÕES: Pessoas alérgicas a peixe ou crustáceos devem evitar o
consumo deste produto.
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