
Mesmo com seus benefícios comprovados, sabe-se que o uso 

indevido da cafeína tem potencial de causar dependência psicológica 

e física, já que seu consumo prolongado pode levar ao chamado “efeito 

crash”, caracterizado por sintomas como insônia, palpitações, dores de 

cabeça, tonturas, entre outros. Nesse cenário, o Enxtra® chega ao Brasil como 

o primeiro e único ingrediente natural livre de cafeína e clinicamente comprovado na 

melhora do estado de alerta e atenção. Extraído da Alpinia galanga, o produto é capaz de 

proporcionar mais foco por um período de até 5 horas, sem nenhum efeito colateral. 

DOBRE SEU FOCO  
E DISPOSIÇÃO
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Pré-treino explosivo
Enxtra®  300mg
Cafeína  200mg
Posologia: Tomar 1 dose, 1 hora antes do exercício.

Aumento da concentração
Enxtra®  300mg
Posologia: Tomar 1 dose ao dia antes das principais atividades que exigem 
foco e concentração.

ESTUDOS

CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA: 
A dosagem diária recomendada é de 300 a 600mg.

Efeito de Enxtra® no
 estado de alerta mental 

Efeito da suplementação crônica de Enxtra®  
no estado de alerta mental e calma

70 Voluntários foram recrutados para participar de um estudo 

para avaliar a eficácia da suplementação de diferentes extratos/

produtos na melhora da concentração, escore de alerta mental 

e taxa de erro. Os sujeitos foram divididos em sete grupos e 

randomizados em: placebo, Enxtra® (extrato patenteado de 

A. galanga solúvel), extrato de A. galanga insolúvel (AG ins), 

cafeína, extrato de Glycyrrhiza glabra solúvel (GG sol) e extrato 

de Glycyrrhiza glabra insolúvel (GG ins).

Dentre todos os grupos de tratamento, Enxtra® exibiu um 

aumento estatisticamente significativo no escore de alerta 

comparado ao basal até 5 horas (107% em 1 hora, 119% em 3 

horas e 103% em 5 horas). 

Não foram relatados qualquer alteração significativa nos parâmetros 

do eletrocardiograma (ECG) ou hemodinâmicos em comparação 

com o valor basal (p> 0,05). As pontuações pós-suplementação, 

alerta e calma aumentaram significativamente no grupo Enxtra®   

e Enxtra® mais cafeína (p <0,001) em comparação com o grupo 

placebo. Os escores de sono diurno diminuíram no grupo Enxtra®, 

porém a mudança não foi estatisticamente significativa. A qualidade 

do sono não teve alterações em todos os grupos. Em conclusão, os 

resultados demonstraram pela primeira vez que o uso a longo prazo 

de Enxtra® com ou sem cafeína aumenta e mantém o desempenho 

mental dos participantes sem afetar o ECG e a hemodinâmica de 

indivíduos de meia idade.

 70 adultos com uso moderado de cafeína foram recrutados para 

avaliar os efeitos da suplementação crônica de Enxtra® sobre o 

estado de alerta e calma. Os sujeitos foram divididos em 3 grupos:  

1) Enxtra® (300mg, 2 vezes ao dia); 2) Enxtra® mais cafeína (300mg 

Enxtra® + 200mg de cafeína, 2 vezes ao dia); 3) Placebo (Celulose 

microcristalina). A suplementação foi fixada em duas doses diárias: 

após o café da manhã e no lanche da noite.
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