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Bem-vindo. 

Para reunir em um só lugar todas as informações que você precisa saber sobre 

os brands da Via para o trabalho no dia a dia, criamos o Guia de Ativos. Nele, 

você encontra as principais indicações e benefícios de cada um de nossos ativos 

exclusivos, bem como possíveis associações, formas farmacêuticas, algumas 

sugestões de fórmulas e respostas para as principais dúvidas que recebemos sobre 

esses produtos. 

Aproveite esse material para saber ainda mais sobre os brands que você já conhece 

e também para conhecer novos. Esperamos que goste!

Equipe Via Farma 



AÇÃO 
ORLISTATE-LIKE

RESULTADO
EM 30 DIAS 

REDUÇÃO DA 
CIRCUNFERÊNCIA DA 

CINTURA, QUADRIL E BRAÇO

MELHORA
DA FLACIDEZ

SUAS CURVAS  MAIS  DEFINIDAS E FIRMES

Clique no ícone para 
voltar ao menu



Modelador

Alluvia® 100mg

Lifesolic® 300mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose ao dia após o café da manhã.

Termogênico modelador

Alluvia® 100mg

Citrus aurantium 500mg

Gynostemma pentaphyllum 200mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia 30 min antes do almoço

 Ficha técnica

O que é: Alluvia® é um extrato de chá roxo, obtido por meio de uma variedade de Camellia sinensis. É rico em polifenóis e 

antocianinas.

 

Indicação: O ativo é indicado para a redução da flacidez associada ao emagrecimento.

Formas farmacêuticas: Cápsulas, gomas, chás e chocolate.

Associações: Levemax®, Capsici, Citrus sinensis, Citrus aurantium, ácido tranexâmico, Ha Powder®, colágeno, bases de Chá Mate Com 

Limão e PocketCoco®.

Dosagem recomendada: 100mg, entre o café da manhã e almoço.

Sugestões de Fórmulas 

 Via Responde 

Quais as diferenças de Alluvia® para outros extratos de chá? 

O Alluvia® é um extrato de chá roxo que tem uma composição única no mercado. Ele possui um polifenol denominado GHG, que 

não é encontrado nas outras variedade de chá. O GHG é responsável pelas ações de Alluvia® no emagrecimento e no efeito 

firmador da pele.

O que devo esperar quando tomo Alluvia®? 

O Alluvia® tem efeitos na redução da gordura subcutânea da região do braço, abdômen e quadril. Além de auxiliar a remodelar o corpo, 

ele também tem efeitos no aumento da produção de colágeno ajudando a prevenir a flacidez associada ao emagrecimento.  

Em quanto tempo consigo observar os efeitos do Alluvia®?

Estudos demonstram que em 30 dias de suplementação você já consegue sentir diferenças na gordura localizada e na flacidez da pele.  

Porque é considerado um “orlistat like”?

Alluvia® tem o poder de inibir a lipase pancreática (reduzindo a absorção de gordura da alimentação), assim como o orlistat, sem 

causar os efeitos colaterais, como urgência fecal, cólica e fezes alaranjadas.  

Alluvia® possui cafeína? Pode ser usado por hipertensos? 

Alluvia® possui 4,5% de cafeína na sua composição. Na dose recomendada diária de 100 mg possui apenas 4,5mg de cafeína, uma 

quantidade bem inferior à cafeína presente em uma xícara de café expresso. Ele não deve ser usado em pacientes hipertensos 

descontrolados e nem por pessoas com sensibilidade à cafeína. 

Em quais tipos de formulações posso usar Alluvia®?

Alluvia® é solúvel em água e com sabor agradável de chá, podendo ser usado em diversas formas farmacêuticas, como chá, goma, 

chocolate, calda e refrescos.



PROBIÓTICO 
PATENTEADO

REGULA O TRÂNSITO 
INTESTINAL

TRATAMENTO DA SÍNDROME 
DO INTESTINO IRRITÁVEL

AÇÃO A PARTIR 
DE 5 DIAS

5

SEU INTESTINO 
EQUILIBRADO



 Ficha técnica

O que é: Bowell® é uma cepa patenteada de Saccharomyces cerevisiae CNCM-I 3856, capaz de melhorar o desconforto intestinal. 

Indicação: Indicado para o tratamento adjuvante da Síndrome do Intestino Irritável (SII), com diminuição da diarreia, constipação, 

dores e distensão abdominal. 

Formas farmacêuticas: Cápsula.

Associações: Não permite associações. 

Dosagem recomendada: 500mg, a noite antes de dormir.

 Via Responde

Qual a diferença de Bowell® para o levedo de cerveja ?

O Bowell® é uma cepa específica da Saccharomyces cerevisiae, CNCM I-3856, que atua na regularização do trânsito 

intestinal, melhorando tanto a constipação quanto a diarreia. 

Por quanto tempo posso tomar Bowell®?

O Bowell® é um probiótico que pode ser usado de forma contínua, não sendo necessários ciclos. 

Em quanto tempo Bowell começa a fazer efeito?

O Bowell® possui ação rápida: em menos de 15 dias os pacientes apresentam melhora no desconforto gastrointestinal. 

O Bowell® vem em pellets. Como faço para manipular?

Bowell® é fabricado sob a forma de microgrânulos (pellets). Recomendamos o uso de cápsulas vegetais feitas com hidroxipropil 

metilcelulose (HPMC) em vez de cápsulas gelatinosas.

www.viafarmanet.com.br



100% 
NATURAL

AUMENTO DE 
40% NA FORÇA

RESULTADOS A 
PARTIR DE 14 DIAS

AUMENTO DE 2 KG
DE MASSA MAGRA

PERDA DE 2 KG
DE GORDURA

14

MAIS 2 KG DE 
MASSA MAGRA

E MENOS 2 KG
DE GORDURA



Aumento de força

Cindura® 800mg

Aspartato de Magnésio 150mg 

Zinco Quelato 20mg

Vitamina B6 40mg

Excipiente qsp 1 cápsula 

Posologia: *Dia de Treino: 1h antes do treino.  
*Dia de Descanso: em jejum junto com o café da manhã.

 Ficha técnica

O que é: Cindura® é a combinação entre Garcinia mangostana e Cinnamomum tamala, que tem como principais  

mecanismos de ação o estímulo da via mTOR e da biogênese mitocondrial.

Indicação: Cindura® é ideal para o aumento de desempenho nos 

 treinos de força, aumentando a massa muscular e reduzindo o  

percentual de gordura. 

Formas farmacêuticas: Cápsulas, shots, chás e chocolate.

Associações: Magnésio, zinco, vitamina D, PhosfaTOR®, BCAA e creatina. 

Dosagem recomendada: 800mg, 1 hora antes do treino. Nos dias de descanso: 800mg em jejum antes do café da manhã. 

 Via Responde

Cindura® possui algum tipo de contraindicação? 

Cindura® não deve ser utilizado em pacientes com câncer pois estimula a via mTOR (via relacionada às células de divisão 

rápida). Mulheres com Síndrome do Ovário Policístico (SOP), grávidas, lactantes e adolescentes que ainda não atingiram a 

maturação sexual também não devem usar o suplemento. 

Tenho que tomar Cindura® todos os dias ou só nos dias de treino?

O Cindura® deve ser tomado todos os dias independente do treino. A única alteração será na forma de tomada. Em dias de treino, 

recomendamos o uso 1 hora antes do exercício por conta da sua ação vasodilatadora. Em dias de descanso, recomenda-se tomar 

o Cindura® em jejum, antes do café da manhã. 

Tenho que dar uma pausa no uso de Cindura®?

Os estudos de Cindura® mostram os resultados em 42 dias de suplementação. Por se tratar de um produto natural, não é 

necessário fazer uma pausa no seu uso. 

O Cindura® pode ser usado por atletas profissionais?

Sim, o Cindura® é um suplemento 100% natural que não possui na sua composição nenhuma substância considerada ilícita pelo 

COI e WADA. 

Todas as mulheres podem usar o Cindura®? 

Mulheres podem tomar Cindura® pois ele é um suplemento 100% natural, que auxilia no ganho de massa muscular e força. Não 

recomendamos o uso para mulheres portadoras de Síndrome do Ovário Policístico (SOP), grávidas e lactantes. 

Sugestão de Fórmula 



10 VEZES MAIS 
BIODISPONÍVEL

MEIA VIDA 
DE 8 HORAS

100% 
NATURAL

10X MAIS BIODISPONÍVEL QUE A CURCUMINA



Cuidado articular 

Cureit® 125mg

Colágeno Tipo II 40mg

HA Powder® 75mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose duas vezes ao dia.

Doença autoimune 

Cureit® 250mg

Vitamina B6 20mg

Vitamina D3 2000 UI

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose ao dia. 

 Ficha técnica

O que é: Cureit® é uma matriz de cúrcuma 100% natural e dez vezes mais biodisponível do que a cúrcuma convencional,  

graças à tecnologia PNS, utilizada em seu processo de extração. 

Indicação: Indicado para a prevenção e tratamento adjuvante de doenças de causa inflamatória, com destaque para artrites, 

artroses e reumatismos, devido ao seu poder analgésico natural. 

Formas farmacêuticas: Cáspula e sachê (sopa, golden milk e chocolate quente).

Associações: HA Powder®, Boswellia serrata, antioxidantes e colágeno tipo II e vitamina D..

Dosagem recomendada: 25 a 500mg ao dia.

 Via Responde

Quais os diferenciais de Cureit® comparado à cúrcuma?

O Cureit® é uma matriz de cúrcuma 100% natural, extraído com uma tecnologia diferenciada, que aumenta a sua absorção (10 

vezes mais) e tempo de meia vida no organismo (8 horas). Essa tecnologia é desprovida de piperine e bioperine, lipossomas, 

bio-potenciadores, micelas, complexos de fosfolipídeos e análogos estruturais. 

Preciso associar o Cureit® com a piperina?

O Cureit® possui um tecnologia patenteada no seu processo de extração responsável pelo aumento da biodisponibilidade 

em 10 vezes, por isso, não é necessário associar a piperina na manipulação. 

O que é a tecnologia PNS, usada no Cureit®?

PNS “Sandwich Polar Non-Polar”, é uma tecnologia em que a curcumina é inserida na matriz de cúrcuma natural, garantindo 

melhor biodisponibilidade da cúrcuma, sendo eficaz e potencial em função de suas propriedades físico-químicas naturais, 

contribuindo para a facilidade na absorção a nível intestinal do produto.

É indicado macerar ou triturar os grânulos para a manipulação?

Não, não é indicado macerar ou triturar os grânulos, pois isso afeta a tecnologia aplicada a eles para a manutenção de uma 

boa biodisponibilidade. 

Qual excipiente e cápsula usar?

Não há restrição de excipientes, podendo ser usada a celulose microcristalina, se necessário. No processo, é preciso 

homogeneizar o excipiente com os grânulos, sem macerar.

Sugestões de Fórmulas 

www.viafarmanet.com.br



DOBRE SEU FOCO E DISPOSIÇÃO

100%
NATURAL

AUMENTA O 
FOCO E ATENÇÃO 

POR 5 HORAS

 REDUÇÃO DE 30%  
NA TAXA DE ERRO

CAFEÍNA 
FREE

SEM EFEITO 
REBOTE



Pré-treino

Enxtra® 300mg

D Ribose 500mg

Base para Shot qsp

Posologia: Tomar 1 dose, 1 hora antes do exercício.

Foco

Enxtra® 300mg

PQQ 10mg

Base para Goma qsp

Posologia: Consumir 1 bala ao dia antes das principais 
atividades que exigem foco e concentração.

 Ficha técnica

O que é: Extrato de Alpinia galanga, livre de cafeína, com ação comprovada no bloqueio da ligação da adenosina aos seus 

receptores, no estímulo da liberação de dopamina e na manutenção do fluxo sanguíneo cerebral. 

Indicação: Proporciona o aumento do foco e atenção por até cinco horas sem efeito crash. É ideal para ser usado antes do 

exercício físico ou em momentos do dia nos quais o foco é necessário. 

Formas farmacêuticas: Cápsula, shot, drink, pirulito, bala, goma, chiclete.

Associações: Cafeína, taurina, d-ribose e beta alanina, PQQ e Coenzima Q10. 

Dosagem recomendada: 300mg ao dia.

 Via Responde

Enxtra® causa algum efeito colateral? Pode ser usado por 

pacientes hipertensos? 

Não. Enxtra® não apresenta nenhum efeito colateral, como 

outros medicamentos para foco e atenção. Não contém 

cafeína em sua composição e não causa nenhum efeito 

colateral cardíaco, podendo ser usado por pacientes 

hipertensos. 

Pode ser usado em crianças com déficit de atenção? Se 

sim, a partir de qual idade?

É indicado para adolescentes acima de 16 anos. Ainda não 

existem estudos baseados no público infantil, embora essa 

suplementação possa auxiliar na melhora de quadros de 

déficit de atenção.

Posso tomar quantas doses de Enxtra® ao dia?

É indicado o máximo de duas doses de 300mg (total 600mg/

dia), lembrando que seus efeitos permanecem por até 5 horas. 

Se associado à cafeína, pode perder o efeito?

Os estudos mostram que o Enxtra® possui melhor efeito se 

usado sozinho, porém ele pode ser associado à cafeína, 

amplificando seu efeito.

Sugestões de Fórmulas 

www.viafarmanet.com.br



A fome não bate

Aceleração da  
perda de peso 

Aumento da queima 
de gorduras

Inibição  
do apetite 

Redução da compulsão 
por doces 



 Ficha técnica

O que é: FourSlim® é uma combinação de extratos de manto de senhora, oliva, hortelã selvagem, e sementes de cominho.

Indicação: O produto é ideal para quem quer inibir o apetite, reduzir a compulsão por doces e acelerar a perda de peso. 

Formas farmacêuticas: Cápsula.

Associações: Faseolamina, Antopure®, Zingiber officinale (5% gingerol) e Cinnamomum cassia.

Dosagem recomendada: 150mg antes do café da manhã, almoço e jantar (Total: 450mg ao dia).

 Via Responde

Fourslim® possui algum efeito colateral? 

Não. Diferente de muitos emagrecedores, 

o Fourslim® não causa efeitos colaterais.

Pode ser associado com outros emagrecedores?

Sim, o Fourslim® pode ser associado com outros emagrecedores. 

Não tomo café da manhã, porque não sinto fome na parte da manhã. Posso tomá-lo mesmo assim?

O Fourslim® deve ser tomado antes das principais refeições, pois um de seus mecanismos de ação é a modulação do apetite e da 

fome. Caso você não consuma o café da manhã, indica-se a tomada da dose recomendada (150mg) antes do almoço e jantar. 

www.viafarmanet.com.br

Emagrecedor 

Fourslim® 150mg

Capsicum annuum 2mg

Camellia sinensis 150mg

Hibiscus 100mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose 3 vezes dia, antes das principais  
refeições (café, almoço e jantar).

Sugestão de Fórmula 



Fortaleça sua imunidade

Fortalece a 
imunidade inata  

e adquirida

Própolis verde,
Cogumelo Agaricus blazei, 

vitamina C e zinco

Composição
única



Imunocomplex anti-inflamatório 

Imunovitae® 500mg

Cureit® 50mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose, duas vezes ao dia.

Imuno stick

Imunovitae® 500mg

Gengibre extrato seco 100mg

Cureit® 25mg

Aroma qs

Stevia qs

Posologia: Tomar 1 dose diluída em 50ml de água, duas vezes 
ao dia.

ImunOx

Imunovitae® 500mg

Elderberry extrato (Sambucus nigra) 125mg

Antopure® 25mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose, duas vezes ao dia.

 Ficha técnica

O que é:  Imunovitae® é uma combinação entre própolis verde, cogumelo  vitamina C e zinco, fórmula que auxilia 

no fortalecimento da imunidade. 

Indicação: O produto é indicado para modular o sistema imunológico, fortalecendo as defesas do organismo e prevenindo 

doenças infecciosas sistêmicas ou respiratórias. 

Formas farmacêuticas: Cápsulas, shots, chás e sticks. 

Associações: Antopure®, Cureit®, vitamina D3, glutamina, Chá Mate Torrado com Limão entre outros. 

Dosagem recomendada: 500 a 1000mg, duas vezes ao dia (Total: 1-2g ao dia). 

 Via Responde

Como agem os ingredientes de Imunovitae®?

Imunovitae® possui em sua formulação extratos de própolis 

verde (derivado do alecrim-do-campo) e o de cogumelo 

Agaricus, além de nutrientes especiais ricos em vitamina 

C e zinco. Todos os ingredientes atuam de forma sinérgica 

para fortalecer e modular o sistema imunológico, ajudando 

na prevenção e na recuperação de gripes, resfriados e 

outras doenças de origem infecciosa.

O que é Agaricus blazei?

Agaricus blazei é um cogumelo considerado um alimento 

funcional, com propriedades imunomoduladoras. Suas 

propriedades medicinais são atribuídas a polissacarídeos, 

como o Beta-glucan, e a vitaminas presentes em sua 

composição, que também atuam como substâncias 

antitumorais. 

Sugestões de Fórmulas 

www.viafarmanet.com.br



Diga adeus à barriguinha

REDUÇÃO DA
OBESIDADE
ABDOMINAL 

100% 
NATURAL

MAIOR
CONCENTRAÇÃO DE C3G 

DO MERCADO: 40%



Gerenciamento de peso

Levemax® 50mg

Faseolamina 250mg

Coleus Forskjohlli 250mg

Hibiscus 500mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose ao dia, 30 minutos antes do almoço.

Levemax® 50mg

Lifesolic® 300mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose ao dia, após o café da manhã.

Levemax® 50mg

Base para pirulito qsp 

Posologia: Consumir 1 unidade ao dia.

 Ficha técnica

O que é:  Levemax® é um extrato natural de amora selvagem, concentrado e padronizado em 80% de antocianinas e 40% de C3G.

Indicação: O ativo é indicado para a perda de gordura abdominal

Formas farmacêuticas: Cápsulas, gomas, chocolate, shots, pirulito e chiclete. 

Associações: Alluvia®, Lifesolic®, Citrus aurantium, faseolamina, Coleus forskohlii, entre outros. 

Dosagem recomendada: 25mg, duas vezes ao dia (Total: 50mg ao dia).

 Via Responde

O que é C3G?

C3G é a abreviação do termo “antocianina Cyanidin-3-O-

Glucoside”, o antioxidante mais forte dentre as 14 principais 

antocianinas – pigmentos amplamente encontrados 

em frutas e vegetais. O C3G foi objeto de diversos 

estudos que mostram propriedades anti-inflamatórias, 

anticarcinogênicas,  antiobesidade e antidiabéticas.

Quais os benefícios do C3G, presente na fórmula de 

Levemax®? 

O C3G tem sido associado a inúmeros benefícios para 

a saúde, devido ao seu alto poder antioxidante, com 

destaque para o gerenciamento de peso, melhora da 

circulação sanguínea, proteção cardiovascular e controle 

do diabetes.

Quais são as indicações de Levemax®? 

Levemax® pode ser usado como emagrecedor, 

principalmente para a perda de gordura abdominal. 

Também tem forte potencial antioxidante, antidiabético e 

cardioprotetor. 

Sugestões de Fórmulas 

www.viafarmanet.com.brwww.viafarmanet.com.br



A forma natural 
de preservar a 
massa muscular

POTENCIALIZA A 
QUEIMA DE GORDURA

PREVENÇÃO DA 
ATROFIA MUSCULAR

REDUZ O
CATABOLISMO

HIPERTROFIA
MUSCULAR 



Massa magra

LifeSolic® 300 mg

Tribullus terrestris 250mg

Lepidium meyenii 300mg

Feno Grego 300mg

Ashwagandha 300mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose 3 vezes ao dia.

Queima de gordura

LifeSolic® 300 mg

Piper nigrum 5mg

Citrus Sinensis 150mg

Ascophyllum nodosum 200mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose 3 vezes ao dia, antes das refeições.

 Ficha técnica

O que é: Extrato de Folium eriobotryae, que possui como composto bioativo o ácido ursólico 50%. 

Indicação: Indicado para prevenção da perda de massa muscular, bem como potencializador da hipertrofia. 

Formas farmacêuticas: Cápsula, shot, drink, goma.

Associações: Cafeína, taurina, d-ribose, beta alanina, PhosfaTOR®, BCAA.

Dosagem recomendada: 300mg, 3 vezes ao dia (Total: 900mg ao dia).

 Via Responde

Nas prescrições de ácido ursólico 50%, preciso aplicar o 

fator de correção? 

Sim. Se a prescrição for de ácido ursólico, aplica-se o fator 

de correção. Cada 900mg diárias correspondem a 450mg 

de ácido ursólico.

Mesmo nos momentos sem treinar, é preciso manter a 

suplementação de Lifesolic®?

Sim, o Lifesolic® tem um papel importante na manutenção da 

massa magra e na redução da atrofia muscular associada a 

períodos sem treino (desuso muscular). 

Sugestões de Fórmulas 



Module o sabor das suas fórmulas

Extrato natural (Saccharum officinarum)

Rico em fitoquímicos, minerais e aminoácidos

Mascara sabor residual de adoçantes 
de alta intensidade, adstringência 
e notas metálicas

Melhora o corpo, a sensação 
de preenchimento na boca e 
dá arredondamento ao produto

Protegido por patente 
e marca registrada

Estável em altas temperaturas

Sem restrição de uso

100% natural



 Ficha técnica

O que é: Modulex™ é uma mistura única de fitoquímicos naturais da cana-de-açúcar, que auxiliam na modulação e 

intensificação de sabor.

Indicação: O ativo é indicado para mascarar sabores residuais de adoçantes de alta intensidade, adstringência e notas metálicas 

em fórmulas magistrais de uso oral. 

Formas farmacêuticas: Compatível com sachês, shots, sprays, gomas, chicletes, shakes, drinks, gel, balas duras, pirulitos e 

xaropes. 

Associações: N/A

Dosagem recomendada: 0,05 a 0,2%.

 Via Responde

Quais são as vantagens de Modulex™?

Sem restrições de uso, Modulex™ mascara sabores 

residuais de adoçantes, amenizando a adstringência e 

notas metálicas. Graças à sua fórmula exclusiva, realça 

o sabor do açúcar e reduz o after taste, permanecendo 

estável mesmo em altas temperaturas. Modulex™ também é 

compatível com diversas formas farmacêuticas. 

Modulex™ tem contraindicações de uso? 

Devido à sua baixa dosagem, Modulex™ não possui 

restrições de uso, podendo ser usado por indivíduos 

diabéticos e hipertensos.

O produto interfere no valor calórico das formulações? 

Modulex™ é usado em dosagem baixa, portanto, não confere 

quantidade significativa de calorias, açúcares e sódio.

www.viafarmanet.com.br



Viva mais, viva bem! 

NEUROPROTETORAÇÃO POR 
24 HORAS 

BOOSTER
MITOCONDRIAL

COMPROVADO 
CIENTIFICAMENTE

PATENTEADO, 
CONFIÁVEL E SEGURO

30-50%
MAIS NAD+



Neuroprotetor

Niagen® 100mg

Magnésio L-Treonato 250mg

L-Theanina 100mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose ao dia antes de dormir.

Longevidade

Niagen® 100mg

PQQ 10mg

Coenzima Q10 50mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose ao dia pela manhã.

 Ficha técnica

O que é: Niagen® é um ribosídeo de nicotinamida, atuando como precursor direto de NAD+. 

Indicação: O produto é indicado para melhora da saúde mitocondrial, trazendo mais longevidade e atuando como anti-aging e 

neuroprotetor. 

Formas farmacêuticas: Cápsula, shot, drink, pirulito, bala, goma, chiclete e filme farmacêutico.

Associações: PQQ, coenzima Q10, quercetina e magnésio.

Dosagem recomendada: 100 a 300mg ao dia.

 Via Responde

Qual a diferença entre o Niagen®, a niacina e a nicotinamida? 

O Niagen® é o ribosídeo de nicotinamida, considerado assim como niacina e nicotinamida, um membro da família da vitamina 

B3. As vitaminas B3 têm uma coisa em comum: são todos os blocos de construção que as células podem usar para produzir 

mais NAD+. A niacina, a nicotinamida e o ribosídeo de nicotinamida podem ser transformados em NAD+, mas as células usam 

receitas que requerem número de etapas e quantidades de energia diferentes para tirar NAD+ de cada B3. Além disso, também 

apresentam alguns efeitos colaterais indesejados: a niacina pode causar rubor, enquanto a nicotinamida pode inibir a atividade 

das sirtuínas promotoras da saúde e longevidade celular. O Niagen® não causa nenhum desses efeitos colaterais e tem maior 

capacidade de geração de NAD+ sem precisar de muitas etapas. 

Niagen® é seguro? 

Sim, o Niagen® é seguro quando usado conforme as instruções. Niagen® foi estudado em vários ensaios clínicos em 

humanos publicados e nenhum evento adverso foi atribuído ao seu uso. O Niagen® foi revisado duas vezes com sucesso 

no programa de notificação de novos ingredientes dietéticos (NDI) da FDA e também foi notificado com sucesso à FDA, 

reconhecido como seguro (GRAS).

Preciso tomar o Niagen® várias vezes ao dia? 

O Niagen® pode ser tomado 1 vez ao dia. Seus efeitos perduram no organismo por 24 horas, não sendo necessário tomar 

mais de 1 vez ao dia. 

O que eu devo esperar tomando Niagen®? 

Como em qualquer suplemento ou nova rotina de saúde, suas experiências variam de acordo com a idade, dieta, exercício e 

hábitos de sono. O Niagen® começará a aumentar os níveis de NAD+ logo após a primeira tomada e continuará a manter esses 

níveis elevados de NAD+ com a suplementação regular. Pode levar algum tempo para notar os benefícios do aumento da NAD+ 

(promoção do reparo celular, aumento da energia celular etc). Porém, desde o início, Niagen ajuda as células a permanecerem 

energizadas e resistentes diante do estresse diário. 

Sugestões de Fórmulas 

www.viafarmanet.com.br



Alívio do estresse e ansiedade

AGONISTA
DO GABA

EFEITO
NOOTRÓPICO

ATRAVESSA A BARREIRA
HEMATOENCEFÁLICA 

ALÍVIO DO
ESTRESSE



Estresse

Phenibut® 65mg

Coenzima Q10 100mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose ao dia. 

 Ficha técnica

O que é: Phenibut® (β-fenil-GABA) é um agonista do ácido γ-aminobutírico (GABA). 

Indicação: Indicado para a redução dos níveis de estresse e ansiedade. 

Formas farmacêuticas: Cápsula, shot, drink, filme.

Associações: Venetron®, Valeriana extrato seco, Coenzima Q10.

Dosagem recomendada: 65 a 400mg ao dia.

 Via Responde

Phenibut® tem algum tipo de contraindicação? 

Phenibut® é um gabaérgico e seus efeitos são 

drasticamente amplificados quando consumido em 

associação com álcool e certos medicamentos, 

com os benzodiazepínicos, devido aos mecanismos 

farmacológicos semelhantes de ação sobre os receptores 

GABA. Por isso, não é recomendado ingerir Phenibut 

com outras drogas gabaérgicas. Pacientes que utilizam 

inibidores da MAO ou medicamentos para epilepsia, como 

carbamazepina ou oxcarbazepina, devem consultar o 

seu médico ou farmacêutico antes do uso de Phenibut®. 

Algumas evidências sugerem que Phenibut® pode  

modular a função de alguns medicamentos  

para epilepsia. 

Sugestão de Fórmula 

www.viafarmanet.com.br



Músculos 
saudáveis e 
fortalecidos

HIPERTROFIA
MUSCULAR

MODULAÇÃO DOS  
NÍVEIS DE CORTISOL



Hipertrofia

PhosfaTOR® 1,5g

Leucina 750mg

Vitamina B6 30mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose ao dia, longe do horário dos treinos.

Estresse

PhosfaTOR® 400mg

L-Theanina 50mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose ao dia pela manhã.

TPM

PhosfaTOR® 1,8g

Venetron® 25mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose ao dia pela manhã.

 Ficha técnica

O que é: Combinação entre ácido fosfatídico e fosfatidilserina (derivados da soja). 

Indicação: Indicado para estimular a hipertrofia muscular. 

Formas farmacêuticas: Cápsula e chocolate.

Associações: L-Leucina, Lifesolic®, BCAA e aminoácidos. 

Dosagem recomendada: Redução de cortisol:400mg ao dia. 

Hipertrofia muscular: 1,5 a 3g ao dia. TPM: 1,8g ao dia.

 Via Responde

Qualquer pessoa pode tomar PhosfaTOR®?

O PhosfaTOR® tem como única contraindicação 

pacientes com câncer. Por se tratar de um 

produto que estimula a via mTOR, pode 

estimular o crescimento de células tumorais. 

Como age o PhosfaTOR® no controle do estresse?

O PhosfaTOR® é capaz de reduzir os níveis séricos  

e salivares de cortisol, modulando dessa forma, o estresse. 

Sugestões de Fórmulas 
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A água de coco de bolso

Eficiente na  
hidratação corpórea

Auxilia na perda  
de peso corporal

Combate  
as câimbras

Ajuda a desintoxicar 
 o fígado e intestino



 Ficha técnica

O que é: Água de coco solúvel.

Indicação: PocketCoco® é a água de coco de bolso perfeita 

para repor a água e os minerais do organismo em qualquer 

hora e lugar. 

Formas farmacêuticas: Drink.

Associações: Base para veiculação de ativos solúveis e 

palatáveis. 

Sugestões de fórmulas: Base para veiculação de ativos 

solúveis e palatáveis.

Dosagem recomendada: 8g para cada 100mL de água.

 Via Responde

O que é a PocketCoco®?

A PocketCoco® é uma água de coco em pó 100% natural, sem 

aditivos químicos, glúten free, lactose free e adoçante free. 

Que ativos posso usar na PocketCoco®?

A PocketCoco® é uma água de coco natural, que pode ser 

usada como veículo para formulações. Os ativos associados 

devem ser solúveis em água e possuir sabor neutro. 

Recomendamos que seja feito um teste sensorial. 

www.viafarmanet.com.br



 A escolha natural no  controle da 
glicemia e da resistência à insulina

100%
NATURAL

AÇÃO
TRIPLA

TRANSLOCAÇÃO
DE GLUT4

REDUÇÃO DE 21%
NA INSULINA DE JEJUM

REDUÇÃO DE 20%
NO HOMA-IR

 A escolha natural no 
controle da glicemia 

e da resistência 
à insulina

% %



 Ficha técnica

O que é: Portusana® é o extrato 100% natural de Portulaca 

oleracea L, planta também conhecida como beldroega. 

Indicação: O produto é indicado para ajudar no equilíbrio 

dos níveis de glicemia e também combater a resistência à 

insulina.

Formas farmacêuticas: Cápsulas. 

Associações: FourSlim®, Camelia sinesis, Garcinia Cambogia, 

Fucus vesiculosus, entre outros. 

Dosagem recomendada: 60mg antes do café da manhã, 

almoço e jantar (Total: 180mg ao dia).

 Via Responde

Como Portusana® atua na diminuição da glicemia?

Portusana® possui um mecanismo triplo de ação para 

o controle dos níveis glicêmicos. O ativo reduz a 

absorção intestinal de glicose, aumenta a captação 

de glicose para as células e também modula a 

sensibilidade à insulina.

Quais são as indicações do ativo?

Portusana® é eficaz no controle dos níveis glicêmicos 

e na melhora da sensibilidade à insulina. Assim 

também é indicado no gerenciamento de peso 

e no tratamento auxiliar da obesidade, Síndrome 

Metabólica, Síndrome do Ovário Policístico e 

diabetes tipo 2. 

Portusana® tem alguma contraindicação? 

Sim. Mulheres grávidas não devem fazer uso de 

Portusana®, pois o ativo pode causar efeito contrátil no 

útero. Como o extrato contém ácido oxálico, também 

não deve ser consumido por pessoas propensas a 

pedras nos rins.

www.viafarmanet.com.br

Peso e apetite 

Portusana® 60mg

FourSlim® 150mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose 3 vezes ao dia, antes do café,  
almoço e jantar.

Controle dos níveis glicêmicos 

Portusana® 60mg

Garcinia Cambogia Ext. Seco 500mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose 3 vezes ao dia, antes do café,  
almoço e jantar.

Portusana® 60mg

Ascophyllum 100mg

Fucus vesiculosus 250mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose 3 vezes ao dia, antes do café,  
almoço e jantar.

Sugestões de Fórmulas 



É vida!

BOOSTER 
METABÓLICO

25 ESTUDOS
CLÍNICOS 

CAFEÍNA 
FREE

100%
NATURAL

AUMENTO 
NA PRODUÇÃO 
RIBOSSOMAL

REJUVENESCIMENTO 
MITOCONDRIAL



 Ficha técnica

O que é: Robuvit® é o extrato 100% natural do Carvalho 

Francês, fonte exclusiva de flavonóides, denominados 

roburinas.

Indicação: O produto é indicado para aumentar os níveis 

de energia e reduzir a sensação de fadiga no dia a dia. 

Com 20 estudos clínicos publicados, pode ser usado 

para aliviar os sintomas da Síndrome da Fadiga Crônica e 

Síndrome de Burnout. 

Formas farmacêuticas: Cápsulas, chocolate. 

Associações: Niagen®, Veggie DHA®, Maca, Gynostemma 

pentaphyllum, L-Taurina, entre outros.

Dosagem recomendada: 100 a 300mg ao dia.

 Via Responde

Como Robuvit® melhora a saúde mitocondrial?

As urolitinas, metabólitos do Robuvit®, demonstraram 

induzir a mitofagia, processo que submete as 

mitocôndrias com disfunção à autofagia pelos 

lisossomos. Em substituição, novas mitocôndrias são 

formadas, totalmente funcionais, fornecendo energia em 

rendimento máximo.

Quais são os benefícios do uso de Robuvit®?

Robuvit® potencializa a produção de energia, reduzindo 

a sensação de fadiga e aumentando os níveis de 

energia em até 48%. O ativo ainda reduz o estresse 

oxidativo, atua como hepatoprotetor e melhora a 

performance em praticantes de atividades físicas. 

O ativo possui efeitos adversos? 

Nenhum efeito colateral indesejado foi observado 

durante os estudos com Robuvit®.

www.viafarmanet.com.br

Energia mitocondrial

Robuvit® 100mg

Niagen® 100mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose pela manhã.

Força e energia 

Robuvit® 100mg

Maca Peruana 250mg

Tribulus Terrestris 250mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose ao dia. 

Energia para o dia

Robuvit® 100mg

Taurina 250mg

Coenzima Q10 100mg

Chá Verde 100mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose pela manhã.

Sugestões de Fórmulas 



Fígado saudável
e protegido

HEPATOPROTETOR

RESULTADOS A  
PARTIR DE 7 DIAS

4,6 VEZES 
MAIS BIODISPONÍVEL



Hepatoprotetor

Silibin Phytosome® 180mg

Dl-Metionina 400mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose 2 vezes ao dia.

Doenças hepáticas

Silibin Phytosome® 120mg

Dl-Metionina 200mg

Cureit® 25mg

Indol 3 Carbinol 150mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose 2 vezes ao dia, almoço e jantar.

 Ficha técnica

O que é: Silibin é um complexo de silibina e fosfatidilcolina, com tecnologia Phytosome®, que permite maior biodisponibilidade e 

maior eficácia terapêutica da silibina. 

Indicação: Tônico hepático e hepatoprotetor altamente biodisponível, ideal para o tratamento e prevenção de doenças hepáticas. 

Formas farmacêuticas: Cápsula.

Associações: Vitamina E, vitaminas do complexo B, Dl-metionina, SAME. 

Dosagem recomendada: 240 a 360mg ao dia.

 Via Responde

O que é a tecnologia Phytosome®, presente no Silibin?

Phytosome® é uma tecnologia patenteada e desenvolvida 

para incorporar, em fosfolipídeos (como a fosfatidilcolina), 

os extratos vegetais enriquecidos com fitoativos polares, 

de baixa solubilidade em lipídeos, permitindo maior 

biodisponibilidade e maior eficácia terapêutica da silibina.

Qual é o mecanismo de ação de Silibin?

O efeito terapêutico da Silimarina é baseado em sua 

influência sobre a permeabilidade e a função excretora 

das células hepáticas, bem como na sua eficiência 

metabólica. É um potente estabilizador das membranas 

dos hepatócitos, conservando a sua integridade e a função 

fisiológica do fígado.

Quais são as indicações de Silibin?

Silibin é indicado em casos de hepatite viral, hepatopatias 

crônicas de diferente etiologia (tóxicas, metabólicas, 

infecciosas, alcoólicas), cirrose e esteatose. Também pode 

ser utilizado como hepatoprotetor em terapias de reposição 

hormonal e tratamentos quimioterápicos.

Sugestões de Fórmulas 

www.viafarmanet.com.br





s7® 50mg

Enxtra® 300mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose 1 hora antes do exercício.

s7® 50mg

Epimedium Icariin 250mg

Mucuna Pruriens 200mg

Lepidium meyenii Walpers 500mg

Xanthoparmelia scabrosa 50mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose ao dia.

 Ficha técnica

O que é: Combinação patenteada, plant-based de café verde, chá verde, cúrcuma, cereja, mirtilo, brócolis e couve. 

Indicação: Booster de óxido nítrico para desempenho esportivo, saúde cardiovascular, saúde metabólica, saúde sexual, vitalidade 

e longevidade.

Formas farmacêuticas: Cápsula.

Associações: Enxtra, cafeína, Ioimbina, extrato de beterraba, arginina, L-citrlina, vitaminas, maca, tribulus e mucuna. 

Dosagem recomendada: 50mg ao dia. 

 Via Responde

O s7® contém nitrato ou nitrito na sua composição?

Não, o s7® é uma combinação plant-based, que não contém 

nitrato ou nitrito na sua composição. Seu mecanismo de ação 

para aumento do NO é pela correção da sinalização redox 

desequilibrada. 

O s7® pode ser usado por atletas? Contém estimulante na 

sua composição?

Sim, o s7® é uma fonte plant-based, livre de qualquer 

estimulante que melhora o desempenho esportivo pelo 

estímulo da vasodilatação. Ele pode ser usado por atletas 

pois não contém nenhuma substância pertencente à lista 

da WADA.

Sugestões de Fórmulas 
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MAIS SAÚDE COGNITIVA PARA TODAS AS FASES

DHA DE FONTE
VEGETAL

LIVRE DE
CONTAMINANTES 

PROTEÇÃO E MATURAÇÃO 
DO SISTEMA VISUAL

DESENVOLVIMENTO 
CEREBRAL DO FETO



Saúde Cognitiva 

Veggie DHA® 900mg

Niagen® 100mg

Coenzima Q10 60mg

L Teanina 200mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose ao dia.

Suplementação Kids (a partir dos 6 anos)

Veggie DHA 600mg

Vit A 400mcg

Vit D3 5mcg

Vit C 30mg

Vit E 5mg

Vit B1 0,5mg

Vit B2 0,5mg

Vit B3 6mg

Vit B5 2mg

Vit B6 0,5mg

Vit B9 95mcg

Vit B12 0,9mcg

Vit H 8mcg

Zinco 4,1mg

Cobre 340mcg

Selênio 17mcg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose ao dia.

Gestante

Veggie DHA® 200mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose ao dia.

 Ficha técnica

O que é: DHA vegetal extraído de microalgas (Schyzochytrium sp).  

Indicação: Indicado para a manutenção e desenvolvimento das funções cognitivas.

Formas farmacêuticas: Cápsula.

Associações: Ácido fólico, metilfolato, coenzima Q10 e PQQ. 

Dosagem recomendada: Gestantes e lactantes:200mg de DHA ao dia. Crianças idade escolar: 600mg de DHA ao dia. Adultos e idosos: 

900mg de DHA ao dia. 

 Via Responde

Preciso aplicar fator de correção no Veggie DHA®?

Por se tratar de um óleo em pó, é necessário aplicar 

o fator de correção de acordo com o teor do laudo.

O Veggie DHA® pode ser usado por veganos?

O Veggie DHA® é extraído de microalgas e pode ser 

usado por veganos e vegetarianos. É uma fonte de 

DHA vegetal.

O Veggie DHA® é livre de mercúrio?

O Veggie DHA® é extraído de microalgas e livre de 

contaminantes. 

Gestantes podem tomar o Veggie DHA®?

O Veggie DHA® é uma fonte de DHA, nutriente 

essencial na gestação. O seu uso nesse período 

favorece a formação do tubo neural do feto e melhora 

o QI da criança na fase escolar, além de reduzir a 

incidência de infecções no primeiro ano de vida. 

Sugestões de Fórmulas 
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TENHA UM SONO REPARADOR

100% 
NATURAL

REDUZ 60%
A INSÔNIA

NÃO CAUSA
SONOLÊNCIA DIURNA

SEM EFEITO
REBOTE

SEM EFEITO 
“RESSACA”

AÇÃO EM 
8 DIAS

MELHORA A 
QUALIDADE DO SONO

EFEITOS NA 
LATÊNCIA DO SONO



Insônia

Venetron® 25mg

Phenibut® 65mg

Magnésio Quelato 250mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose antes de dormir. 

TPM

Venetron® 25mg

Magnésio Aspartato 150mg

L-Theanina 50mg

Vitamina B6 30mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 dose ao dia pela manhã.

 Ficha técnica

O que é: Extrato de Apocynum venetum L., capaz de reduzir a cromagronina A, marcador de estresse agudo. 

Indicação: Melhora da qualidade do sono nREM por meio da diminuição dos níveis de estresse e ansiedade. 

Formas farmacêuticas: Cápsula, shot, drink, pirulito, bala, goma, chiclete, chocolate, filme farmacêutico.

Associações: Phenibut®, GABA, L-theanina, Vitamina B6 e triptofano.

Dosagem recomendada: 25 a 50mg ao dia. 

 Via Responde

Venetron® dá sono?

Venetron® não tem ação de indução de sono, portanto, pode 

ser tomado durante o dia sem causar letargia e sonolência. 

Venetron® pode causar efeito rebote?

Ao contrário de diversos fármacos usados no tratamento da 

ansiedade e depressão, Venetron® não causa o efeito rebote. 

Venetron® pode causar redução da libido?

Ao contrário de diversos fármacos usados no tratamento da 

ansiedade e depressão, Venetron® não possui como efeito 

colateral a perda de libido.  

Sugestões de Fórmulas 
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BLEND
DE ENZIMAS

REDUZ O 
DESCONFORTO
 RELACIONADO 

AO GLÚTEN

ATUA EM 
TODO TRATO 

GASTROINTESTINAL

SENSIBILIDADE
AO GLÚTEN

NÃO CELÍACA

Uma solução 
para auxiliar no 
desconforto ao glúten



 Ficha técnica

O que é: Blend de enzimas para a digestão do glúten, indicado para pessoas 

com sensibilidade não celíaca ao glúten (SNCG).

Indicação: Zoomzyme Glu10® é indicado para reduzir desconfortos relacionados 

ao glúten, como dores abdominais, gases e inchaço em pessoas com 

sensibilidade não celíaca ao glúten (SNCG).

Formas farmacêuticas: Cápsulas.

Associações: N/A. 

Dosagem recomendada: 350mg para a digestão de 10g de gliadina. 

 Via Responde

O que faz de Zoomzyme Glu10® uma fórmula mais eficaz quando 

comparado a outras enzimas do mercado? 

Zoomzyme Glu10® destaca-se como a fórmula mais completa, pois conta 

com uma combinação de enzimas, o que o torna mais eficaz na digestão das 

proteínas do glúten quando comparado a enzimas isoladas. Graças à presença 

de protease, aspergilopepsina, peptidase DPP IV e triglicerídeos de cadeia média, 

Zoomzyme Glu10® também é capaz de degradar proteínas competitivas, como as do 

ovo, soja e leite, atuando em ampla faixa de pH. 

É possível consumir qualquer alimento com glúten durante o uso de Zoomzyme Glu10®?

Sim, desde que respeitada a quantidade limite tolerada por cada organismo. Essa adequação da 

dieta deve ser feita em conjunto com o nutricionista, já que nenhuma enzima substitui o papel de uma 

alimentação balanceada em casos de SNCG. 

Zoomzyme Glu10® pode ser usado em casos de doença celíaca ou alergia ao trigo? 

Não. Zoomzyme Glu10® mostrou-se eficaz e seguro para o uso em pacientes com SNCG, quadro no qual  

não há complicações derivadas de reações imunológicas associadas ao glúten e ao trigo. 

www.viafarmanet.com.br
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