
PhosfaTOR® tem composição única a base de ácido fosfatídico e fosfatidilserina. Ambas 
as substâncias presentes no produto possuem seus benefícios comprovados por estudos 
científicos sobre modulação dos níveis de estresse e cortisol e efeitos positivos no alívio dos 
sintomas da TPM.

O ácido fosfatídico é um fosfolipídeo que pode atuar como um sinalizante celular. Estudos 
recentes demonstraram que os estímulos mecânicos podem induzir um aumento nos níveis 
intracelulares de ácido fosfatídico pela ação da enzima Fosfolipase – D. O aumento na 
concentração deste fosfolipídio teria ação direta sobre o estímulo da via de sinalização da 
rapamicina (mTOR), que consequentemente atuaria fosforilando proteínas como a 4E-BP1 e 
a p70 S6K ribossomais, envolvidas na iniciação da síntese proteica. Um estudo publicado em 
2014 no Nutrition & Metabolism demonstrou que a suplementação de ácido fosfatídico (750mg/
dia) por 8 semanas aumentou significativamente a massa corporal magra (+2,4 kg), a área da 
secção transversa (+1,0 cm) e a força no leg press (+51,9 kg) em relação ao placebo (Figura 1). 
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Legenda:
LCS: Baixo nível de estresse. HCS: Alto nível de estresse. 
PAS 200: PhosfaTOR® 200mg/dia. PAS 400: PhosfaTOR® 400mg/dia.*p<0,05. 

A Suplementação com PhosfaTOR® tem 
efeitos benéficos no alívio da tensão pré- 
menstrual. Um estudo publicado em 2018 
demonstrou que a suplementação de 1,8g de 
PhosfaTOR® reduziu 20 % os sintomas físicos 
(dor na mama, dor de cabeça) e emocionais 
(depressão, ansiedade e tristeza). 
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Ativo Concentração

PhosfaTOR® ________________________________ 1,8g
Venetron®  ________________________________ 25mg
Posologia: Tomar 1 dose ao dia.

PhosfaTOR®______________ ___________________ 1g
Leucina _________________________________ 750mg 
Magnésio Quelato _________________________ 100mg
Vitamina B6 _______________________________ 30mg
Posologia: Tomar 1 dose longe do treino.

PhosfaTOR® ______________________________  400mg
Colina Bitartarato  _________________________  500mg 
Manganês Glicina  __________________________ 10mg 
Zinco Histidina  ____________________________ 15mg
Posologia: Tomar 1 dose ao dia. 

Concentração recomendada:
A dosagem de PhosfaTOR® pode variar de 400mg a 3 g ao dia, 
dependendo do seu objetivo. PhosfaTOR® deve ser tomado longe dos 
horários dos treinos. Contraindicações: PhosfaTOR® não pode ser 
usado em pacientes com câncer. 

SUGESTÕES DE FORMULAÇÕES

Estudos também demonstraram seu impacto sobre a resposta ao estresse, incluindo a diminuição dos níveis de cortisol e angústia. 
Os níveis elevados do hormônio cortisol possuem efeitos diretos sobre a musculatura, acentuando a degradação e inibindo a 
síntese proteica, mobilizando as proteínas musculares para a gliconeogênese. Em um estudo duplo cego, os participantes ingeriram 
PhosfaTOR® ou placebo, durante 3 (três) semanas. Participantes do estudo que ingeriram 400mg de PhosfaTOR® tiveram resultados 
estatisticamente significativos, com diminuição dos níveis de cortisol e de angústia após o teste de estresse (Figura 02). 
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