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EDITORIAL

Em sua terceira edição, a Vitalidade em Foco chega cheia de novidades, artigos 

e matérias especiais para você! Para começar, vamos falar sobre um assunto 

que está sempre no radar das pesquisas, principalmente quando o assunto é 

longevidade e doenças degenerativas: a saúde mitocondrial. Confira a matéria nas 

próximas páginas e saiba mais sobre essa relação e sobre ativos magistrais que 

podem potencializar a função das mitocôndrias. 

Já na página 28, abordamos um assunto que tem sido recorrente na rotina de 

muita gente: a má qualidade do sono ao longo da pandemia. Com a ajuda do 

nutricionista ortomolecular Rafael Félix, abordamos fatores prejudiciais ao sono 

reparador e trouxemos dicas de hábitos que podem ajudar a alcançar o equilíbrio 

na hora do descanso. 

Também contamos com artigos científicos de especialistas, como a nutricionista 

Luana Santos, que falou sobre a sensibilidade ao glúten não celíaca (SGNC), 

diagnóstico e abordagens para a melhora da qualidade de vida. Já a nutricionista 

Claudia Luz falou sobre a relação entre óxido nítrico e saúde, abordando estudos 

sobre o nosso último lançamento: o S7®. A edição ainda traz o artigo do nutricionista 

Rafael Félix, que falou sobre estratégias para a mudança de composição corporal. 

E para completar, trouxemos também nosso guia completo e atualizado de 

formulações, para ajudá-lo na prescrição e manipulação de nossos ativos 

exclusivos. São sugestões para os mais diversos perfis, com fórmulas que podem 

ser personalizadas a fim de trazer cada vez mais vitalidade para os seus pacientes! 

Esperamos que goste! 

Boa leitura e até a próxima.

Equipe Via Farma 
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SE

LIGA!

Para oferecer uma experiência mais próxima com nossos produtos e suas diferentes formas 

farmacêuticas, lançamos o projeto Via Taste. Toda semana, nossos colaboradores têm 

a oportunidade de experimentar nossos ativos de um jeito diferente. Uma das últi-

mas novidades foi o gel pré-treino de Enxtra, o extrato de Alpinia galanga, ideal 

para manter o foco e a atenção na academia, nos estudos ou até mesmo no 

trabalho. Uma forma prática e gostosa de formular este super ativo! 

O ano de 2021 começou com novidades e muitas parcerias! Agora, o queridinho dos atletas e 

praticantes de atividades físicas, o Cindura, conta com dois embaixadores oficiais: o fisiocultu-

rista Rafael Félix e o atleta de alto rendimento de Boxe Guga Rua, do SPFC. E para fortalecer o 

time, também nomeamos o farmacêutico Rodrigo Abdala como embaixador oficial dos nossos 

produtos exclusivos para modulação da saúde mitocondrial, Niagen e Robuvit. Fique ligado 

para conferir tudo o que está por vir! 

Via taste

Embaixadores 
OFICIAIS 
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Nosso grande lançamento do momento é o S7®, um ativo 100% natural, rico em fitoquímicos e 
compostos bioativos capazes de aumentar os níveis de óxido nítrico biodisponível em até 230%. 
É o suplemento ideal para potencializar o desempenho e a recuperação esportiva e melhorar a 
saúde cardiovascular, metabólica e sexual, trazendo mais longevidade e vitalidade. 

Quer conhecer a novidade? 
Entre em contato com a nossa equipe de vendas pelo 0800 775 5718

Uma nova forma de levar os nossos ativos exclusivos a 
prescritores de todo o Brasil acaba de ser lançada: o Via 
Experience! Todo mês, selecionamos profissionais para 
receberem um kit especial com destaques e novidades em 
nutrição esportiva, longevidade e equilíbrio.

SE LIGA

Lançamento  
na área!

Via Experience

online
Diante do desafio de continuar conectando pessoas e compartilhando conhecimento, mesmo 

em tempos de distanciamento social, criamos o Via Educa, uma iniciativa de educação à dis-

tância com grandes nomes do mercado magistral. A primeira edição do ano já está chegando 

e contará com uma aula gratuita do mestre Henry Okigami! Para se inscrever, basta acessar a 

página viafarmanet.rds.land/viaeducaonline. Esperamos você lá! 

Se você é prescritor e tem interesse em receber uma edição do Via 
Experience, entre em contato com a gente pelo Instagram @viafarma! 
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Diversas evidências científicas têm mostrado que cuidar da saúde mitocondrial pode ser a chave 

para ter uma vida longa, com mais disposição e livre de doenças degenerativas. “A mitocôndria é a 

principal organela no interior de nossas células e atua como uma espécie de usina, gerando energia 

para todo o corpo”, explica o endocrinologista Guilherme Renke. De acordo com o especialista, há 

algo de curioso sobre essa organela – e isso a tornou alvo de inúmeros estudos nos últimos anos. 

“As mitocôndrias possuem um DNA próprio, herdado apenas da mãe e totalmente diferente do 

nosso DNA propriamente dito”, diz. 

Acredita-se que essa independência entre o DNA mitocondrial e aquele encontrado 

no núcleo celular seja fruto de uma evolução que começou há milhões de 

anos, quando as células de mamíferos se combinaram a uma bactéria 

marinha capaz de gerar energia por meio do oxigênio. Essas bactérias, 

antes chamadas de bioblastos, hoje são as mitocôndrias que 

conhecemos. Elas são encarregadas de gerar mais de 90% de toda a 

energia gasta no organismo e estão presentes em grande quantidade nas 

partes do corpo que mais precisam de combustível para funcionar: cérebro, músculos e coração.

Na prática, quanto mais mitocôndrias saudáveis no organismo, melhor. Quando os músculos 

dispõem de grande quantidade de mitocôndrias funcionais, por exemplo, maior é a potência 

metabólica e também o gasto de energia durante os exercícios físicos. Mas não é só isso: 

mitocôndrias saudáveis significam mais disposição e chances menores de envelhecer 

precocemente e sofrer de doenças degenerativas, como o câncer, Alzheimer e Parkinson, entre 

outros distúrbios. “Um dos fenômenos mais estudados nos últimos tempos é justamente o declínio 

da função mitocondrial com o avanço da idade, o que leva à diminuição da vitalidade celular, com 

menor produção de energia”, explica Renke.  

Reportagem:  Paula Lopes 

o que elas podem 
dizer sobre o futuro 
da sua saúde

De olho nas 
mitocôndrias:
Prevenção de doenças degenerativas e do envelhecimento precoce está 
intimamente ligada ao DNA mitocondrial

CAPA
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Como cuidar das mitocôndrias? 

Além da idade, fatores ambientais também têm um papel significativo no declínio da saúde 

mitocondrial. “O estresse crônico e a exposição à poluição, além da má alimentação, alcoolismo 

e tabagismo, por exemplo, estão entre os hábitos mais prejudiciais à saúde das mitocôndrias”, 

afirma a nutricionista ortomolecular Claudia Luz. De acordo com a especialista, é possível prevenir 

o desgaste precoce dessas organelas por meio da alimentação. “É importante que a dieta seja 

o mais natural possível, com baixa ingestão de açúcar e rica em gorduras boas, que ajudam a 

potencializar a função mitocondrial. As proteínas de qualidade, minerais (especialmente o 

magnésio) e vitaminas A e D também são importantes nesse sentido”, elenca Claudia. 

Mas não é apenas a alimentação que conta para deixar as mitocôndrias “tinindo”. A nutricionista 

ainda destaca a importância de uma boa noite de sono, já que é enquanto dormimos que as 

células ativam mecanismos restauradores, por meio da secreção do hormônio do crescimento. 

“Também é essencial manter uma rotina regular de exercícios físicos, já que a prática beneficia 

a saúde como um todo e também contribui para o aumento de mitocôndrias no organismo”, 

pontua. Essas são medidas que devem ser adotadas como hábitos de vida – e que podem ser 

determinantes na prevenção de doenças e do envelhecimento precoce, proporcionando energia 

para aproveitar todas as fases da vida com disposição e vitalidade. 

CAPA
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Booster mitocondrial 

De acordo com o endocrinologista Guilherme Renke, estudos mostram que quando a mitocôndria 

está “doente”, não consegue utilizar o oxigênio de forma satisfatória, causando um processo 

conhecido como hipóxia mitocondrial – uma espécie de “sufocamento” da célula, que estaria ligado 

ao surgimento de diversas doenças. “Outro fenômeno ligado ao envelhecimento é a redução dos 

níveis de NAD+, um substrato celular fundamental para o funcionamento mitocondrial. Segundo 

estudos, a reposição de NAD+ poderia, portanto, retardar a progressão de doenças e o próprio 

processo de envelhecimento”, destaca o médico. 

Assim, quando aliada a medidas de estilo de vida, a suplementação também pode desempenhar 

um papel importante na manutenção da vitalidade ao longo da vida, trazendo mais longevidade. 

Já é possível aumentar os níveis de NAD+ no organismo por meio de ativos personalizados, que 

podem ser manipulados de acordo com as necessidades individuais. “Um exemplo é o ribosídeo 

de nicotinamida, também conhecido como Niagen®. Ele faz parte da família da vitamina B3 e age 

diretamente no aumento dos níveis de NAD+ sem causar efeitos colaterais”, aponta Claudia. “É um 

opção segura para promover um envelhecimento ativo e saudável. Com o acompanhamento de um 

profissional da saúde, o ribosídeo de nicotinamida melhora a saúde mitocondrial e desempenha 

um importante papel neuroprotetor, essencial para chegar bem à terceira idade”, finaliza Claudia. 

CAPA
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NeuroproteçãoEnvelhecimento 
saudável e longevidade

Saúde  
mitocondrial

Niagen® é composto pelo ribosídeo de nicotinamida, um membro único da família da vitamina 

B3. Sua suplementação melhora a eficiência energética celular (maior geração de NAD+) e a saúde 

mitocondrial, demonstrando efeitos como neuroproteção e anti-aging, o que faz de Niagen® o ativo 

ideal para um envelhecimento saudável e com mais longevidade. Diferente de outros precursores, o 

ativo tem maior capacidade de produção de NAD+, sem ocasionar efeitos colaterais, como o rubor.

VIVA MAIS, VIVA BEM!

Comprovado cientificamente 

Um estudo piloto randomizado foi conduzido em 12 pessoas saudáveis para avaliar os 
efeitos da suplementação de Niagen®.

Resultados do estudo 
Aumento dos níveis de NAD+ de forma dose-dependente.

Aumentos médio de NAD+ em 30% com 100mg e 
de 50% em dosagens mais elevadas.

Posologia 
100 a 300 mg/dia, pela manhã.
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Robuvit® é um extrato natural patenteado, proveniente da madeira de carvalho francês, fonte 
exclusiva de roburinas. É o único produto 360° do mercado magistral, capaz de trazer mais 
vitalidade e energia para o dia a dia, melhorando a saúde como um todo por meio da regeneração 
mitocondrial. O ativo age como um booster metabólico, reduzindo a fadiga e proporcionando 
mais energia física e mental para os desafios diários. Diversos estudos clínicos comprovaram 
que Robuvit® é eficaz no combate da Síndrome da Fadiga Crônica e da Síndrome de Burnout, 
melhorando sintomas como perda de memória ou concentração, dores musculares, dores de 
cabeça, sono não revigorante, tontura, alergias e mudanças de humor.

Aumento de 48%  
nos níveis de energia

25 estudos clínicos 
publicados

Resultados  
em 2 semanas

Redução de 39%  
nos níveis de fadiga

Eficaz no combate à Síndrome 
da Fadiga Crônica e de Burnout

Comprovado cientificamente 
 
Diversos ensaios clínicos independentes mostraram que a suplementação diária com Robuvit® 
ajuda significativamente indivíduos fatigados a recuperarem a energia. Um deles mostrou que 80 
indivíduos com Síndrome da Fadiga Crônica, suplementados com Robuvit® (300mg/dia) durante 
quatro semanas, apresentaram maior capacidade de se recuperarem do quadro. Os participantes 
do estudo mostraram um aumento de 48% nos níveis de energia e redução de 39% na sensação 
de fadiga. 

Outro ensaio clínico, realizado com 108 sujeitos (42 médicos residentes em cirurgia e 66 gestores 
de empresas), mostrou que a suplementação diária com Robuvit® (300mg/dia) melhorou 
sintomas da Síndrome de Burnout e a resposta antioxidante. Foi observada uma redução de 23% 
na exaustão emocional e de 27% na fadiga em gestores. Médicos apresentaram um aumento de 
55% na satisfação com a profissão e de 57% no prazer em atender seus pacientes.

Resultados dos estudos 
Energia aumentada em 48%. 
Fadiga reduzida em 39%. 

É vida!

Exaustão emocional reduzida em 23%. 
Satisfação com a profissão aumentada em 55%.

Posologia  
100 a 300mg ao dia.
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Por Claudia Luz

O óxido nítrico (NO) liderou uma revolução nas pesquisas nas áreas de fisiologia e farmacologia 
nas últimas duas décadas. Trata-se de uma molécula mensageira pouco ortodoxa, com vários 
alvos moleculares. Esta molécula desempenha um importante papel em diversas funções 
no corpo, regulando a vasodilatação, o fluxo sanguíneo, a neurotransmissão, a respiração 
mitocondrial e a função plaquetária, entre outras.  Esta molécula tem revolucionado e incentivado 
a revisão de paradigmas da medicina, principalmente em neurologia, cardiologia, nefrologia e 
gastroenterologia.

e saúde
ÓXIDO 
  NÍTRICO

Diferentemente de outros mensageiros químicos, o NO não depende de sua “topologia” estrutural 
para se ligar a um receptor ou enzima, mas sim de sua reatividade redox. Além disso, o NO 
não é armazenado in vivo, como outros neurotransmissores, mas sintetizado sobre demanda, 
difundindo-se rapidamente até seu sítio de ação.  

Tendo em vista os seus efeitos benéficos para a saúde e o declínio dos níveis com o envelhecimento, 
a busca por suplementos que aumentem os níveis NO tem crescido.  Os suplementos com esse 
foco, na verdade, contêm ativos que estimulam e regulam a produção de NO no corpo – e não o 
gás em si. Diversos estudos vêm demonstrando o efeito ergogênico de doadores e precursores 
de NO na saúde.

DATA SOURCES: Journal of Geriatric Cardology, 2011, December
Vision Research Journal, 1996, 36

Sistema Imunológico

Sistema Respiratório

Sistema Urogenital

Sistema Endócrino

• Aumento da imunidade
• Antiviral
• Antibacteriano
• Antioxidante
• Antiinflamatório 

Sistema Cardiovascular
• Vasodilatação
• Regulação do tônus microvascular
• Regulação da pressão arterial 
• Redução da placa arterial

Sistema Nervoso
• Memória
• Proteção neural
• Toxicidade neuronal 
• Neurotransmissão
• Aprendizado

Sistema Excretor
• Filtração renal
• Vasodilatação renal
• Função endotelial

Visão

ÓXIDO
NÍTRICO

FUNÇÕES

• Neurotransmissão na retina 
• Fluxo de sangue retinal 
• Acuidade visual 
• Saúde das células fotoreceptoras

• Dilatação dos brônquios 
• Reatividade vascular pulmonar
• Permeabilidade da 
   membrana alvéolo-capilar

• Ereção peniana
• Fertilização 
• Espermatogênese, ovulação

• Hormônios pituitários, 
  hormônio liberador de gonadotrofina 
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Os dados encontrados no estudo demonstram 
a capacidade de um suplemento natural modular 
a sinalização redox celular, aumentando 
significativamente a produção de NO 
endógeno. O s7™ pode ser considerado uma 
alternativa natural para a recuperação esportiva, 
desempenho esportivo, saúde cardiovascular, 
saúde metabólica, vitalidade e longevidade.

230%
Concentração da 
circulação de NO
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BOOST NO
(ÓXIDO NÍTRICO)
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REFERÊNCIA 

O s7™ é uma combinação patenteada, plant-based de café verde, chá verde, cúrcuma, cereja, mirtilo, 
brócolis e couve. A formulação é rica em fitoquímicos e compostos bioativos como catequinas, 
incluindo galato de epigalocatequina (EGCG), ácidos clorogênicos (CGA) e curcumina, polifenóis 
e antocianinas. O ativo é capaz de influenciar a sinalização redox e a atividade metabólica celular. 
Os resultados obtidos após a ingestão de s7™ sugerem o uso potencial do suplemento na correção 
da sinalização redox desequilibrada inerente a distúrbios metabólicos que são acompanhados por 
baixa biodisponibilidade de NO, resposta inflamatória elevada e níveis de glicose no sangue. 

Um estudo randomizado, duplo-cego, cross-over e controlado por placebo, foi realizado para 
analisar os efeitos dependentes de uma única dose do suplemento plant-based s7™ nas vias de 
sinalização redox. Os sujeitos foram avaliados em 3 intervenções diferentes, com 7-10 dias de 
wash-out: I) placebo; II) s7™ 25mg; III) s7™ 50mg. Os autores observaram que a suplementação 
de s7™ levou a uma inibição estatisticamente significativa, de longo prazo, dose dependente, da 
geração de espécies reativas de oxigênio mitocondrial e celular, bem como inibição na geração 
extracelular de O2

- dependente do sistema nicotinamida-dinucleotídeo-fosfato (NADPH) oxidase 
e inibição da formação extracelular de H2O2. Esses resultados refletiram na inibição da resistência 
inflamatória celular induzida pelo fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e também no aumento da 
concentração de NO biodisponível.

ARTIGO
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Posologia
50mg ao dia. Se for usado para melhora do desempenho esportivo, tomar 1 hora antes do treino.

O s7™ é uma combinação patenteada, plant-based de café verde, chá verde, 

cúrcuma, cereja, mirtilo, brócolis e couve. A formulação é rica em fitoquímicos 

e compostos bioativos capazes de influenciar a sinalização redox e a 

atividade metabólica celular. Os resultados obtidos após a ingestão de s7™ 

sugerem o uso potencial do suplemento na correção da sinalização redox 

desequilibrada inerente a distúrbios metabólicos que são acompanhados 

por baixa biodisponibilidade de NO, resposta inflamatória elevada e níveis 

de glicose no sangue. O s7™ pode ser considerado uma alternativa natural 

para a recuperação esportiva, desempenho esportivo, saúde cardiovascular, 

saúde metabólica, saúde sexual, vitalidade e longevidade. 

 
230% de aumento no NO biodisponível.

17% de inibição da formação EROs mitocondrial e celular.

14,8% de inibição da formação de ânion superóxido dependente do 
sistema nicotinamida-dinucleotídeo-fosfato (NADPH) oxidase.

44,5% de inibição da formação do peróxido de hidrogênio extracelular.

17,6% de inibição da resistência inflamatória celular induzida pelo TNF-α.

Resultados do estudo

Aumento significativo na produção de NO endógeno.

Inibição da geração de espécies reativas de oxigênio mitocondrial e celular.

Inibição na geração extracelular de O2
-.

Inibição da formação extracelular de H2O2.

Inibição da resistência inflamatória celular induzida pelo fator de necrose tumoral alfa.

Comprovado cientificamente

Um estudo randomizado, duplo-cego, cross-over, controlado por placebo, foi realizado para analisar os efeitos 
dependentes de uma única dose do suplemento plant-based s7™ nas vias de sinalização redox. Os sujeitos 
foram avaliados em 3 intervenções diferentes, com 7-10 dias de wash-out: I) placebo; II) s7™ 25mg; III) s7™ 50mg. 
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Abordagem nutricional   
para mudança de  
composição corporal
Por Rafael Félix Cabral

Atualmente, a busca por um padrão corpóreo estético e saudável tem sido cada vez mais visada. 

É acirrada a luta dos que buscam um estilo de vida saudável e dos que sofrem com o quadro de 

obesidade. O excesso de peso apresenta constante aumento no Brasil e no mundo. Em homens, 

a prevalência do excesso de peso cresceu de 47,5% em 2006 para 57,3% em 2017. Em mulheres, a 

prevalência cresceu de 38,5% para 51,2% no mesmo período. Em crianças de 5 a 9 anos, o excesso 

de peso atinge 33,5% e, em adolescentes, 17,1%.  A boa notícia é que a procura por atividades 

físicas das mais diversas modalidades também vem crescendo, assim como o número de adeptos 

a uma alimentação mais equilibrada. É comum, nas clínicas de nutrição, o atendimento de 

pacientes que mudaram para um estilo de vida saudável, mas ainda pecam em pequenos detalhes 

disfarçados na alimentação ou na rotina de vida. Costumo falar para os pacientes que “para um 

físico diferenciado, é necessário atuar sobre os detalhes com condutas diferenciadas”.

Muitas vezes, pequenos “pecados” na alimentação levam a um estágio de estagnação, podendo 

promover até a desmotivação do praticante. A ingestão de álcool, sono irregular, beliscadas 

“inocentes” na alimentação, baixa ingestão hídrica, intestino desequilibrado, distribuição errônea 

de micro e macro nutrientes e a falta de ativos otimizadores para aperfeiçoamento do metabolismo 

levam a essa fase de retrocesso ou interrupção evolutiva na melhora da composição corporal.
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ARTIGO

Hoje, a ciência comprova que massa muscular não é apenas uma busca por estética e sim por 

longevidade e saúde. A perda de massa muscular devido ao sedentarismo e a um estilo de vida 

inadequado é uma característica de várias patologias, incluindo câncer, diabetes e obesidade, 

além de ser uma característica fisiológica do envelhecimento. Estudos mostram que a obesidade 

induzida por uma dieta desordenada promove atrofia e catabolismo proteico, como evidenciado 

pela redução da massa muscular e do tamanho da fibra, em associação com a expressão regulada de 

fatores atróficos (ou seja, atrogina 1/MAFbx e MuRF1) e consequente aumento da taxa de proteólise.

A promoção de uma rotina de exercícios e a nutrição individualizada bem distribuída – 

principalmente por proteína e micronutrientes –, assim como alguns suplementos alimentares, são 

fatores que revertem o processo de obesidade e perda de massa muscular, levando o indivíduo a 

um crescimento e manutenção dos músculos, melhorando a saúde de forma geral, promovendo 

bem-estar e ajudando na recuperação de doenças. Diversas pesquisas destacam a importância 

de alguns componentes dietéticos: proteína, EAAs, BCAAs e alguns fitoterápicos. Essa mesma 

estratégia dietética e suplementar, somada ao treino intenso, pode alavancar de maneira expressiva 

o desempenho esportivo e a capacidade de desenvolver uma composição corporal de destaque. 

Figura 1: Transtornos e condições associadas à redução da massa e/ou função muscular. Diagrama esquemático que ilustra várias 
patologias e/ou condições que estão associadas ao aumento do catabolismo muscular, coincidindo com a redução da massa e/ou 
função do músculo esquelético. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 2017; 8: 190–201. 

Catabolismo 
muscular

Doença  
cardíaca

ObesidadeDistrofia 
muscular

Câncer 
(Caquexia)

Envelhecimento 
(Sarcopenia)

Inatividade física 
(Sedentarismo)
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Além da dieta, a suplementação é de extrema importância para alcançar melhoras rápidas e 

significativas sobre a composição corporal e desempenho esportivo. Alguns ativos de origens 

naturais tem se mostrado muito eficientes sobre o gerenciamento do peso e da sensação de 

fome de forma segura, sem efeitos colaterais, como alguns fármacos podem promover. Estudos 

têm mostrado que o blend de ativos (FourSlim) contendo extrato de folhas do manto de senhora 

(Alchemilla vulgaris L.), oliva (Olea europaea L.), hortelã selvagem (Mentha piperita/longifolia L.) 

e sementes de cominho (Cuminum cyminum L.), demonstra redução do apetite e desejo por 

açúcar, atuando na melhoria dos movimentos intestinais e apresentando segurança na perda de 

peso. Esses fatores, somados à atividade física e a uma dieta equilibrada, levariam a uma maior 

facilidade no processo de perda de gordura.

Já os indivíduos que buscam o aumento da massa muscular e a melhora da força e da performance 

na atividade física têm optado por um dos suplementos mais usados na atualidade, um composto 

natural à base de Garcinia mangostana e Cinnamomum tamala (Cindura). Pesquisas recentes 

mostraram que a associação desses extratos aumentou a biogênese mitocondrial e ativou a via 

mTOR em células musculares esqueléticas. Além do ganho de massa e perda de gordura a partir de 

14 dias de suplementação, seu uso aumentou a síntese de óxido nítrico (NO) em células endoteliais 

humanas por ativação da óxido nítrico-sintase endotelial (eNOS). O aumento de NO é responsável 

por causar vasodilatação e maior fluxo de sangue nas células musculares, melhorando o aporte 

de oxigênio e nutrientes.

ARTIGO

Exercício

Atividade física, especialmente 
treinos de resistência, estimulam 
a síntese de proteína no músculo.

Dietas hiperproteicas, incluindo 
EAAs e BCAAs contribuem para o 

crescimento muscular.

O metabólito da leucina HMB  
é um potente estimulante da  

síntese de proteína no músculo. 

Nutrição

Figura 2: Tratamentos para melhora da saúde muscular. Atualmente, é recomendado que os pacientes consumam uma dieta rica 
em proteínas, pratiquem exercícios de resistência e tomem suplementos. J.M. Argilés et al. / JAMDA 17 (2016) 789e796
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Desta forma, evidências consideráveis mostram que a combinação de exercícios físicos, 

alimentação equilibrada e o uso de determinados suplementos são medidas efetivas na diminuição 

do percentual de gordura e no aumento da massa muscular – o que contribui para a redução de 

doenças, manutenção da saúde e melhora da qualidade de vida e desempenho esportivo.

Rafael Félix Cabral é nutricionista esportivo, especialista em Nutrição Ortomolecular 

Nutrigenômica e Metabolismo pela FAPES (SP). É pós-graduando em Nutrição Clínica Esportiva 

pelo Instituto de Pesquisas, Ensino e Gestão em Saúde (IPGS) e em Fitoterapia, pela FAPES. O 

especialista é consultor técnico, palestrante, atleta e professor da pós-graduação em Nutrição 

Ortomolecular e Nutracêutica Clínica no Hi Nutrition. Atualmente, o profissional ainda atua 

como Consultor Técnico e Científico da Via Farma e Embaixador Oficial Cindura. Atua em 

Salvador (BA), onde fundou a clínica de nutrição Dr. Rafael Félix, especializada em prática 

ortomolecular e esportiva.

Referências bibliográficas:  

Bloch KV, Klein CH, Szklo M, Kuschnir MCC, Abreu GA, Barufaldi LA, et al. ERICA: prevalence of arterial hypertension and obesity in Brazilian adolescents. Rev Saude 
Publica. 2016; 50 (1): 1–9s. [ Google Scholar ] 3. Bloch KV, Klein CH, Szklo M, Kuschnir MCC, Abreu GA, Barufaldi LA et al. ERICA: prevalence of arterial hypertension 
and obesity in Brazilian adolescents. Rev Saude Publica. 2016; 50 (suppl 1): 1-9s.

Pinheiro MC, Moura ALSP, Bortolini GA, Coutinho JG, Rahal LS, Bandeira LM, et al. Abordagem intersetorial para prevenção e controle da obesidade: a experiência 
brasileira de 2014 a 2018. Rev Panam Salud Publica. 2019;43:e58 https:// doi.org/10.26633/RPSP.2019.58

Lipina, C., and Hundal, H. S. (2017) Lipid modulation of skeletal muscle mass and function. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, 8: 190– 201. doi: 10.1002/
jcsm.12144. 

Argilés, Josep M. et al. Skeletal Muscle Regulates Metabolism via Interorgan Crosstalk: Roles in Health and Disease. Journal of the American Medical Directors 
Association, Volume 17, Issue 9, 789 – 796



19

Comprovado cientificamente

Um estudo clínico randomizado foi realizado para avaliar os efeitos da suplementação de Cindura 
sobre a musculatura e força muscular em sujeitos treinados em exercício de força. O processo teve 
duração de 42 dias e a amostra foi composta por 39 homens adultos entre 18 e 40 anos de idade. 

Resultados do estudo 
Aumento de 46% de força no supino.

Aumento de 39% de força no leg press.

Aumento de 32% nos níveis de testosterona livre.

Aumento de 1,5cm na circunferência do braço.

Ganho de 2kg de massa muscular.

Perda de 2kg de gordura corporal.

Posologia 
800mg ao dia, 1 hora antes do treino. Nos dias de descanso, ingerir junto com o café da manhã.

Cindura é uma combinação de extratos naturais de Garcinia mangostana e Cinnamomum tamala, 

ativos que atuam sinergicamente no ganho de massa muscular, na força e na tolerância ao exercício. 

A ação sinérgica dos ativos tem efeito em 42 dias de suplementação. Dentre os benefícios, 

observou-se o aumento de 40% de força muscular nos membros superiores e inferiores, além do 

ganho de 2kg de massa muscular e perda de 2kg de gordura corporal. 

Hipertrofia muscular

Aumento de força muscular

Perda de gordura corporal

Maior tolerância ao esforço

Primeiros efeitos a partir de 14 dias

Mais 2kg de massa magra e menos 2kg de gordura

MAIS 2 KG DE 
MASSA MAGRA

E MENOS 2 KG
DE GORDURA
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A fome não bate 
FourSlim é uma combinação de extratos de folhas do manto de senhora (Alchemilla vulgaris L.), 

oliva (Olea europaea L.), hortelã selvagem (Mentha piperita) e sementes de cominho (Cuminum 

cyminum L.), com eficácia comprovada na inibição do apetite e na perda de peso. Os componentes 

de sua fórmula agem sinergicamente na redução do IMC, permitindo a perda de 9 a 12kg em três 

meses, diminuindo a compulsão por doces e melhorando o trânsito intestinal.

Perda de até 1kg 
por semana

Redução 
de apetite 

Inibição da 
compulsão por doces

Melhora do 
trânsito intestinal

Efeito 
termogênico
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Comprovado cientificamente

Posologia
150mg, 30 minutos 
antes do café da manhã, 
almoço e jantar. 

Um estudo foi conduzido com 34 Voluntários (homens e mulheres), para avaliar a eficácia de 

FourSlim na redução de peso ao longo de três meses. Os voluntários foram divididos em dois 

grupos: FourSlim e Placebo e foram orientados a tomarem o ativo ou o placebo 30 minutos antes 

das principais refeições. As medidas de peso foram feitas no início, após 1, 2 e 3 meses de estudo. 

Os resultados obtidos mostraram que o peso foi reduzido de 93,5 ± 7,9 kg para 84 ± 9,8 kg após 3 

meses. No grupo Placebo, não foram observadas variações significativas de peso. Uma melhora 

significativa também foi vista na redução do apetite e do desejo por doces, além de melhora na 

motilidade intestinal daqueles que tomaram FourSlim. 

Resultados dos estudos 

Perda de 9 a 12kg em três meses.

22% mais saciedade. 

36% menos compulsão por doces.

22% mais motilidade intestinal.
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Sensibilidade ao  
glúten não celíaca: 
do diagnóstico ao tratamento 
Por Luana Santos 

O termo glúten é utilizado comumente para se referir a um conjunto de proteínas, conhecidas 
como prolaminas, encontradas em alta concentração em três grãos: trigo, centeio e cevada¹.

Os distúrbios por sua ingestão têm sido relacionados a patologias descritas como “desordens 
relacionadas ao glúten”, sendo elas: Doença Celíaca (DC), Alergia ao Trigo (AT) e Sensibilidade ao 
Glúten Não Celíaca (SGNC). A confirmação do quadro e o rigor do tratamento envolvem a exclusão 
do glúten, mas cada desordem contém sua peculiaridade, alterando o nível de restrição¹,².

Apesar do aumento dessas desordens estar relacionado à ocidentalização da dieta, ao acréscimo 
de diagnóstico e a alterações na produção do trigo, a quantidade de pessoas que praticam a 
restrição ao glúten é relativamente maior do que o número de pessoas diagnosticadas e, mesmo 
na ausência de distúrbios relacionados ao glúten, pacientes com sintomas gastrointestinais 
funcionais demonstram ter se beneficiado com a dieta livre de glúten2,5. A sensibilidade ao 
glúten não celíaca é uma entidade clínica recente e pouco esclarecida, com sintomatologias 
semelhantes à DC, AT e à Síndrome do Intestino Irritável (SII). O objetivo dessa revisão é esclarecer 
como o diagnóstico é realizado e quais estratégias podem impactar positivamente no controle da 
sintomatologia na SGNC.
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Diagnóstico e tratamento  
A sensibilidade ao glúten não celíaca (SGNC) é uma enfermidade ainda mal definida, descrita por 

um conjunto variável de sintomas intestinais e extra intestinais, que ocorre após a ingestão de 

alimentos que contenham glúten, e que desaparecem em poucas horas ou dias, ao utilizar dieta 

de exclusão¹. 

As manifestações de distúrbios relativos ao glúten são multiformes e impactam vários sistemas, 

tendo as sintomatologias intestinais indistinguíveis uma da outra. 

ARTIGO

A exemplo, os sintomas intestinais da SGNC se assemelham aos da SII e alergia a cereais, exibindo 

sintomas como inchaço abdominal, dor e mudança na consistência e na motilidade intestinal³. Por 

vezes, a diferenciação pode ser facilitada em casos de sintomas extra intestinais presentes, como 

enxaqueca fraca, dor de cabeça, dores musculares e articulares². 

O diagnóstico da enfermidade correta é de extrema importância, pois possuem evoluções 

diferentes a longo prazo. Não existindo marcadores biológicos específicos para o diagnóstico de 

SGNC, este só poderá ser feito após a exclusão da doença celíaca e alergia ao trigo4. 

O critério para este diagnóstico por exclusão baseia-se em resultados de: testes de alergias ao 

trigo negativos e testes sorológicos para DC negativos na ausência de deficiência IgA e histologia 

duodenal. O único requisito positivo para diagnóstico é a aparição de sintomas causados pelo 

consumo de glúten e ausência deles no uso da dieta livre de glúten5. 
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A fim de facilitar o diagnóstico da SGNC, um questionário foi desenvolvido na conferência de 
Salerno, na Itália, tendo como principal objetivo avaliar a resposta da dieta de exclusão em pacientes 
que não estão em restrição de glúten, bem como medir as consequências da reintrodução em 
pacientes que seguem a dieta isenta de glúten – para isto, os pacientes devem registrar em 
questionário os sintomas intestinais e extra intestinais2.  

Casos de não recorrência de sintomas com glúten presente são improváveis de ter SGNC, 
portanto, outras causas devem ser consideradas, como SII e consumo de FodMaps6, que abrangem 
alimentos fermentáveis e de difícil digestão. 

Após o diagnóstico positivo para distúrbios relativos ao glúten, o tratamento indicado é a dieta 
de exclusão², mas, diferentemente da DC e AT, a sensibilidade ao glúten não celíaca é uma 
patologia não alérgica e não autoimune, permitindo o uso de enzimas digestivas. No entanto, 
ainda é necessária uma adaptação da alimentação, para que seja estabelecido um nível seguro de 
consumo de glúten, sem que haja aparição de sintomas. 

Visto que não ainda não há um consenso do quão rigorosa a dieta deve ser, por quanto tempo deve 
ser aplicada e como monitorar sua evolução e eficácia, o nível de tolerância poderá ser medido 
através da retirada e reintrodução do glúten da dieta. As sintomatologias devem ser observadas e 
anotadas, assim como o desaparecimento dos sintomas¹. 

A suplementação de enzima via oral tem sido a terapêutica mais estudada como alternativa para 
desordens relacionadas ao glúten, na intenção de promover a digestão das 
prolaminas em pequenos peptídeos não tóxicos, através das endopeptidases 
bacterianas, fúngicas ou proteases de cereais em germinação, com o 
objetivo de atingir e eliminar os resíduos de prolina e glutamina, diminuindo 
a imunogenicidade do glúten e prevenindo a cascata imunológica³. Entre 
as opções de enzimas disponíveis, vale destacar aquelas que trazem a 
combinação entre protease, aspergilopepsina, peptidase DPP IV e 
triglicerídeos de cadeia média. Presentes 
na composição de Zoomzyme Glu10®, 
essas enzimas atuam sinergicamente e 
de forma mais abrangente, degradando 
também proteínas competitivas, como as 
do ovo, soja e leite. A quantidade a ser 
utilizada varia de caso para caso, já que o 
nível de aceitação ao glúten é divergente 
entre os pacientes.

ARTIGO
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Conclusão 
As patologias relacionadas ao glúten vêm adquirindo uma crescente importância no cenário 

mundial. Portanto, é necessária uma análise lógica e sequencial, que harmonize resultados 

clínicos, achados de história clínica e sintomatologias, para que seja feito o diagnóstico correto, 

evitando linhas de tratamentos errôneas, em razão de cada doença ter sua evolução a longo 

prazo. Embora se façam necessários mais estudos para consolidação do conhecimento atual, é 

de extrema relevância a atenção aos sinais clínicos semelhantes e divergentes já conhecidos, de 

modo a tomar condutas efetivas para o tratamento. 
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Zoomzyme Glu10® é indicado para pacientes com sensibilidade ao glúten não celíaca (SGNC). 

É composto por uma combinação de enzimas com eficácia comprovadamente superior às 

existentes no mercado. Suas enzimas ajudam a quebrar as proteínas do glúten (gliadina) em 

unidades menores, que podem ser absorvidas e usadas pelo organismo adequadamente. O ativo 

atua em faixa ampla de pH, indo do estômago ao intestino e aliviando sintomas como gases, 

diarreia e dor abdominal. 

Zoomzyme Glu10® 

Blend de enzimas 
para o glúten 

   Alívio digestivo e melhora da sensação de inchaço

   Redução de dores abdominais 

   Melhora da digestão do glúten
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Posologia: : 
350mg para cada 10g de gliadina

* Zoomzyme Glu10® não é recomendado 
para pessoas portadoras da doença 
celíaca e alergia ao trigo.

Diferenciais 
Zoomzyme Glu10®

• Atua em ampla faixa de pH.

• Degrada proteínas competitivas como proteína do ovo, da soja e do leite.

•  Por se tratar de uma combinação de enzimas que atua em diversos pHs,  
sua ação é mais eficaz quando comparada à ação de enzimas isoladas.
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Qualidade do sono 
em tempos de pandemia
Pesquisa do Ministério da Saúde aponta que brasileiros estão com 
dificuldade para dormir bem devido às mudanças impostas pela Covid-19

Por Paula Lopes

As incertezas que ainda dominam o cenário da pandemia no Brasil e no mundo têm impactado 

a vida da população de diversas formas, até mesmo quando o assunto é qualidade do sono. 

Um levantamento realizado em 2020 pela Vigitel, em parceria com a Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), mostrou que 41,7% dos entrevistados relataram distúrbios do sono, como 

dificuldade para dormir ou, até mesmo, dormir mais do que o normal durante a pandemia. De fato, 

muitas pessoas estão dormindo mais, já que o trabalho remoto permite incorporar ao descanso 

as horas que seriam gastas no transporte. Mas isso não é sinônimo de qualidade do sono: uma 

pesquisa europeia mostrou que apesar do aumento médio nas horas de sono durante a pandemia, 

a maioria dos entrevistados sentiu piora na qualidade do sono, levando à falta de energia e 

disposição ao longo do dia. 

SONO
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“Essas alterações podem ser atribuídas não só ao estresse e à ansiedade causados pelo momento 

atual, mas também às mudanças radicais na rotina, como a redução na prática de exercícios 

físicos, as mudanças na alimentação e o excesso do uso de tecnologia, como forma de manter a 

proximidade com pessoas que estão em isolamento social”, aponta o nutricionista ortomolecular 

Rafael Félix. O especialista ainda ressalta que mesmo em meio a tantas mudanças na rotina, é 

importante fazer um esforço para melhorar a qualidade das horas de descanso, já que o sono é 

essencial para prevenir doenças crônicas, preservar a boa disposição e manter o equilíbrio mental, 

metabólico e imunológico, entre outras funções.

Sono e hábitos de vida  
A melatonina é o hormônio-chave para um sono de qualidade – e sua concentração pode ser 

afetada pela dieta, especialmente pela ingestão de triptofano. “Esse aminoácido essencial é 

encontrado em leites e derivados, além de aveia, nozes, castanhas, leguminosas, peixe e ovos, por 

exemplo. Seu efeito no organismo é potencializado pela ingestão de alimentos ricos em magnésio 

e vitaminas do complexo B, presentes no frango, banana, vegetais verde-escuros, peixes, nozes 

e leguminosas, entre outros” elenca o nutricionista. Além de manter uma dieta equilibrada, quem 

enfrenta apuros para dormir bem também precisa evitar o consumo de algumas coisas. “Bebidas 

e alimentos com cafeína à noite, como chocolate, café, refrigerante, chá preto, mate e chá verde 

podem prejudicar o sono reparador”, pontua Félix. 

Segundo o nutricionista, outro ponto de atenção deve ser a ingestão de álcool. “Algumas pessoas 

estão consumindo mais bebidas alcoólicas na pandemia, como forma de relaxar. Mas o álcool 

promove um falso relaxamento quando o assunto é sono. Beber em excesso, principalmente à noite, 

pode ter o efeito contrário: enquanto o corpo trabalha para processar e eliminar o álcool, o sono fica 

fragmentado e o indivíduo não consegue atingir o estágio mais reparador do sono”, explica. 

SONO
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E se a alimentação é uma das protagonistas quando o assunto é dormir bem, não poderia ser 

diferente com os exercícios físicos. “Além de trazer inúmeros benefícios para a saúde, uma rotina 

regular de treinos ainda ajuda a diminuir os níveis de estresse e ansiedade, estimulando a sensação 

de bem-estar e ajudando a dormir melhor”, afirma Félix. A única ressalva, segundo ele, é para os 

treinos noturnos. “Quem está com dificuldade para dormir deve preferir os treinos matinais, pois a 

atividade física noturna pode prejudicar o sono, dependendo da sua intensidade”, diz. 

Além de equilibrar a alimentação e a rotina de atividades físicas, também é preciso evitar o uso 

excessivo de telas luminosas na hora de dormir. Embora celulares e tablets sejam a forma mais segura 

de manter a proximidade com amigos e entes queridos neste momento, é importante evitar seu uso 

perto do horário de dormir, já que sua luz, assim como a de TVs, tem efeito estimulante que pode 

desajustar o relógio biológico. Por isso, o ideal é reduzir a exposição à luz artificial cerca de duas horas 

antes de dormir e desligar ou silenciar os aparelhos eletrônicos no momento de ir para o quarto. 

Além do reajuste nos hábitos, muitas vezes também pode ser 

recomendado o uso de ativos naturais para potencializar o sono 

reparador. Entre as opções oferecidas no mercado magistral, 

destaca-se o extrato de Apocynum venetum, o Venetron®, que age 

na melhora do sono NREM, reduzindo a insônia em até 60%. “Estudos 

mostraram que o ativo ainda aumenta a produção de serotonina, 

neurotransmissor ligado à sensação de bem-estar. Outro benefício 

é a possibilidade de administração a qualquer hora do dia, já que 

o Apocynum venetum não causa sonolência diurna nem efeitos 

colaterais”, pontua o nutricionista. O ativo, que pode ser indicado 

pelo médico ou nutricionista, apresenta-se como uma boa opção 

para casos leves de insônia, pois não causa dependência.  

SONO
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Tenha um 
sono reparador 

Venetron® é um extrato patenteado de Apocynum venetum, seguro e eficaz para a reduzir a insônia em 

até 60%, melhorando a qualidade do sono NREM. Sua suplementação é capaz de aumentar os níveis 

de serotonina e melatonina, reduzindo a Cromogranina A (proteína relacionada ao estresse). Sem 

efeitos colaterais, Venetron® pode ser consumido em qualquer horário, pois não provoca sono diurno.

Melhora da 
insônia  
em 60%

Aumento de 
20% nos níveis 
de serotonina

Estímulo 
ao sono 

reparador

Sem efeitos 
colaterais ou 

rebote

Comprovado cientificamente 

Um estudo duplo-cego e randomizado foi conduzido em 39 indivíduos com sintomas depressivos 
leves, que incluíam ansiedade e insônia, para avaliar os efeitos da suplementação de Venetron®. 

Resultados do estudo

Redução de 60% nos níveis de insônia 

50% dos indivíduos reduziram os escores HAM-D em 50% ou mais

Redução superior a 10 pontos nos escores de depressão (HAM-D)

Aumento de pelo menos 20% nos níveis de serotonina

Posologia 

25 a 50 mg/dia, em qualquer 
momento do dia. 
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Fisiologiaesportiva
A suplementação esportiva personalizada é 
fundamental para a obtenção de resultados 
de forma saudável. Nessa categoria você 
encontra opções de fórmulas com fitoativos 
capazes de estimular o ganho de massa 
magra, promover a reparação muscular, 
aumentar expressivamente a força 
de treino, potencializar o desempenho 
esportivo e ainda cuidar dos ossos 
e articulações.    
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Fisiologia Esportiva

Ativo Concentração Mecanismo de ação

PhosfaTOR® 1,5g Estímulo de via mTOR para anabolismo muscular

Zinco quelato 20mg Modulação de testosterona

Vitamina B6 20mg Cofator enzimático

Aspartato de Potássio 200mg Promove estímulos na contração muscular

Aspartato de Magnésio 200mg Modulação de força

Posologia: Tomar 1 dose ao dia longe dos treinos.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Cindura® 800mg
Estímulo da via mTOR para anabolismo muscular e 

modulação de testosterona livre

Ashwagandha 100mg Adaptógeno modulador de estresse

Rhodiola rosea 75mg Adaptógeno modulador da performance esportiva

L-taurina 75mg Modulação de estresse

HMB 1000mg Agente anticatabólico

Posologia: Dia de treino: 1 dose 1h antes do treino. Dia de descanso: 1 dose em jejum, junto com o café da manhã.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Lifesolic® 450mg
Estímulo de ganho de massa e redução de catabolismo 

muscular

Ashwagandha 100mg Adaptógeno modulador de estresse

Mucuna pruriens 250mg Aumento dos níveis de dopamina e testosterona

L-citrulina 500mg Tamponante e vasodilatador

Posologia: Tomar 1 dose ao acordar e outra no meio da tarde. 

Ganho de massa muscular
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Fisiologia Esportiva

Ativo Concentração Mecanismo de ação

PhosfaTOR® 1,5g Estímulo de via mTOR para anabolismo muscular

Leucina 750mg Estímulo de via mTOR para anabolismo muscular

Vitamina B6 30mg Cofator enzimático

Posologia: Tomar 1 dose longe dos treinos. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Lifesolic® 300mg
Estímulo de ganho de massa e redução de catabolismo 

muscular

Ashwagandha 100mg Adaptógeno modulador de estresse

L-Taurina 75mg Modulação de estresse

Posologia: Tomar 1 dose ao acordar, no meio da tarde e antes de dormir. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

PhosfaTOR® 1,5g Estímulo de via mTOR para anabolismo muscular

Vitamina D3 400-2000UI Aumento de força muscular

Leucina 3g Estímulo da via mTOR para anabolismo muscular

Whey protein Qsp 30g Proteína

Posologia: Tomar 1 dose ao dia longe dos treinos.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

PhosfaTOR® 1,5g Estímulo de via mTOR para anabolismo muscular

Magnésio quelato 100mg Modulação de força

Vitamina B6 30mg Cofator enzimático

Coenzima Q10 100mg Redução do estresse oxidativo

Posologia: Tomar 1 dose ao dia longe dos treinos.
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Fisiologia Esportiva

Aumento da massa muscular por redução do estresse

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Lifesolic® 300mg
Estímulo de ganho de massa e redução de catabolismo 

muscular

Phenibut® 20mg GABA mimético

Griffonia simplicifolia 50mg Modulação de estresse

L-Theanina 75mg Modulação de estresse

Posologia: Tomar 1 dose ao acordar, no meio da tarde e antes de dormir.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

PhosfaTOR® 1,5g Estímulo da via mTOR para anabolismo muscular

Lifesolic® 450mg
Estímulo de ganho de massa e redução de catabolismo 

muscular

Posologia: Tomar 1 dose longe do treino.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Lifesolic® 450mg
Estímulo de ganho de massa e redução de catabolismo 

muscular

Magnésio Quelato 100mg Aumento de força e modulação da contração muscular

Zinco Quelato 15mg Modulação de testosterona 

Picolinato de cromo 200mcg
Aumento da sensibilidade à insulina e favorecimento do 

anabolismo

Fenilalanina 500mg Aminoácido essencial

Posologia: Tomar 1 dose ao dia longe dos treinos.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Cindura® 800mg
Estímulo da via mTOR para anabolismo muscular e 

modulação de testosterona livre

L-Ornitina Alfacetoglutarato 100mg Aumento de massa muscular

L-Leucina 100mg Estímulo da via mTOR para anabolismo muscular

Posologia: Dia de treino: 1 dose 1h antes do treino. Dia de descanso: 1 dose em jejum, junto com o café da manhã.
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Fisiologia Esportiva

Aumento de força muscular

Ativo Concentração Mecanismo de ação

PhosfaTOR® 1,5g Estímulo da via mTOR para anabolismo muscular

Leucina 750mg Estímulo da via mTOR para anabolismo muscular

Magnésio Quelato 100mg Aumento de força e modulador da contração muscular 

Vitamina B6 30mg Cofator enzimático e favorece absorção da leucina

Posologia: Tomar 1 dose longe dos treinos.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Cindura® 800mg
Estímulo da via mTOR para anabolismo muscular, 

modulador de testosterona livre

Aspartato de Magnésio 150mg Modulação de força

Zinco Quelato 20mg Modulação de testosterona

Vitamina B6 40mg Cofator enzimático

Posologia: Dia de treino: 1 dose 1h antes do treino. Dia de descanso: 1 dose em jejum, junto com o café da manhã.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

ZMA® 2,4g Modulação de testosterona e massa magra

Posologia: Recomenda-se tomar o ZMA com o estômago vazio, de 30 a 60 minutos antes de dormir. 

* Dose recomendada para homens.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

ZMA® 1,6g Modulação de testosterona e massa magra

Posologia: Recomenda-se tomar o ZMA com o estômago vazio, de 30 a 60 minutos antes de dormir. 

* Dose recomendada para mulheres.
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Fisiologia Esportiva

Desempenho esportivo

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Enxtra® 300mg
Enxtra bloqueia a ligação da adenosina aos seus 

receptores e estimula a liberação de dopamina

D-ribose 500mg
Melhora a performance física e a resistência a exercícios, 

combate à fadiga

Base para shot qsp Veículo

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

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Robuvit® 100mg Regeneração mitocondrial e estímulo ribossomal

Maca Peruana 250mg Aumento da resistência muscular

Tribulus terrestris 250mg Aumento da resistência muscular

Posologia: Tomar 1 dose ao dia.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Enxtra® 300mg
Bloqueia a ligação da adenosina aos seus receptores e 

estimula a liberação de dopamina

Cafeína 200mg Agente estimulante

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

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Enxtra® 300mg
Bloqueia a ligação da adenosina aos seus receptores e 

estimula a liberação de dopamina

Cindura® 500mg
Estímulo da via mTOR para anabolismo muscular e 

modulação de testosterona livre

Beta alanina 1000mg Tamponante

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

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Niagen® 100mg Booster de NAD+

Beta alanina 500mg Tamponante muscular

D-ribose 500mg Reposição energética de rápida absorção 

Coenzima Q10 20mg Redução do estresse oxidativo

Posologia: Tomar 1 dose, 30 minutos antes do treino.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Cureit 25mg Modulação da inflamação

Chá verde extrato seco 50% 200mg Antioxidante

Zingiber officinale 200mg Antioxidante

Posologia: Tomar 1 dose, duas vezes ao dia.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

s7™ 50mg Booster de óxido nítrico

Niagen® 100mg Booster de NAD+

D-Ribose 300mg
Melhora a performance física e a resistência a exercícios, 

combate à fadiga

Posologia: Tomar 1 dose 1 hora antes do exercício.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Enxtra® 300mg Bloqueia a ligação da adenosina aos seus receptores e 
estimula a liberação de dopamina

s7™ 50mg Booster de óxido nítrico

Posologia: Tomar 1 dose 1 hora antes do exercício.
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Fisiologia Esportiva

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Cindura® 800mg Estímulo da via mTOR para anabolismo muscular

Aspartato de Magnésio 150mg Modulação de força

Vitamina D3 400-2000UI Aumento de força muscular 

Posologia: Dia de treino: 1 dose 1h antes do treino. Dia de descanso:1 dose em jejum, junto com o café da manhã. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

s7™ 50mg Booster de óxido nítrico

Robuvit® 100mg Regeneração mitocondrial e estímulo ribossomal

Posologia: Tomar 1 dose 1 hora antes do exercício.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

s7™ 50mg Booster de óxido nítrico

Enxtra® 300mg
Bloqueia a ligação da adenosina aos seus receptores e 

estimula a liberação de dopamina

Ginseng coreano 200mg
Melhora a performance física e a resistência a exercícios, 

combate à fadiga

Beterraba extrato seco 1g Vasodilatador

Posologia: Tomar 1 dose 1 hora antes do exercício.
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Fisiologia Esportiva

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Niagen® 50mg
Melhora do desempenho esportivo (estimula a produção 

de energia – ATP)

Coleus forskohlii 400mg Promove o aumento de massa magra

L-Carnitina 500mg Melhora do desempenho físico e redução da massa gorda

Creatina 1g Aumento do desempenho físico, aumento de massa 
muscular, impulsionamento dos níveis de força

BCAA 2g Promove o anabolismo 

D-ribose 300mg Melhora a performance física e a resistência a exercícios, 
combate à fadiga

Glutamina 500mg Ganho de massa, ganho de força

Viabase Shake qsp 10g Base pronta

Posologia: Solubilizar em 200mL de leite ou líquido indicado pela nutricionista, agitar com mixer e tomar antes e após o treino.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Cindura® 800mg Estímulo da via mTOR para anabolismo muscular

Viabase chá mate torrado com limão 1,2g Base de chá pronta

Posologia: Diluir o conteúdo em 200ml de água. Dia de treino: 1 dose 1h antes do treino. Dia de descanso: 1 dose em jejum, junto 
com o café da manhã.



Ativo Concentração Mecanismo de ação

Niagen® 100mg
Melhora do desempenho esportivo (estimula a produção 

de energia – ATP)

Acetil-L-Carnitina 1000mg Metabolismo de ácidos graxos

Tiamina 50mg Metabolismo dos carboidratos

Ácido Alfa Lipoico 150mg Coenzima antioxidante

Rhodiola rosea 150mg Melhora a capacidade de desempenho no exercício

Posologia: Tomar 1 dose ao dia, pela manhã. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Niagen® 100mg
Melhora do desempenho esportivo (estimula a produção 

de energia – ATP)

Beta-alanina 500mg

Eleva a concentração de carnosina, podendo aumentar 

o potencial da performance durante exercícios de alta 

intensidade

D-ribose 350mg
Melhora a performance física e a resistência a exercícios, 

combate à fadiga

Coenzima Q10 30mg Redução do estresse oxidativo

L-Citrulina 500mg

Ajuda a eliminar a sensação de “queimadura” resultante 
do acúmulo de ácido láctico, pois aumenta os níveis 
de bicarbonato (um ácido que atua como um tampão, 
absorvendo as moléculas de ácido láctico)

Posologia: Tomar 1 dose ao dia, pela manhã.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

PhosfaTOR® 1,5g Estímulo de via mTOR para anabolismo muscular

HMB 2g Agente anticatabólico

Vitamina B6 100mg Cofator enzimático

Vitamina C 500mg Agente antioxidante

L-Glutamina 5g Ganho de massa e ganho de força

WPI qsp 1 dose Promove o aumento da massa muscular e previne a perda 
de massa muscular

Posologia: Tomar 1 dose com 200-300ml de água gelada longe do treino.
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Fisiologia Esportiva



Saúde das articulações 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Cureit® 25mg Modulação da inflamação 

HA Powder® 75mg Lubrificação articular e redução da inflamação

Posologia: Tomar 1 dose duas vezes ao dia. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Terminuric® 250mg
Controle da lesão de isquemia, reperfusão e redução dos 

níveis de ácido úrico

Cureit® 25mg Modulação da inflamação

HA Powder® 40mg Lubrificação articular e redução da inflamação

Posologia: Tomar 1 dose duas vezes ao dia. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Cureit® 25mg Modulação da inflamação

HA Powder® 75mg Lubrificação articular e redução da inflamação

Colágeno Tipo II 40mg

Previne o processo inflamatório das articulações

por meio do bloqueio da quebra do colágeno das 
cartilagens

Posologia: Tomar 1 dose ao dia.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Cureit® 25mg Modulação da inflamação

Boswellia serrata 250mg Modulação da inflamação articular

Posologia: Tomar 1 dose duas vezes ao dia. 
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Fisiologia Esportiva



Longevidade

Com o aumento progressivo da 
expectativa de vida, também tornam-

se necessários cuidados que ajudem a 
população a viver com mais qualidade. 

Pensando nisso, a Via Farma entrou 
nessa categoria de atuação para trazer 

produtos capazes de amenizar doenças 
inflamatórias e autoimunes, melhorar a 

saúde das articulações, combater o ácido 
úrico, promover efeito antioxidante, e, ainda, 

melhorar as funções cognitiva e mitocondrial. 
Confira nossas sugestões de fórmula  

com esses ativos! 

 longevidade
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Longevidade

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Cureit® 25mg Modulação da inflamação

Boswellia serrata 300mg Modulação da inflamação articular

Posologia: Tomar 1 dose, 2 vezes ao dia. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Cureit® 25mg Modulação da inflamação

Boswellia serrata 200mg Modulação da inflamação articular

Fosfolipídeos de caviar 50mg Modulação da inflamação

Serrapeptidase 10mg Modulação da inflamação

Posologia: Tomar 1 dose, 2 vezes ao dia. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Cureit® 50mg Modulação da inflamação

Vitamina C 150mg Antioxidante

Zinco quelato 20mg Antioxidante

Vitamina D3 400-2000UI Estimula a absorção intestinal de cálcio

Posologia: Tomar 1 dose ao dia. 

Antioxidante e redução da inflamação
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Longevidade

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Cureit® 25mg Modulação da inflamação

Vitamina B12 400mcg Agente anti-inflamatório

Vitamina B2 10mg Agente anti-inflamatório

Manganês Quelato 3mg Antioxidante

Colágeno Tipo II 40mg Previne o processo inflamatório das articulações por 
meio do bloqueio da quebra do colágeno das cartilagens

Posologia: Tomar 1 dose ao dia. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Cureit® 25mg Modulação da inflamação

Colina Bitartarato 50mg Modulação de homocisteína

Glucosamina Sulfato 100mg Estimula a produção de cartilagem e também auxilia no 
controle das enzimas que destroem a cartilagem

Inositol 50mg Favorece a atividade da serotonina

Magnésio quelato 50mg Desempenho em aumentar a concentração de minerais, 
como o cálcio, melhorando sua absorção

Manganês quelato 1mg Antioxidante

MSM 250mg

Agente anti-inflamatório, aumenta a permeabilidade das 
células, tornando mais fácil a excreção de componentes 
tóxicos. A dor é geralmente causada por acúmulo de 
toxinas nas articulações, múscu-los e fluídos do corpo, 
sendo o MSM um poderoso detoxificante

Tiamina 2mg Agente anti-inflamatório

Vitamina B12 100mcg Agente anti-inflamatório

Vitamina C 50mg Antioxidante

Vitamina E 10UI Antioxidante

Posologia: Tomar 1 dose ao dia. 
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Longevidade

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Cureit® 25mg Modulação da inflamação

Citrato de Cálcio 250mg Repositor de cálcio

Magnésio Aspartato 125mg Aumenta a concentração de minerais, como o cálcio, 
melhorando sua absorção

Zinco quelato 10mg Antioxidante

Cobre quelato 1mg Antioxidante

Boro quelato 1,5mg
Otimiza o metabolismo do cálcio, potássio, magnésio e 
vitamina D, influenciando a ação do paratormônio, e a 
eficiência funcional das membranas

Vitamina C 200mg Antioxidante

Vitamina E 50UI Antioxidante

Posologia: Tomar 1 dose duas vezes ao dia. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Cureit® 25mg Modulação da inflamação

Betacaroteno 2,5mg Antioxidante

Cobre quelato 1mg Antioxidante 

Manganês quelato 1mg Antioxidante

Selênio quelato 30mcg Antioxidante 

Vitamina C 100mg Antioxidante

Vitamina E 30UI Antioxidante 

Zinco quelato 10mg Antioxidante

Posologia: Tomar 1 dose pela manhã.
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Longevidade

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Terminuric® 500mg Redução dos níveis de ácido úrico

Vitamina C 100mg Antioxidante e Redução dos níveis de ácido úrico

Ácido fólico 400mcg Redução dos níveis de ácido úrico

Quercetina 250mg Redução dos níveis de ácido úrico

Posologia: Tomar 1 dose ao dia. 

Ácido úrico

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Terminuric® 500mg Redução dos níveis de ácido úrico

Ácido fólico 100mcg Redução dos níveis de ácido úrico

Boswellia serrata 100mg Modulação da inflamação articular

Bromelina 50mg Ação anti-inflamatória

Cobre quelato 1mg Antioxidante

EPA (ácido eicosapentaenoico) 100mg

Ação anti-inflamatória: auxilia as reações enzimáticas 
responsáveis pela produção de prostaglandinas E3, 
substância que faz parte das defesas do organismo 
contra inflamações, por ajudar a neutralizar a atividade 
pró-inflamatória de outras moléculas semelhantes

Harpagophytum procumbens 200mg
Atividades anti-inflamatórias, analgésicas e 
antirreumáticas (possui ação na inibição da síntese de 
leucotrienos e na inibição da lipooxigenase)

Rutina 50mg

Inibição da COMT

(Catecol-Oxi-Metil-Transferase), permitindo um aumento 
na duração da ação catecolaminérgica (aumento da 
resistência vascular)

Tanacetum parthenium 100mg
Atua na inibição das prostagladinas, inibe a agregação 
plaquetária e a atividade secretora de plaquetas e 
leucócitos polimorfonucleares (anti-inflamatório)

Vitamina E 100UI Antioxidante

Zinco quelato 15mg Antioxidante

Posologia: Tomar 1 dose ao dia pela manhã.
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Longevidade

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Cureit® 50mg Modulação da inflamação

Vitamina C 100mg Antioxidante

Betacaroteno 30mg Antioxidante

Posologia: Tomar 1 dose ao dia. 

Endometriose

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Cureit® 50mg Modulação da inflamação

Ácido fólico 1mg Anti-inflamatório

Vitamina B2 20mg Agente anti-inflamatório

Vitamina B3 20mg

Sua atividade anti-inflamatória pode estar relacionada 
à sua ação direta sobre os mediadores da inflamação, 
como his-tamina, inibição de neutrófilos, supressão da 
transformação de linfócitos e habilidade em bloquear a 
liberação de histamina pelos mastócitos

Piridoxal-5-Fosfato 20mg Atua como cofator de um grande número de enzimas 
catalisadoras

Metilcobalamina 100mcg Modulação de homocisteína

Vitamina C Ascorbato 500mg Antioxidante

Betacaroteno 15mg Antioxidante

Selênio Quelato 100mcg Antioxidante

Vitamina E 400UI Antioxidante

Magnésio quelato 100mg Modulação de inflamações

Zinco quelato 16mg Antioxidante

Cobre quelato 1mg Antioxidante

Ácido alfa lipoico 100mg Coenzima antioxidante

Picnogenol 80mg Anti-inflamatório 

Posologia: Tomar 1 dose ao dia.
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Longevidade

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Cureit® 50mg Modulação da inflamação

Lactobacillus acidophillus 1 bilhão UFC

Por meio da produção de ácido lático, o Lactobalcillus 

acidophilus cria um ambiente desfavorável para o 

crescimento de fungos e outras bactérias potencialmente 

patogênicas, inclusive bactérias de putrefação, 

favorecendo uma flora de característica ácida

Lactobacillus bifidum 1 bilhão UFC Melhora do funcionamento intestinal: elimina 
constipação leve e protege contra infecções intestinais

Lactobacillus bulgaricus 1 bilhão UFC Inibe fortemente os microorganismos indesejáveis e alivia 
os distúrbios digestivos

Lactobacillus casei 1 bilhão UFC

Reduz a diarreia, modifica a microflora digestiva e ainda 
realça o sistema imune durante seu trânsito no trato 
digestivo.

Juntamente com as bifidobactérias, aumentam a 
produção de IgA, fortalecendo a barreira da mucosa 
intestinal

Lactobacillus rhamnosus 1 bilhão UFC Acidifica e protege o intestino delgado e combate a 
inflamação intestinal

Posologia: Tomar 1 dose em jejum à noite, antes de dormir.

Disbiose

Doença autoimune

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Cureit® 250mg Modulação da inflamação 

Vitamina B6 20mg Cofator enzimático

Vitamina D3 400-2000UI
Efeitos imunomoduladores sobre as células do sistema 
imunológico, sobretudo linfócitos T, bem como na 
produção e na ação de diversas citocinas

Posologia: Tomar 1 dose ao dia. 
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Longevidade

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Venetron® 25mg Modulação de estresse

Magnésio quelato 250mg Desempenha função relaxante

L-Theanina 50mg Modulação da produção de serotonina

Vitamina B6 30mg Cofator enzimático

Posologia: Tomar 1 dose no final da tarde. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

PhosfaTOR® 1,8g Redução dos níveis de cortisol

Choconutra 54% 10g Base de chocolate funcional 

Posologia: Consumir 1 bombom por dia. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

PhosfaTOR® 1,8g Redução dos níveis de cortisol

Venetron® 25mg Modulação de estresse

Posologia: Consumir 1 bombom por dia. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

PhosfaTOR® 1,8g Redução dos níveis de cortisol

L-Theanina 50mg Modulação da produção de serotonina

Posologia: Tomar 1 dose ao dia, pela manhã.

Modulação do estresse
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Ativo Concentração Mecanismo de ação

PhosfaTOR® 1,8g Redução dos níveis de cortisol

Vitamina B5 100mg Ajuda a regular os hormônios associados ao humor

Ashwagandha 300mg Adaptógeno modulador de estresse

L-Theanina 50mg Modulação da produção de serotonina

Posologia: Tomar 1 dose ao dia, pela manhã.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Venetron® 25mg Modulação de estresse

Choconutra 54% 10g Base de chocolate funcional 

Posologia: Consumir 1 bombom por dia. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Phenibut® 65mg GABA mimético

Coenzima Q10 100mg Redução de fadiga e estresse mental 

Posologia: Tomar 1 dose ao dia. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Venetron® 25mg Modulação de estresse

L-Theanina 50mg Modulação da produção de serotonina 

Posologia: Tomar 1 dose ao dia, no período pré-menstrual.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Venetron® 25mg Modulação de estresse

Rhodiola rosea 100mg Redução da liberação de cortisol 

Phenibut® 65mg GABA mimético

Posologia: Tomar 1 dose ao dia pela manhã.  

* Produto de prescrição médica.
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Ativo Concentração Mecanismo de ação

Venetron® 25mg Modulação de estresse

Ginseng Coreano 200mg Relaxante do sistema nervoso central

L-Theanina 50mg Modulação da produção de serotonina

Posologia: Tomar 1 dose ao dia pela manhã. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Venetron® 25mg Modulação de estresse

5-HTP 100mg Supressão de apetite

Posologia: Tomar 1 dose ao dia pela manhã.  

* Produto de prescrição médica.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Venetron® 25mg Modulação de estresse

L-Taurina 250mg Modulação de estresse

L-Theanina 50mg Modulação da produção de serotonina

Posologia: Tomar 1 dose ao dia pela manhã. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Venetron® 25mg Modulação de estresse

Crocus sativus 88,25mg Modulação da compulsão alimentar

Citrus aurantium 450mg

Atua na liberação de adrenalina e noradrenalina. O 
estímulo desencadeia o processo de lipólise. Promove 
aumento na taxa metabólica (termogênese), queimando 
quantidade maior de calorias

Posologia: Tomar 1 dose ao dia, entre o café da manhã e o almoço. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Venetron® 25mg Modulação de estresse

   L-Triptofano 250mg Supressão de apetite

Posologia: Tomar 1 dose  ao dia, pela manhã. 
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Ativo Concentração Mecanismo de ação

PhosfaTOR® 400mg Redução dos níveis de cortisol

Ácido alfa lipoico 54mg Coenzima antioxidante

Inositol 100mg Favorece a atividade da serotonina

Coenzima Q10 125mg Redução da fadiga e do estresse mental

Posologia: Tomar 1 dose ao dia, pela manhã.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Enxtra® 300mg Aumento do estado de alerta e da concentração

Niagen® 100mg Redução da fadiga 

Posologia: Tomar 1 dose ao dia, antes das principais atividades que exigem foco e concentração. 

* Enxtra aumenta o estado de alerta e a concentração por até 5 horas.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Enxtra® 300mg Aumenta o estado de alerta e a concentração

PQQ 10mg Estimula a biogênese mitocondrial

Posologia: Tomar 1 dose ao dia, antes das principais atividades que exigem foco e concentração. 

* Enxtra aumenta o estado de alerta e a concentração por até 5 horas.

Saúde cognitiva

Ativo Concentração Mecanismo de ação

PhosfaTOR® 400mg Redução dos níveis de cortisol

Colina bitartarato 500mg

Importante para a formação de acetilcolina, que 

regulariza, de maneira indireta, a memória e a cognição. 

Outra função da colina é entrar na formação da 

esfingomielina, que forma a bainha de mielina

Manganês glicina 10mg Mineral importante para o funcionamento normal do 
cérebro e para a própria atividade do sistema nervoso

Zinco histidina 15mg
Envolvido com o desenvolvimento cognitivo. Apesar de 
o mecanismo exato não ser claro, o zinco é essencial na 
neurogênese, migração neuronal e sinapses

Posologia: Tomar 1 dose ao dia, pela manhã.
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Ativo Concentração Mecanismo de ação

Niagen® 100mg Booster mitocondrial 

Coenzima Q10 50mg Redução de fadiga e estresse mental

PQQ 10mg Estimula a biogênese mitocondrial

Posologia: Tomar 1 dose pela manhã.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Robuvit® 100mg Regeneração mitocondrial e estímulo ribossomal

Niagen® 100mg Biogênese mitocondrial e energia

Posologia: Tomar 1 dose pela manhã. 

Saúde mitocondrial
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Ativo Concentração Mecanismo de ação

Niagen® 100mg Neuroproteção

Magnésio L-treonato 250mg Aumento da cognição

L-theanina 100mg Melhora do aprendizado

Posologia: Tomar 1 dose antes de dormir.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Niagen® 100mg Neuroprotetor

Choconutra 54% Cacau qsp 10g Base de chocolate funcional 

Posologia: Consumir 1 bombom ao dia.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Niagen® 100mg Neuroprotetor

5-HTP 20mg Supressão de apetite

Ashwaganda 70mg Adaptógeno modulador de estresse

Cobre quelato 1mg Antioxidante

Coenzima Q10 10mg Redução de fadiga e estresse mental

Magnésio quelato 100mg Desempenha função relaxante

Vitamina C 100mg Antioxidante

Vitamina E 90UI Antioxidante

Zinco quelato 16mg Antioxidante

Posologia: Tomar 1 dose ao dia, pela manhã.



Ativo Concentração Mecanismo de ação

Niagen® 100mg Biogênese mitocondrial e energia

Robuvit® 100mg Regeneração mitocondrial e estímulo ribossomal

Acetil L-Carnitina 500mg Antioxidante

Vitamina C 250mg Antioxidante

Vitamina E 200mg Antioxidante

Posologia: Tomar 1 dose, 2 vezes ao dia.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Niagen® 100mg Neuroprotetor

Picnogenol 150mg
Superantioxidante que regula a produção de radicais 

livres

Quercetina 150mg Antioxidante (papel citoprotetor em situações de risco de 
dano celular)

Magnésio treonato 200mg

Permite aumento mais expressivo dos níveis de magnésio 
no cérebro frente aos suplementos convencionais. Eleva 
a densi-dade e plasticidade sináptica, resultando em 
melhorias da memória e cognição

L-Theanina 100mg Melhora do aprendizado

Posologia: Tomar 1 dose ao dia, pela manhã.
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Equilíbrioequilíbrio
A busca por qualidade de vida nunca esteve 

tão presente – e os fitoativos são grandes 

aliados de quem quer alcançar o equilíbrio e 

o bem-estar. Por isso, a Via Farma fez dessa 

área uma de suas frentes de atuação, com 

inovações que auxiliam no emagrecimento e 

até mesmo no cuidado com a pele, unhas e 

cabelo. Aqui, você encontra formulações para 

modular o estresse, regular o sono, reduzir 

os efeitos da TPM, fortalecer a imunidade e 

aumentar a energia e disposição no dia a dia. 



Antioxidante 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Levemax® 25mg
Antioxidante. Diminuição do nível de expressão de NF-Kβ 

e COX-2

Vitamina B2 20mg Antioxidante

Cobre quelato 0,5mg Antioxidante

Manganês quelato 2mg Antioxidante

Selênio quelato 50mcg Antioxidante

Zinco quelato 10mg Antioxidante

Vitamina C revestida 100mg Antioxidante

Vitamina E 200UI Antioxidante

Posologia: Tomar 1 dose, 2 vezes ao dia, no café e jantar. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Levemax® 50mg
Antioxidante. Diminuição do nível de expressão de NF-Kβ 

e COX-2

Silício orgânico 100mg Estimula a síntese de fibras de sustentação da pele

Ácido ferúlico 20mg Antioxidante

Resveratrol 50mg Antioxidante

Punica granatum 200mg Antioxidante

Groselha negra 100mg Antioxidante

Posologia: Tomar 1 dose ao dia.
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Ativo Concentração Mecanismo de ação

Levemax® 50mg
Antioxidante. Diminuição do nível de expressão de NF-Kβ 

e COX-2

Resveratrol 50mg Antioxidante

Ácido alfa lipóico 100mg Coenzima antioxidante

Mix de tocoferol e tocotrienol 200mg Antioxidante

Piridoxal-5-fosfato 10mg Cofator enzimático

L-glutationa reduzida 10mg Antioxidante

Posologia: Tomar 1 dose ao dia.
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Ativo Concentração Mecanismo de ação

Fourslim® 150mg Redução de apetite e compulsão alimentar

Irvingia gabonensis 200mg Redução da adipogênese

Cassiolamina 150mg Inibição da lipase

Phaseolus vulgaris 150mg Reduz absorção de carboidratos

Crocus sativus 50mg Modulador da compulsão alimentar

5-HTP 50mg Supressão de apetite

Posologia: Tomar 1 dose, 3 vezes ao dia. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Alluvia® 100mg Inibição de lipase pancreática e termogênico

Gynostemma pentaphyllum 200mg Redução de gordura visceral 

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

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Levemax® 25mg Anti-obesidade, antioxidante e anti-inflamatório

Citrus aurantium 150mg Termogênico

Capsicum annuum 3mg Termogênico

Picolinato de cromo 630mcg Aumento da sensibilidade à insulina

Hibiscus 500mg Diurético

Posologia: Tomar 1 dose, 2 vezes ao dia, antes das principais refeições. 

Emagrecimento e redução de medidas
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Equilíbrio

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Alluvia® 100mg Inibição de lipase pancreática e termogênico

Crocus sativus 88,25mg Modulador da compulsão alimentar

Posologia: Tomar 1 dose antes do almoço. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Alluvia® 100mg Inibição de lipase pancreática e termogênico

Choconutra 54% 10g Base de Chocolate funcional 

Posologia: Consumir 1 bombom ao dia.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Alluvia® 100mg Inibição de lipase pancreática e termogênico

Bala de Goma Base Qsp Base de goma 

Posologia: Consumir 1 unidade ao dia.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Sorbitol 70% 100g Veículo

Choconutra 54% 60g Base de chocolate funcional 

Alluvia® 400mg Inibição de lipase pancreática e termogênico

Posologia: Consumir junto de frutas.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Alluvia® 100mg Inibição de lipase pancreática e termogênico

Faseolamina 250mg
Inibidor de α- amilase, inibe a digestão e a absorção do 

amido

Coleus Forskohlli 250mg
Termogênese induzida pela alimentação. Provém 
mecanismos de controle da composição corpórea e da 
massa magra

Posologia: Tomar 1 dose ao dia, 30 minutos antes do almoço.
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Ativo Concentração Mecanismo de ação

Alluvia® 100mg Inibição de lipase pancreática e termogênico

Venetron® 25mg Redução da compulsão alimentar 

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

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Alluvia® 100mg Inibição de lipase pancreática e termogênico

Piper nigrum 15mg

Age como termo nutriente, aumentando o processo de 

absorção de certas substâncias no trato gastrointestinal, 

por apresentar ação termogênica

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

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Alluvia® 100mg Inibição de lipase pancreática e termogênico

Lifesolic® 300mg Aumento de tecido adiposo marrom 

Posologia: Tomar 1 dose após o café da manhã.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Alluvia® 100mg Inibição de lipase pancreática e termogênico

Viabase Chá Mate Torrado Limão 1,5g Base de chá pronta

Água 250mL Veículo

Posologia: Diluir uma dose de 250ml de água gelada e consumir 30 minutos antes do almoço. 

* Proporção: 0.6g para cada 100ml de água.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Alluvia® 100mg Inibição de lipase pancreática e termogênico

Citrus aurantium 500mg

Atua na liberação de adrenalina e noradrenalina. O 

estímulo desencadeia o processo de lipólise. Promove 

aumento na taxa metabólica (termogênese), queimando 

uma quantidade maior de calorias

Gynostemma pentaphyllum 200mg
Promove ativação de AMPK – proteína quinase ativada 
por AMP, que auxilia na manutenção do balanço 
energético

Posologia: Tomar 1 dose ao dia, 30 minutos antes do almoço.
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Ativo Concentração Mecanismo de ação

Alluvia® 100mg Inibição de lipase pancreática e termogênico

Citrus aurantium 500mg

Atua na liberação de adrenalina e noradrenalina. O 

estímulo desencadeia o processo de lipólise. Promove 

aumento na taxa metabólica (termogênese), queimando 

uma quantidade maior de calorias

Chá verde 100mg Ação lipolítica e diurética

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

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Alluvia® 100mg Inibição de lipase pancreática e termogênico

Citrus aurantium 350mg

Atua na liberação de adrenalina e noradrenalina. O 

estímulo desencadeia o processo de lipólise. Promove 

aumento na taxa metabólica (termogênese), queimando 

uma quantidade maior de calorias

Hibiscus extrato seco 150mg Coadjuvante na perda de peso

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

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Alluvia® 100mg Inibição de lipase pancreática e termogênico

Gengibre extrato seco 100mg
Termogênico acelerador do metabolismo e facilitador da 

queima de gordura corporal

Hibiscus extrato seco 150mg Coadjuvante na perda de peso

Viabase Chá Mate Torrado Limão 1,5g Base de chá pronta

Posologia: Diluir o conteúdo em 250mL de água e consumir entre o café e o almoço.
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Ativo Concentração Mecanismo de ação

FourSlim® 150mg Modulação do metabolismo de carboidratos e de lipídeos

GABA 100mg Modulador da excitação cerebral

Passiflora incarnata 100mg Calmante

Picolinato de Cromo 50mcg Melhora da sensibilidade à insulina

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

Ativo Concentração Mecanismo de ação

FourSlim® 150 mg Redução de apetite e compulsão alimentar

Capsicum annuum 2 mg Termogênico

Camellia sinensis 150 mg Antioxidante

Hibiscus 100 mg Coadjuvante na perda de peso

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

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Portusana® 60mg
Translocação de GLUT-4 e melhora da sensibilidade à 

insulina

FourSlim® 150mg Redução do apetite e compulsão alimentar

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

Ativo Concentração Mecanismo de ação

FourSlim® 150mg Redução de apetite e compulsão alimentar

Ascophyllum nodosum 200mg
Auxilia na inibição das enzimas α-amilase e lipase e ainda 

promove ação termogênica

Picolinato de Cromo 50mcg Melhora da sensibilidade à insulina

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

Redução de medidas e da compulsão alimentar
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Ativo Concentração Mecanismo de ação

Portusana® 60mg
Translocação de GLUT-4 e melhora da sensibilidade à 

insulina

Citrus aurantium 250mg Termogênico

Camelia sinensis 250mg Termogênico

Alcaçuz extrato seco 200mg Ação anti-inflamatória

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

Ativo Concentração Mecanismo de ação

FourSlim® 150mg Redução de apetite e compulsão alimentar

Citrus aurantium 250mg Termogênico

Piper nigrum L. 5mg Termogênico

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

Ativo Concentração Mecanismo de ação

FourSlim® 150mg Redução de apetite e compulsão alimentar

Hibiscus 250mg Coadjuvante na perda de peso

Urtica dioica 100g Coadjuvante na perda de peso

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

Ativo Concentração Mecanismo de ação

FourSlim® 150mg Redução de apetite e compulsão alimentar

Hibiscus 250mg Coadjuvante na perda de peso

Senne 100mg Ação laxativa

Posologia: Tomar 1 dose, 3 vezes ao dia, antes das principais refeições (café, almoço e jantar).
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Ativo Concentração Mecanismo de ação

FourSlim® 150mg Redução de apetite e compulsão alimentar

Coleus forskohlii 100mg Termogênico

5-HTP 50mg Modulação do estresse

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

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Portusana® 60mg
Translocação de GLUT-4 e melhora da sensibilidade à 

insulina

Ascophyllum nodosum 100mg
Auxilia na inibição das enzimas α-amilase e lipase e 

promove ação termogênica

Fucus vesiculosus 250mg Estímulo da função tireoidiana

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

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Portusana® 60mg
Translocação de GLUT-4 e melhora da sensibilidade à 

insulina

Vitamina E 200UI Antioxidante

Cromo quelato 50mcg Melhora a sensibilidade à insulina

Zinco quelato 10mg Antioxidante

Biotina 100mcg
Necessária na função enzimática do transporte de 
carboxila e na fixação de CO2, na gliconeogênese e na 
lipogênese

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

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Portusana® 60mg
Translocação de GLUT-4 e melhora da sensibilidade à 

insulina

Garcinia cambogia 500mg Redução do apetite e controle da obesidade

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

Controle dos níveis glicêmicos
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Ativo Concentração Mecanismo de ação

Venetron® 25mg Modulação de estresse

L-Glicina 500mg Promove relaxamento

Cimicifuga (black cohosh) 2,5% 40mg Regulação hormonal durante o climatério

Posologia: Tomar 1 dose ao dia, pela manhã.  
* Produto de prescrição médica.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Venetron® 25mg Modulação de estresse

Piridoxal-5-fosfato 50mg
Atua como cofator de um grande número de enzimas 

catalisadoras

5-HTP 100mg Precursor do neurotransmissor serotonina

Magnésio quelato 200mg Desempenha função relaxante

Rhodiola rosea 200mg Reduz a liberação de cortisol

Posologia: Tomar 1 dose, duas vezes ao dia. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Venetron® 25mg Modulação de estresse

Piridoxal-5-fosfato 50mg
Atua como cofator de um grande número de enzimas 

catalisadoras

Magnésio quelato 250mg Desempenha função relaxante

Cromo quelato 100mcg Diminui as variações de humor

Vanádio quelato 50mcg Auxilia na manutenção dos níveis de glicemia fisiológicos

5-HTP 100mg Precursor do neurotransmissor serotonina

Ácido Alfa Lipoico 80mg Coenzima antioxidante

Rhodiola rosea 200mg Reduz a liberação de cortisol

Posologia: Tomar 1 dose, duas vezes ao dia. 

TPM
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Ativo Concentração Mecanismo de ação

Venetron® 25mg Modulação de estresse

L-Theanina 50mg Modulação da produção de serotonina

Aspartato de magnésio 100mg Promove relaxamento

Vitamina B6 30mg Cofator enzimático

Posologia: Tomar 1 dose ao dia, pela manhã.

Sono 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Venetron® 25mg Modulação de estresse

Phenibut® 65mg GABA mimético

Posologia: Tomar 1 dose antes de dormir.  
* Produto de prescrição médica.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Venetron® 25mg Modulação de estresse

Valeriana officinalis extrato seco 100mg Ação sedativa

Posologia: Tomar 1 dose antes de dormir.  
* Produto de prescrição médica.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Venetron® 25mg Modulação de estresse

Phenibut® 65mg GABA mimético

Magnésio quelato 250mg Desempenha função relaxante

Posologia: Tomar 1 dose antes de dormir.  
* Produto de prescrição médica.
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Ativo Concentração Mecanismo de ação

Venetron® 25mg Modulação de estresse

L-Glicina 500mg Melhora a qualidade do sono

L-Theanina 150mg Modulação da produção de serotonina

Magnésio Treonato 250mg
Ativa o sistema nervoso parassimpático, que é 
responsável pelo relaxamento. Regula os níveis de 
melatonina no organismo

Vitamina B6 25mg Cofator enzimático

Posologia: Tomar 1 dose antes de dormir.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Venetron® 50mg Modulação de estresse

Taurina 150mg Modulação de estresse

L theanina 200mg Modulação da produção de serotonina

Ashwagandha 150mg Adaptógeno modulador de estresse

Posologia: Tomar 1 dose à noite, 40 minutos antes de deitar.  

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Venetron® 50mg Modulação de estresse

L theanina 200mg Modulação da produção de serotonina

Valeriana officinalis 100mg Ação sedativa

Posologia: Tomar 1 dose à noite, 40 minutos antes de deitar.  
* Produto de prescrição médica.
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Flacidez

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Alluvia® 100mg Estimula a produção de colágeno na pele

Silício Orgânico 100mg Estimula a síntese de fibras de sustentação da pele

Opuntia fícus-indica 400mg Antioxidante e atividade diurética

Hibiscus 200mg Coadjuvante na perda de peso

Posologia: Tomar 1 dose ao dia, em associação com o colágeno. 

Modelador

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Alluvia® 100mg Inibição de lipase pancreática e termogênico

Sphaeranthus indicus 400mg

Anti-obesidade. Redução dos níveis de proteínas 

relacionadas com a diferenciação dos adipócitos, 

reduzindo portanto o acúmulo de gordura

Garcinia mangostana 300mg Anti-obesidade

Opuntia fícus-indica 500mg Antioxidante e atividade diurético

Posologia: Tomar 1 dose, 2 vezes ao dia. 

Redução da flacidez e modelador

Colágeno 2,5g Confere firmeza à pele e previne a formação de rugas e 
linhas de expressão

Ativo Concentração Mecanismo de ação

FourSlim® 150mg Redução de apetite e compulsão alimentar

Lifesolic® 300mg Modulação de irisina, termogênico

Citrus sinensis 150mg Termogênico

Posologia: Tomar 1 dose, 3 vezes ao dia, antes das principais refeições (café, almoço e jantar).
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Cuidados com a pele, unhas e cabelo

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Chocopowder® 1,6g Antioxidante

Choconutra® 54% 10g Base de chocolate funcional 

Posologia: Consumir 1 bombom ao dia.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Alluvia® 100mg Inibição de lipase pancreática e termogênico

Ácido tranexâmico 250mg
Possui ação inibidora da síntese de melanina, por meio da 

redução da atividade da tirosinase

Posologia: Tomar 1 dose ao dia.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Alluvia® 100mg Estimula a produção de colágeno na pele

Selênio quelato 20mcg Possui ação protetora na pele contra os raios ultravioleta

Coenzima Q10 10mg Ação antioxidante

Posologia: Tomar 1 dose ao dia, pela manhã. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Alluvia® 100mg Estimula a produção de colágeno na pele

HA Powder® 100mg

Promove a renovação dos queratinócitos (reduzindo 

rugas e manchas senis), facilitando a cicatrização e 

regeneração da pele. Hidrata naturalmente a pele do 

rosto e corpo

Colágeno 5g Confere firmeza à pele e previne a formação de rugas e 
linhas de expressão

Posologia: Tomar 1 dose ao dia.
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Equilíbrio

Aumento da energia e redução da fadiga 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Robuvit® 100mg Regeneração mitocondrial

Coenzima Q10 100mg Ação antioxidante

PQQ 10mg Biogênese mitochondrial

L carnitina 500mg Transporte de ácidos graxos para a mitocôndria

Ácido alfa lipóico 100mg Coenzima antioxidante

Magnésio glicil glutamina 200mg Anti-fadiga

Lactoferrina 100mg Promove a união do ferro às células

Vitamina E 200UI Antioxidante

Posologia: Tomar 1 dose ao dia, 1 hora antes do café. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Robuvit® 100mg Regeneração mitocondrial e estímulo ribossomal

L-Taurina 250mg Vasodilatação e energia

Coenzima Q 10 100mg Ação antioxidante

Chá Verde 100mg Ação lipolítica e diurética

Posologia: Tomar 1 dose pela manhã.
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Equilíbrio

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Robuvit® 100mg Regeneração mitocondrial e estímulo ribossomal

Vitamina C 500mg Antioxidante

Vitamina B5 50mg Ajuda a regular os hormônios associados ao humor

Zinco quelato 20mg Antioxidante

Ferro quelato 30mg Essencial para a formação da hemoglobina

Magnésio quelato 250mg Cofator

MSM 300mg
Agente anti-inflamatório, aumenta a permeabilidade das 
células, tornando mais fácil a excreção de componentes 
tóxicos

Posologia: Tomar 1 dose pela manhã.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Robuvit® 100mg Regeneração mitocondrial e estímulo ribossomal

Panax ginseng (Ginseng Coreano) 250mg Aumento do vigor por períodos curtos de tempo

Eleutherococcus senticosus (Ginseng 
Siberiano) 100mg Aumento da resistência muscular

Rhodiola rosea 100mg Adaptógeno  modulador de cortisol

Ashwagandha 250mg Adaptógeno modulador de estresse

Posologia: Tomar 1 dose pela manhã.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Robuvit® 100mg Regeneração mitocondrial e estímulo ribossomal

Inositol 50mg Favorece a atividade da serotonina

L-carnitina 50mg Melhora do desempenho físico e redução da massa gorda

Posologia: Tomar 1 dose pela manhã.

Booster metabólico
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Equilíbrio

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Robuvit® 100mg Regeneração mitocondrial e estímulo ribossomal

Quercetina 50mg Biogênese mitocondrial

Gynostemma pentaphyllum 200mg
Promove ativação de AMPK – proteína quinase ativada 
por AMP, que auxilia na manutenção do balanço 
energético

Posologia: Tomar 1 dose pela manhã.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Imunovitae® 500mg Modulação do sistema imunológico

Espirulina 500mg Modulação do sistema imunológico

Coenzima Q10 100mg Antioxidante

Posologia: Tomar 1 dose ao dia, pela manhã.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Imunovitae® 500mg Modulação do sistema imunológico

Selênio quelato 50mcg Imunoestimulante

Aspartato de magnésio 250mg Modulação do sistema imunológico

Posologia: Tomar 1 dose, duas vezes ao dia.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Imunovitae® 500mg Modulação do sistema imunológico

Vitamina D3 400-1000 UI Modulação do sistema imunológico

Posologia: tomar 1 dose, duas vezes ao dia.

Booster imunidade 
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Equilíbrio

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Imunovitae® 500mg Modulação do sistema imunológico

Glutamina 2,5g Fonte de energia para o sistema imune

Lisina 250mg Aumenta a imunidade em processo virais, como a gripe e 
o herpes

Aroma qs

Stevia qs

Posologia: Tomar 1 dose, duas vezes ao dia.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Imunovitae® 500mg Modulação do sistema imunológico

Elderberry extrato (Sambucus nigra) 125mg
Adjuvante terapêutico em infecções de origem viral ou 

bacteriana

Antopure® 25mg Antioxidante

Posologia: Tomar 1 dose, duas vezes ao dia.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Imunovitae® 500mg Modulação do sistema imunológico

Geleia real 100mg Imunoestimulante

Posologia: Tomar 1 dose, duas vezes ao dia.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Imunovitae® 500mg Modulação do sistema imunológico

Cureit® 50mg Modulação da inflamação

Posologia: Tomar 1 dose, duas vezes ao dia.
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Equilíbrio

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Imunovitae® 500mg Modulação do sistema imunológico

Zingiber officinale 100mg Antioxidante

Cureit® 25mg Modulação da inflamação

Aroma qs qs

Stevia qs qs

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

Saúde gastrointestinal

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Bowell® 500mg Tratamento da Síndrome do Intestino Irritável

Posologia: Tomar 1 dose no período da noite, antes de dormir. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Zoomzyme Glu10 350mg
Blend enzimático responsável por hidrolisar as proteínas 

do glúten de forma mais rápida e eficiente

Posologia: Tomar 1 dose antes das refeições que contenham glúten. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Silibin Phytosome® 150mg Hepatoproteção

Vitamina E 200UI Hepatoproteção

Posologia: Tomar 1 dose, duas vezes ao dia.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

Silibin Phytosome® 240mg Hepatoproteção 

Dl-Metionina 200mg Hepatoproteção

Posologia: Tomar 1 dose pela manhã.
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Equilíbrio

Saúde cardiovascular

Ativo Concentração Mecanismo de ação

s7™ 50mg Booster de óxido nítrico

Magnésio quelato 80mg Funcionamento do músculo cardíaco

Vitamina B6 25mg Antioxidante

Vitamina B9 1mg Antioxidante

Vitamina B12 1mg Antioxidante

Coenzima Q10 30mg Antioxidante

Posologia: Tomar 1 dose ao dia. 

Ativo Concentração Mecanismo de ação

s7™ 50mg Booster de óxido nítrico

Betaína base 500mg Modulador de homocisteína 

Vitamina B6 100mg Antioxidante

Vitamina B9 1mg Antioxidante

Vitamina B12 1mg Antioxidante

Posologia: Tomar 1 dose ao dia.
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Equilíbrio

Saúde do homem

Ativo Concentração Mecanismo de ação

s7™ 50mg Booster de óxido nítrico

Epimedium Icariin 250mg Modulação hormonal 

Mucuna Pruriens 200mg Modulação hormonal

Lepidium meyenii Walpers 500mg Modulação hormonal

Xanthoparmelia scabrosa 50mg Inibidor PDE-5

Posologia: Tomar 1 dose ao dia.

Ativo Concentração Mecanismo de ação

s7™ 50mg Booster de óxido nítrico

Pinus pinaster 150mg Síntese de óxido nítrico

Ioimbina 5mg Estimulante sexual

Posologia: Tomar 1 dose ao dia.
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