
ZMA® é uma fórmula de suporte mineral anabólico contendo sulfato de mono-L-metionina de zinco – uma forma altamente 

biodisponível de zinco, aspartato de magnésio e de zinco e vitamina B6. ZMA® otimiza a absorção e a disponibilidade de 

zinco e magnésio, que aumentam a força muscular. Além disso, ZMA® aumenta os níveis de testosterona total e livre, IGF-

1 (insulin-like growth factor) e também aumenta força e potência muscular em atletas treinados. Ambos, testosterona e 

IGF-1 são fatores anabólicos responsáveis por aumentar a função muscular e performance física. ZMA® é o ingrediente 

de escolha para performance esportiva e processos de recuperação e regeneração do músculo.
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ZMA® pode aumentar os ganhos musculares e a recuperação física da seguinte forma: 
• Aumento da produção de hormônios anabólicos, tais como a testosterona, para ganhos de força e de massa muscular;
 • Melhora do relaxamento muscular durante o sono, o que pode ajudar no processo de recuperação do tecido muscular no pós-treino. 

Um estudo realizado com 27 jogadores universitários de futebol americano avaliou o efeito da suplementação de ZMA® em hormônios 
anabólicos e na função muscular. Os jogadores tomaram 2,4 g de ZMA® (o equivalente a 30mg de zinco, 450mg de magnésio e 10,5mg 
de Vitamina B6) ou um placebo, à noite, durante um período de oito semanas. 

Os níveis de zinco, magnésio, testosterona total e livre, IGF-1, força muscular e potência funcional foram medidos antes e depois da 
temporada. Amostras de sangue foram coletadas de manhã cedo, em um estado de não-exercício e em jejum.

A suplementação com ZMA® aumentou significativamente 
todos os níveis testados em relação ao grupo placebo, o 
que sugere que o ZMA® pode ter efeitos anabólicos. O 
grupo ZMA aumentou em 43,8% os níveis de testosterona 
livre e 4,8 vezes a força musuclar. O grupo placebo 
diminuiu os níveis de zinco, magnésio, testosterona 
total e livre e IGF-1, mostrando que esses nutrientes e 
hormônios anabólicos podem diminuir depois de um 
intenso programa de 8 semanas de treinamento.

HOMEM
2,4g de ZMA® (equivalente a aproximadamente 30mg de zinco, 450mg de magnésio e 10,5 mg de vitamina B6).

MULHER
1,6g de ZMA® (equivalente a aproximadamente 20mg de zinco, 300mg de magnésio e 7 mg de vitamina B6).

Recomenda-se tomar o ZMA®  com o estômago vazio, de 30 a 60 minutos antes de deitar para dormir. 
A recuperação, reparação tecidual e crescimento muscular são mais elevados durante o sono. 
Portanto, tomar ZMA® na hora de dormir pode ajudar a otimizar esses processos.
O cálcio pode interferir na absorção de zinco e magnésio, portanto, recomenda-se que o ZMA® não seja 
formulado com excipientes à base de cálcio, nem tomado com alimentos ou suplementos que contenham cálcio.
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Dosagem

Ativo Concentração

ZMA ___________________2,4g (p/Homens) 1,6 (p/ Mulheres)
Vitamina D ____________________________________ 800UI
Gaba _______________________________________ 400mg
Glutamina  ______________________________________ 5g
Posologia: Tomar 1 dose antes de dormir.

Vendas: 
0800 775 5718 • (11) 2067 5718
www.viafarmanet.com.br @viafarma /viafarmanet
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43,8% difference
Muscle Strenght

4,8% greater than placebo
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Ativo Concentração

Ativo Concentração

ZMA __________________ 2,4g (p/Homens) 1,6 (p/ Mulheres)
Venetron _____________________________________ 25mg
Posologia: Tomar 1 dose antes de dormir. 

ZMA __________________ 2,4g (p/Homens) 1,6 (p/ Mulheres)
L-Theanina ___________________________________200mg
Hidroxitriptofano ______________________________100mg 
Posologia: Tomar 1 dose antes de dormir. 


