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CAFEÍNA

Registro: Isento de Registro no MS conforme
Resolução RDC n° 27/10.

Código de barras nº: 7898171290299

Embalagem: plástica.

Apresentação comercializada: frasco de plástico 
contendo 60 cápsulas, com 210 mg de cafeína 
por cápsula.

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução:

A cafeína é um ativo que auxilia no aumento da
resistência aeróbia durante os exercícios físicos de
longa duração. É desenvolvida para atletas que
buscam, de maneira prática, potencializar
rapidamente a sua performance durante os
treinos. A cafeína promove maior ativação
metabólica que resulta em potente ação lipolítica
e assim, favorece a definição dos grupos
musculares.

Entre o grupo das xantinas (que incluem a
teofilina e a teobromina) a cafeína é a que mais
atua sobre o sistema nervoso central.

A cafeína ingerida oralmente é rapidamente
absorvida e alcança seu pico plasmático entre 30 e
75 minutos após ingestão e possui meia vida de 4
a 5 horas. Estudos realizados demonstraram que a
cafeína micro encapsulada atinge seu pico
plasmático em 6 horas e possui meia vida de 12
horas. Sua biodisponibilidade é duplicada ou até
mesmo triplicada em relação à cafeína livre.



Quantidade por porção % VD (*) 

Não contém quantidades significativas de valor
energético, carboidratos, proteínas, gorduras
totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra
alimentar e sódio.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção 1,2 g (2 cápsulas): 

Desta maneira os efeitos “estimulantes” e outras
propriedades podem ser prolongados e melhor
aproveitados. Estudos recentes indicam que a
liberação gradual da cafeína leva ao efeito
termogênico, que em associação às atividades
físicas, promovem uma maior perda de peso.

Ingredientes: cafeína anidra (teor de 99,5% de
1,3,7-trimetilxantina), antiumectante celulose
microcristalina e dióxido de silício, lubrificante
estearato de magnésio. Invólucro - cápsula dura:
gelificante gelatina, corantes dióxido de titânio
(INS 171), Azorrubina (INS 122), e azul brilhante
(INS 133) e amarelo crepúsculo INS 110.

Sugestão de Uso:

Ingerir 1 a 2 cápsulas ao dia, antes do treino, ou
conforme orientação de nutricionista ou médico.

Conservação do produto:

• Conservar o produto em temperatura
ambiente (15 - 30 °C), protegido da luz e
umidade.

Informações importantes:

• “Este produto não substitui uma alimentação
equilibrada e seu consumo deve ser orientado
por nutricionista ou médico”.

• “Este produto não deve ser consumido por
crianças, gestantes, idosos e portadores de
enfermidades”.

• Cafeína micro encapsulada = maior
biodisponibilidade e ação prolongada.

• Não contém glúten.
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* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000
kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.

Cada cápsula contém 210 mg de cafeína micro 
encapsulada.


