
 Cafeina

A cafeína aumenta a perda de gordura, maximiza a 
energia,  aumenta o desempenho em eventos 
aeróbicos e anaeróbicos. A cafeína é usada 
principalmente como uma fonte de energia e 
acelerador! É perfeito para super energizar seu 
corpo para exercícios poderosos. Esta substância 
de ação rápida age na estrutura molecular direto 
em seus sistemas de energia proporcionando o máximo de energia e potência. A cafeína é 
de ação rápida, pois estimula o sistema nervoso central, o que aumenta os níveis de 
atenção e foco.

Indicações
*Aumentar a perda de gordura. 
*Maximizar a energia. 
*Melhorar o desempenho. 
*Ajuda a restaurar temporariamente a agilidade mental.

Sendo um dos estimulantes mais populares de ação rápida. A cafeína age como um 
estimulante do sistema nervoso central, aumentando a liberação de adrenalina, atua como 
um agente termogênico (aumenta a taxa metabólica e temperatura corporal), aumenta o 
uso de gordura para o combustível e peças de reposição de glicogênio muscular dando mais 
resistência. 
Estudos sugerem que a cafeína tem efeitos signicativos sobre a resposta siológica e 
desempenho dos atletas treinados.

Uso sugerido: 1 Cápsula  de 210mg  2x ao dia ou conforme indicado pelo seu prossional de 
saúde.

Os resultados e indicações referentes ao uso desse produto foram avaliados e 
comprovados pelo fabricante deste insumo farmacêutico e por estudos que comprovam a 
ação dos mesmos, conforme descrito nas referências bibliográcas. Não garantimos os 
resultados descritos, estes variam de 
pessoa para pessoa dependendo de 
diversos fatores como alimentação, 
prática de exercícios físicos, presença 
de outras patologias, bem como, o uso 
correto do produto conforme descrito 
na posologia.

Suplemento isento de registro na 
Anvisa conforme RDC Nº. 18, DE 27 
DE ABRIL DE 2010.

210 mg em cápsulas  SOFTGEL  

Avenida 17  nº 559 
entre ruas 4 e 5 - Bairro Saúde 
Rio Claro - São Paulo.

Tel: 19 3522 - 3522

WhatsApp

Não use medicamentos sem o conhecimento do seu médico ou farmacêutico.

55 19 9 9779 - 4877

tele@cantinhodaterra.com.br
www.facebook.com/cantinhodaterra
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