CAFFEINE ENERGY

O Caffeine Energy G2L® apresenta em sua composição a
mais pura cafeína anidra, que também é conhecida
como 1,3,7-trimetilxantina. A cafeína é um composto
encontrado naturalmente em diversos alimentos,
destacando-se o café, as bebidas a base de cola, as
bebidas energéticas e os suplementos alimentares
voltados para atletas.
A relação da cafeína com aspectos de saúde já foi muito
discutida na literatura científica, sustentando-se por
diversas agências de saúde ao redor do mundo que a
mesma é um componente seguro, especialmente
quando consumida em doses baixas (1,1 a 3,5 mg/kg de
peso) a moderadas (4 a 6 mg/kg de peso).





No intestino: quando administrada conjuntamente
com carboidrato, a cafeína potencializa a absorção
intestinal de glicose, facilitando sua chegada no
músculo esquelético (Yeo e cols., 2005);
Sistema nervoso central: altera a percepção de
esforço, diminuindo a sensação de cansaço e, assim,
retardando a fadiga (Hogervorst e cols., 2008); a
partir da estimulação do sistema nervoso simpático,
a cafeína apresenta propriedades termogênicas,
incrementando o gasto calórico, tanto em repouso
quanto após as refeições (Acheson e cols., 1980).

Além do mais, a partir de 2004, a Agência Mundial AntiDoping (WADA) removeu a cafeína da lista de
substâncias proibidas, permitindo que atletas
usufruíssem dos seus benefícios ao rendimento
esportivo, utilizando-a como parte complementar da
estratégia dietética.

Com base nesses mecanismos, o corpo de evidências
científicas que sustenta sua eficácia no esporte possui
várias décadas de história, tornando a cafeína uma
substância amplamente investigada.

A ação do Caffeine Energy G2L® e seus efeitos
fisiológicos

Para o rendimento esportivo

Uma vez disponibilizada na corrente sanguínea, a
cafeína contida no Caffeine Energy G2L® apresenta ação
sobre diversos órgãos, podendo modular de maneira
multifocal o metabolismo, destacando-se:





Tecido adiposo: a cafeína ativa o processo de
lipólise, aumentando a mobilização gordura
(Acheson e cols., 1980);
Músculo esquelético: a partir do momento que há
maior mobilização de gordura em reposta ao
consumo de cafeína, o músculo aumenta a taxa de
oxidação de gordura em repouso (Acheson e cols.,
1980); quando associada ao exercício físico, a
cafeína promove aumento da contratilidade
muscular (Tarnopolsky, 1994);
Sistema endócrino: promove estimulação da
secreção de adrenalina, que é um hormônio
potencialmente lipolítico (Walker e cols., 2006);

Aplicação do Caffeine Energy G2L®

O Caffeine Energy G2L® pode ser utilizado como
ferramenta complementar para aumentar o rendimento
em diversas modalidades, tais como:




Musculação: a cafeína pode ser benéfica para a
prática da musculação (Astorino e Roberson, 2010),
pois sua administração antes dos treinamentos
aumenta a força (Goldstein e cols., 2010) e o
número de repetições capazes de serem realizadas
até a fadiga, contribuindo também para a
diminuição da sensação de dor muscular após o
exercício físico (Duncan e Oxford, 2012);
Modalidades de longa duração: a cafeína é
considerada efetiva como estratégia ergogênica para
atletas que realizam provas/treinamentos que
apresentam vários minutos ou horas de duração,
diminuindo a sensação de cansaço (Hogervorst e
cols., 2008). Tais efeitos positivos podem ser



alcançados com a administração do Caffeine Energy
G2L® antes e/ou durante o exercício físico;
Modalidades de curta duração e alta intensidade:
por alterar principalmente a percepção de esforço
(Hogervorst e cols., 2008), qualquer modalidade que
possua componente intermitente (alta intensidade
intercalada com baixa intensidade) poderá
apresentar efeitos positivos à performance,
existindo melhoras em aspectos como força,
velocidade e potência (Davis e Green, 2009).

Para aumento do metabolismo
Assim como muitas substâncias presentes nos
alimentos, a cafeína apresenta importante papel
termogênico, com resposta dose-dependente (quanto
maior o consumo maior o gasto energético) e eficácia
demonstrada há anos (Astrup e cols., 1990).
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fonte de energia.
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Dados do Produto
Informação Nutricional
Porção de 0,42g (2 cápsulas)
Quantidade por porção
Valor Energético
0kcal – 0kJ

% VD (**)
0%

* Não contém quantidade significativa de carboidratos,
proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras
trans, fibra alimentar e sódio.
* Valores Diários de Referência com base em dieta de
2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.
** Valores Diários não estabelecidos.
Ingredientes: Cafeína anidra.
Recomendação de uso: Tomar 2 cápsulas ao dia, sendo
1 pela manhã e 1 à tarde, ou conforme a orientação de
nutricionista ou médico. Não exceder 2 cápsulas ao dia.

Dimensão da
Embalagem (cm)
Frasco Diam
Alt
120
6,5
12,4
caps

Dimensão da Caixa
(cm)
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Alt
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12,9

Produto
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Saúde
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PIS/COFINS
IPI
Caixa de Embarque
Código de Barras Caixa de
Embarque

Qtde por
Caixa
12 unid

Caffeine Energy – 120 caps
Frasco com 120 cápsulas
7898948532 28 7
Notificado conforme RDC
27/10
Alimento
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Optante Simples
Optante Simples
12 unidades
1 789894853228 4

