CREATINE MICRONIZED G2L

A Creatina é um composto formado naturalmente pelo
fígado, pâncreas e rins a partir dos aminoácidos glicina,
arginina e metionina, sendo estocada principalmente
nos músculos na forma de Creatina Fosfato (CP ou PCr).
Além da fabricação endógena, é possível encontrar
Creatina naturalmente na alimentação, sendo as
principais fontes a carne vermelha e os peixes.
Sua participação é fundamental para a reconstrução do
ATP em atividades de alta intensidade e curta duração, a
partir do sistema ATP-CP (entenda o mecanismo de
funcionamento adiante). Este sistema consegue
sustentar o fornecimento de energia por curto período
de tempo devido ao fato de as concentrações de
Creatina serem limitadas dentro da musculatura, a qual
é rapidamente degrada quando o músculo é submetido
ao exercício de alta intensidade.
A suplementação de Creatina: Aspectos históricos
Há cerca de 20 anos, a suplementação de Creatina
passou a ser olhada com grande atenção pela Ciência.
Nos dias atuais, existem mais de 560 publicações de
artigos científicos com os termos “Creatine
Supplementation”, muitas das quais estão motivadas em
investigar a participação que a Creatina possui na
preservação da saúde e prevenção e/ou tratamento
coadjuvante de algumas doenças, demonstrando seu
papel terapêutico.

Suplementação de Creatina X Exercício Físico:
comprovação científica
Em 1992, Harris e colaboradores verificaram que a
suplementação de Creatina é capaz de aumentar em até
50% os estoques de Creatina no músculo, sendo que nos
dois primeiros dias o aumento já representava 32%. Esse
dado foi replicado por diversas outras publicações
científicas, mostrando a alta eficácia da suplementação
de Creatina no aumento dos estoques de CP muscular
(del Favero et al., 2012; Jones et al., 2009).
Quando associada ao Exercício Físico, a suplementação
de Creatina pode:
1. Aumentar a força (Kendall et al., 2009; Izquierdo
et al., 2002);
2. Aumentar
a
performance
anaeróbia
(Chwalbiñska-Moneta, 2003);
3. Aumentar a performance na musculação
praticada em alta intensidade (Volek et al.,
1997);
4. Diminuir a fadiga (Izquierdo et al., 2002);
5. Aumentar a massa muscular (Branch et al., 2003;
Burke et al., 2001).
Creatina - Segurança para o consumo

Neste mesmo sentido, é crescente a investigação na
Ciência sobre a participação que a suplementação de
Creatina possui para a performance humana, pois em
1992, Harris e colaboradores publicaram um artigo
científico na revista Clinical Science demonstrando que a
suplementação de Creatina é capaz de aumentar os
estoques de creatina muscular. A partir deste achado e
até os dias atuais, existem mais de 300 publicações
científicas com os termos “Creatine Supplementation” e
“Exercise”, demonstrando a importante relação
existente entre a Creatina e o Exercício Físico.

A suplementação com Creatina vem sendo apontada
como segura em diversos estudos clínicos, mesmo
quando consumida por meses ou anos (Kim et al., 2011;
Neves et al., 2011; Gualano et al., 2011; Gualano et al.,
2010; Gualano et al., 2008; Groeneveld et al., 2005; Taes
et al., 2003; Poortmans e Francaux, 2000; Poortmans e
Francaux, 1999).

Dose diária: Baixa X Alta dosagem
Inicialmente, a suplementação de Creatina era realizada
de acordo com o protocolo de Sobrecarga-Manutenção,
o qual era dividido em duas fases. Na primeira fase
(Sobrecarga), o rápido aumento dos estoques de
Creatina no músculo esquelético era obtido em 5 dias,
com repetidas doses diárias (ex.: 4 doses de 5 gramas).
Na segunda fase, doses de 3-5 gramas diárias eram
administradas para manutenção das concentrações de
Creatina no músculo esquelético.
Por outro lado, doses de 3 gramas diárias administradas
de forma contínua também são capazes de aumentar os
estoques de Creatina muscular (Hultman et al., 1996),
sendo um dos protocolos mais utilizados nos dias atuais.
ENTENDENDO O SISTEMA ATP-CP
A molécula de ATP é considerada a “Moeda Energética
Universal” para o funcionamento de todas as células do
organismo animal, pois contém na sua estrutura grande
quantidade de energia. Para que ocorra a contração
muscular, o ATP é capaz de “doar” energia para que o
músculo desempenhe a contração, transformando-se
em ADP (molécula com menor teor energético). A
molécula de ADP é capaz de ser convertida novamente
em ATP a partir da “doação” da energia naturalmente
presente nos carboidratos, lipídeos, aminoácidos e CP.
A CP é uma molécula formada por uma Creatina ligada a
um Fosfato, ligação esta considerada rica em energia,
podendo ser “doada” para que o ADP seja transformado
em ATP e esteja prontamente disponível para realizar a
contração muscular novamente.
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Dados do Produto
Informação Nutricional
Porção de 3g (1 medidor cheio)
Quantidade por porção
% VD (*)
Valor Energético
0kcal - 0kJ
0%
Creatina Monohidratada
3,0g
**
* Não contém quantidade significativa de carboidratos,
proteínas, 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: Creatina monohidratada.
Recomendação de uso: Dissolver 1 dosador cheio (3g)
antes do treino junto com 300ml de água, ou conforme
orientação profissional.
Dimensão da
Embalagem (cm)
Frasco Diam
Alt
300g
9,2
15,0

Dimensão da Caixa
(cm)
Comp Larg
Alt
37,2 27,9
15,3

Qtde por
Caixa
12 unid

Produto
Apresentação
Código de Barras Unitário
Registro no Ministério da
Saúde
Classificação
Classificação Fiscal
PIS/COFINS
IPI
Caixa de Embarque
Código de Barras Caixa de
Embarque

Creatine Micronized 300g
Frasco com 300g
7898948532 29 4
Notificado conforme RDC
27/10
Alimento
2925.20.29
Optante Simples
Optante Simples
12 unidades
1 789894853229 1

