WHEY PROTEIN 3W ZERO LACTOSE G2L
O Whey Protein, ou proteína do soro do leite, é um termo designado para descrever um conjunto
de frações proteicas solúveis naturalmente presente no leite, o qual é obtido a partir do processo
de fabricação do queijo. Nos últimos anos, o Whey Protein vem recebendo amplo destaque na
literatura científica, pois é uma proteína de elevado Valor Biológico, com grande quantidade de
aminoácidos essenciais, sendo também uma proteína de rápida digestão e absorção.
O Whey Protein 3W ZERO LACTOSE G2L® utiliza como matéria-prima o Whey Protein Concentrado
zero lactose, a qual confere aproximadamente 80% de proteínas provenientes do soro do leite, o
Whey Protein Isolado de origem importada, obtido pelo processo Cross Flow Micro Filtration
(CFM®), que é uma marca registrada da Glanbia Nutritionals, resultando em aproximadamente
90% de proteínas e o Whey Protein Hidrolisado, com “quebra” parcial da cadeia das proteínas
(hidrólise), garantindo uma absorção mais rápida pelo organismo.
Os 3 tipos de Whey presentes no Whey Protein 3W ZERO LACTOSE G2L® são fornecidos pela
Glanbia Nutritionals e respeitam os três elementos necessários para fornecimento da melhor
proteína:
Rica em aminoácidos
essenciais

Whey
Protein
Rápida absorção

Rápida digestão

Além disso, o Whey Protein 3W ZERO LACTOSE G2L® apresenta baixíssimo teor de carboidratos,
sendo que no seu processo de produção, a lactose é “quebrada” em galactose e glicose, o que
torna o produto recomendável a intolerantes à lactose. Estima-se que 70% dos brasileiros
apresentam algum grau de intolerância à lactose. Seus principais sintomas são:


Diarreia











Náusea e vômito
Cólica
Flatulência
Distensão abdominal
Inchaço
Assaduras
Alterações intestinais
Alterações na pele
Alterações no sistema respiratório (bronquite e tosse)

O Whey Protein 3W ZERO LACTOSE G2L® também apresenta baixíssima concentração de lipídeos,
podendo ser amplamente utilizado em dietas com restrição destes nutrientes, fornecendo
também elementos importantes que atuam em sinergia para otimização do sistema imunológico,
do trato intestinal, do crescimento celular e da adequada reparação muscular.
Conheça alguns destes fatores:
 IGF-1 (Fator de Crescimento Semelhante à Insulina-1): fator envolvido no crescimento e
reparação celular;
 TGF-ßs (Fatores de Transformação do Crescimento Beta): fatores envolvidos no crescimento
e reparação celular;
 Imunoglobulinas: compostos ativos que melhoram o sistema imunológico;
 Ácido linoleico conjugado (CLA): lipídeo com propriedades favorecedoras do emagrecimento;
 Lactoferrina: agente com propriedades bactericidas.

Whey Protein 3W ZERO LACTOSE G2L® – Entenda os três pilares para a formação da
melhor proteína
Rápida digestão
Naturalmente, as proteínas contidas no soro do leite apresentam rápida digestibilidade, pois sua
passagem pelo estômago é instantânea, devido a sua alta solubilidade em pH ácido. Sendo assim,
o Whey Protein 3W ZERO LACTOSE G2L® é digerido essencialmente no intestino delgado,
facilitando todas as etapas envolvidas no processo digestivo.
Rápida absorção

Uma vez a matéria-prima utilizada no Whey Protein 3W ZERO LACTOSE G2L sendo naturalmente
de rápida digestão, a mesma permite rápida absorção de seus aminoácidos, fazendo com que o
pico de aparecimento no sangue ocorra em cerca de 45-60 minutos, disponibilizando-os
rapidamente à musculatura (Moore e cols., 2009; Tang e cols., 2007).
Rica em aminoácidos essenciais
A presença de todos os aminoácidos essenciais, e em distribuição ideal, permite que o Whey
Protein 3W ZERO LACTOSE G2L ®apresente alta capacidade de ser utilizado para a síntese proteica
muscular, aumentando sua eficiência quando comparado com outras fontes proteicas (Tang e
cols., 2009).

Por isso, a soma destes 3 fatores contidos no Whey Protein 3W ZERO LACTOSE G2L® confere o
máximo de resultados na recuperação muscular quando em comparação a outras proteínas.
Evidências demonstram que as melhores fontes proteicas da alimentação (carnes, ovos, leite e
soja) estimulam a síntese proteica muscular (Symons e cols., 2011; Moore e cols., 2009; Tang e
cols., 2009; Hartman e cols., 2007), mas variáveis como a velocidade de digestão e absorção dos
aminoácidos são cruciais para a otimização da reparação tecidual e desenvolvimento muscular
(Hartman e cols., 2007), pois não somente a grande quantidade de aminoácidos essenciais é
importante, mas sim a sua chegada antecipada à musculatura, proporcionando rápido e efetivo
sinal anabólico (Tang e cols., 2009).
O leite de vaca, por possuir 20% das suas proteínas na forma de Whey Protein, desponta como a
melhor fonte proteica, mas esse percentual é muito baixo (cerca de 1,2 gramas para cada 200ml
de leite). Assim, o Whey Protein 3W ZERO LACTOSE G2L® surge como a estratégia que facilita o
acesso a melhor fonte de proteínas, proporcionando a adaptação muscular mais primorosa, pois
o aporte das proteínas do soro do leite em uma dose do produto é 1.917% maior do que o
fornecido em 200ml de leite. O resultado: cerca de uma única dose de Whey Protein 3W ZERO
LACTOSE G2L®é capaz de sustentar a síntese proteica muscular de forma crescente, por pelo
menos 5 horas (West e cols., 2011).

Whey Protein – Aplicação clínica e comprovação de resultados
Frente ao grande número de publicações científicas disponíveis nos últimos anos, o Whey Protein
é considerado a melhor fonte de proteínas em vários momentos do dia, podendo seu consumo
também ser estrategicamente realizado antes, durante e/ou após a prática do exercício físico.
Conheça as principais aplicações:


Após o exercício físico: durante o exercício físico, o músculo passa a quebrar suas proteínas,
fenômeno este chamado degradação proteica. Dessa forma, a alimentação apresenta alta
relevância no período após o exercício físico, pois será ela a responsável por sinalizar à
musculatura para passar da situação catabólica para a anabólica. Esta sinalização se dá a
partir da rápida chegada dos aminoácidos essenciais na musculatura, destacando a alta
integração entre a leucina com os outros aminoácidos (West e cols., 2011; Tipton e cols.,
2007).



Antes do exercício físico: pelo fato de o pico dos aminoácidos no sangue acontecer cerca de
45-60 minutos após o consumo de Whey Protein, sua ingestão no período prévio ao exercício
físico permite que os aminoácidos já estejam presentes na musculatura durante e após sua
prática, proporcionando resposta anabólica e recuperativa de forma rápida e eficiente. Este
resultado se dá a partir da excelente quantidade e distribuição dos aminoácidos essenciais,
destacando também o papel que a leucina possui no processo de sinalização do anabolismo
muscular (Tipton e cols., 2007).



Durante exercícios de longa duração (resistência): a presença dos aminoácidos essenciais no
músculo diminui a degradação de suas proteínas e favorece a reparação e desenvolvimento
muscular no período de recuperação (Pasiakos e cols., 2011).



Entre as refeições: para a adequada reparação do tecido muscular, é necessário o
fornecimento de proteínas ao longo das 24 horas do dia, visando a constante presença de
aminoácidos na musculatura. Essa conduta é fundamental, levando em conta que o exercício
físico aumenta a demanda por aminoácidos por pelo menos 48 horas após a sua prática
(Phillips e cols., 1997). Assim, o Whey Protein 3W ZERO LACTOSE G2L® pode ser facilmente
consumido como lanches intermediários, bastando simplesmente misturar com sua bebida
ou alimento preferidos. Se seu interesse é redução de gordura corporal, o consumo do Whey
Protein 3W ZERO LACTOSE G2L® pode contribuir para a diminuição da fome (Bellissimo e cols.,
2008; Anderson e cols., 2004) e da glicemia após o consumo de refeições contendo
carboidratos (Petersen e cols., 2009). Além disso, o Whey Protein possui as proteínas que
mais estimulam seu organismo a gastar energia para metabolizá-las e que mais favorece a

queima de gordura (Acheson e cols., 2011), induzindo redução de gordura corporal (Cribb e
cols., 2006).


Antes de dormir: atualmente, a fonte proteica preferencialmente consumida antes do sono é
a caseína, por apresentar lenta digestão e sustentar o fornecimento de aminoácidos por
maior período que o Whey Protein. Entretanto, dados científicos demonstram que a síntese
proteica estimulada pelo Whey Protein é 93% e 122% maior que a caseína na situação de
repouso e após uma sessão de musculação, respectivamente (Tang e cols., 2009),
permanecendo sustentada por pelo menos 5 horas (West e cols., 2011). Assim o Whey
Protein 3W ZERO LACTOSE G2L® também pode ser a sua melhor opção antes de dormir. Um
único produto para todos os momentos, com resultado máximo!
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Dados do Produto

Ingredientes sabor Baunilha: Proteína Concentrada do Soro do Leite (Whey Protein Concentrate)
Zero Lactose, Proteína Isolada do Soro do Leite (Whey Protein Isolate), Proteína Hidrolisada do
Soro do Leite (Whey Protein Hydrolyzed), Aroma Idêntico ao Natural de Baunilha, Espessantes
(Goma Guar e Goma Xantana) e Edulcorantes (Sucralose e ACK).
Ingredientes sabor Chocolate: Proteína Concentrada do Soro do Leite (Whey Protein Concentrate)
Zero Lactose, Proteína Isolada do Soro do Leite (Whey Protein Isolate), Proteína Hidrolisada do
Soro do Leite (Whey Protein Hydrolyzed), Cacau em Pó, Aroma Idêntico ao Natural de Chocolate,
Espessantes (Goma Guar e Goma Xantana) e Edulcorantes (Sucralose e ACK).
Ingredientes sabor Morango: Proteína Concentrada do Soro do Leite (Whey Protein Concentrate)
Zero Lactose, Proteína Isolada do Soro do Leite (Whey Protein Isolate), Proteína Hidrolisada do
Soro do Leite (Whey Protein Hydrolyzed), Aroma Idêntico ao Natural de Morango, Espessantes
(Goma Guar e Goma Xantana) e Edulcorantes (Sucralose e ACK).
Recomendação de uso: Adicione 30g (1 dosador) em 200 ml de água ou de sua bebida de
preferência ou conforme orientação de médico e/ou nutricionista.
Apresentação: Potes com 900 gramas nos sabores Baunilha, Chocolate e Morango.

