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CAFEIN ENERGY 

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

Código de barras nº: 7898171287695 

Embalagem:  Plástica. 

Apresentação comercializada: Frasco plástico 
contendo 60 softcaps + 10 grátis, de 500 mg. 

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução: 
 
É um suplemento em cápsula gel, a base de 
cafeína pura. A cafeína é uma substância com 
propriedades estimulantes cujos efeitos 
dependem das características individuais de cada 
pessoa: 
 
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. Além disso, promove maior ativação 
metabólica que resulta em potente ação 
lipolítica e assim, favorece a definição dos grupos 
musculares. 
 
A cafeína tem sido utilizada como substância 
ergogênica, pois possui mecanismos que podem 
desencadear importantes alterações metabólicas 
e fisiológicas, resultando na melhoria do 
desempenho atlético. 
 
A cafeína é um ativo estimulante que induz o 
organismo a produzir mais energia, através da 
ação lipolítica o que favorece maior oxidação de 
gorduras e redução da utilização de glicogênio 
muscular. 



Quantidade por porção % VD (*)  

Cafeína 210 mg ** 

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

* %Valores diários com base em uma dieta de 2000 
kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser 
maiores ou  menores dependendo de suas 
necessidades energéticas. **Valores diários não 
estabelecidos. 
 
A porção de 2 cápsulas contém 420 mg de cafeína. 

 Diminui a sensação de fadiga e sonolência; 

  Aumenta a capacidade de processamento 

mental; 

  Estimula a secreção ácida do estômago, 

ajudando na digestão; 

  Aumenta a resistência aeróbia; 

  Exercícios físicos de longa duração; 

  Maior ativação metabólica. 

 
Ingredientes: 

 
Cafeína em pó, veículo óleo de girassol. Cápsula: 
gelatina (gelificante), glicerina (umectante) e 
corante caramelo IV. 
 
Sugestão de Uso: 
 
Ingerir 1 (uma) a 2 (duas) cápsulas ao dia, 
juntamente com 200 mL (1 copo) de água. Não 
consumir à noite. 
 
Conservação do produto: 
 
• 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, idosos e portadores de 
enfermidades.” 
 

• Não contém glúten. 
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL  
Porção de 0,5 g (1 cápsula):  


