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O que são os 
Suplementos Alimentares?

De acordo com a Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica, os suplementos alimentares são géneros 
alimentícios que se destinam a complementar uma dieta. 
Os suplementos alimentares são fontes concentradas de 
nutrientes ou de elementos nutricionais comercializados 
em embalagens e em doses.

Existem diferentes tipos de suplementos alimentares: 

         Hipercalórico: para engordar; 
         Proteicos: para ganhar massa muscular (hipertrofia); 
         Termogénico: para emagrecer; 
         Multivitamínicos: saúde e bem-estar geral. 

Antes de escolher o suplemento alimentar deve ter con-
sciência de qual é o seu objetivo, o que é que pretende 
atingir, só assim saberá se o suplemento que selecionou é 
o mais indicado ao objetivo definido. 

Os suplementos alimentares são importantes e ajudam, 
mas são apenas suplementos, são um suporte à alimen-
tação diária. 
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NOTA: 

Nenhum suplemento deve ser usado sem o 
acompanhamento de um profissional. 

Com a Agilcare tenha consultas de nutrição 
desde 35€

* Campanha Especial Prozis para clientes ativos. Adira e receba o Cupão de Descontos .
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Que tipo de 
Suplementos Alimentares existem? 
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Suplementos Alimentares Proteicos

 Whey Protein 

Fonte de proteína com grande 
qualidade devido à sua rápida 
absorção. É indicado em dietas 
para hipertrofia (ganho de massa 
muscular) e perda de gordura. 

Não existe uma dosagem específi-
ca para a toma de whey protein. A 
dosagem deste suplemento vai 
sempre depender da quantidade 
de proteína que precisa por dia. 
Normalmente, whey protein pode 
ser usado em dois ou três shakes 
com uma dose de 30g cada, para 
substituir ou complementar 
refeições.

 Creatina 

A creatina aumenta a eficiência do 
corpo, aumentando a força e 
ganho muscular e permitindo que 
treine com maior carga e, conse-
quentemente, faça mais 
repetições. A creatina retém líqui-
dos dentro das células musculares, 
aumentando (de forma discreta) o 
tamanho e densidade dos múscu-
los.  

A dosagem recomendada é de 5g 
por dia, que equivale a uma colher 
de chá. Deve misturar este suple-
mento com qualquer líquido da sua 
preferência e em qualquer horário. 

* Campanha Especial Prozis para clientes ativos. Adira e receba o Cupão de Descontos .
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Suplementos Alimentares Termogénicos

  CLA

O ácido linoleico conjugado, ou CLA, como é conhecido, 
é um ómega-6 essencial obtido pela alimentação ou 
pela suplementação.  

Este suplemento tem vários benefícios como:

        
        

        

Como e quando tomar CLA? 

Existem várias doses recomendadas, sendo que, para 
reduzir a massa gorda, o indicado é entre 2 a 8g/dia. 
Os valores vão sempre variar consoante o peso corporal 
e o nível de atividade física, e por isso, é importante o 
acompanhamento de um profissional. 

a perda de peso 
e aumento da 
taxa metabólica;

maior crescimen-
to muscular; 

apoia as defesas 
do organismo.

níveis sanguíneos 
de gordura e gli-
cose mais baixos;
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 Cafeína 

As cápsulas de cafeína são produzidas através da extração 
da cafeína dos alimentos. Este estimulante deve ser 
tomado 15 a 45 minutos antes da prática de exercício 
físico e o seu efeito dura entre 3-8 horas, dependendo da 
dosagem de cada cápsula.

É importante ter em conta o consumo total 
diário de cafeína para não ultrapassar a 
quantidade de cafeína que pode ser consum-
ida diariamente. 

* Campanha Especial Prozis para clientes ativos. Adira e receba o Cupão de Descontos .
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A cafeína, como suplemento alimentar tem vários benefícios: 

Melhora a atenção e 
concentração;

Melhora a memória; Aumenta a força e 
resistência muscular;

Aumenta o desem-
penho da atividade 

física; 

Diminui o cansaço e 
sono; 

Melhora o humor; 

 Diminui a depressão; Melhora a respiração. 



A cafeína tem ainda um efeito 
termogénico que ao estimular o 
metabolismo faz com que o organ-
ismo gaste mais energia e 
aumente a queima de gordura, 
ajudando assim a emagrecer.

A prática de exercício físico e uma 
alimentação equilibrada devem 
estar sempre associadas à toma de 
qualquer suplemento alimentar. 
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Insónia

Dor de cabeça

O efeito colateral deste tipo 
de suplementos alimentares 
pode levar a reações como: 

Enjoo

Ansiedade

Arritmia Cardíaca

Risco de AVC
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Suplementos Alimentares Hipercalóricos

Os suplementos hipercalóricos são indi-
cados àqueles que consomem baixos 
valores em calorias ou que têm dificul-
dade em ganhar peso. Comer várias 
vezes ao dia faz parte da dieta hipercalóri-
ca, estes suplementos ajudam com calo-
rias extra, necessárias para atingir os 
objetivos que pretende.

Os suplementos hipercalóricos têm van-
tagens, como:

   Aumento da massa muscular;

   Melhora a recuperação muscular;

   Melhora a absorção de aminoácidos; 

   Manutenção da massa muscular; 

   Diminuição do catabolismo (parte 
do metabolismo que se refere à 
assimilação ou processamento de 
matéria orgânica para obter energia);
 
   Função anabólica (processo me-
tabólico caracterizado por ser o 
responsável pela construção dos 
complexos orgânicos no organismo). 



Se, com uma dieta hipocalórica se consegue chegar à 
quantidade de calorias necessárias, a suplementação não 
deve ser incluída, uma vez que pode proporcionar um 
ganho de peso fora do seu controlo.

Isto é, se consome 2500 
kcal e gasta 1000 kcal, 

1500kcal serão armazena-
das, contrariamente, se 

gastar o mesmo volume de 
kcal que ingere, não existe 
acúmulo calórico. Portan-

to, o ganho de gordura 
com este suplemento vai 

depender do consumo 
calórico diário e do seu 

gasto.

Para a suplementação hipercalórica pode optar por suple-
mentos como BCAA, Creatina e Whey Protein.

Neste tipo de suplementação é importante ter em conta 
que o excesso de insulina leva a hipoglicemia, náuseas e 
diarreia. 
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Suplementos Alimentares Multivitamínicos

Todos os processos do organismo 
(incluindo os que afetam a hipertro-
fia e perda de gordura), dependem 
de vitaminas e minerais para serem 
bem executados. Tomar um multivi-
tamínico garante que está a 
fornecer os micronutrientes que o 
corpo precisa. 
 
 
Os multivitamínicos melhoram o 
sistema imunológico, oferecem 
mais energia durante o dia e mais 
saúde em geral. A dosagem 
depende do multivitamínico que 
optar, e deve sempre seguir a indi-
cação dada com a prescrição do 
mesmo. 

A toma excessiva ou prolon-
gada pode levar a efeitos 
colaterais como:

Contraindicações e 
cuidados

       Excesso de vitamina A:
 
pode causar defeitos de 
nascimento devido ao alto 
teor de retinol.

        Excesso de magnésio 
e zinco: 

pode causar dentes man-
chados, sangramento do 
estômago e fraqueza mus-
cular. 

   A toma excessiva de 
vitamina C: 

causa pedra nos rins e leva 
à insuficiência renal. 
 

Apesar destes serem os prin-
cipais tipos de suplementos 
alimentares, existem muitos
outros que são recomenda-
dos em diferentes ocasiões. 
Saiba quais.

* Campanha Especial Prozis para clientes ativos. Adira e receba o Cupão de Descontos .
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Adira ao Plano de Saúde e tenha acesso ao código promocional.

O Plano de Saúde 
Agilcare dá-lhe 
descontos nas suas
encomendas
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Suplementos alimentares
para aliviar sintomas da menopausa:
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A vitamina E e contribui para a 
proteção das células contra o 
stress oxidativo e é popular entre 
as pessoas com estilo de vida 
ativo e em movimento.

Benefícios do Ômega 3:
 - Contribui para o normal funcio-
namento do coração. 
 - Contribui para a manutenção:
    normal da função cerebral. 
    da pressão arterial normal. 
     dos níveis normais de triglicéri-
dos no sangue. 

Vitamina E Vitamina D

O cálcio tem várias funções além 
do efeito nos ossos. Contribui 
para uma função normal das 
enzimas digestivas e para um 
metabolismo normal de               
produção de energia.
Desempenha um papel essencial 
na coagulação normal do sangue, 
contribuindo para uma atividade 
neurotransmissora normal.  
É necessário, também, para a  
manutenção de ossos e dentes 
normais. O cálcio contribui para 
uma função muscular normal. 

Cálcio
Os polifenóis são substâncias 
antioxidantes que desempe- 
nham um papel chave na pre-
venção de doenças cardiovascu-
lares, atividade anti-inflamatória e 
na prevenção da obesidade e da 
diabetes.

Polifenóis

A Vitamina D ajuda na pre-
venção da diabetes, melhora o 
sistema imunológico, reduz a 
inflamação do estômago e ajuda 
no fortalecimento dos músculos.

Omega 3
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Suplementos alimentares
para auxiliar pele, cabelo, olhos e unhas:



O colagénio é importante para:

     redução do cansaço e da fadiga.
  metabolismo normal de pro-
dução de energia.
    normal funcionamento do siste-
ma nervoso. 
    função muscular normal. 
    função psicológica normal.

Colagénio
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O selénio contribui para a ma-
nutenção do cabelo e unhas nor-
mais. Promove uma função 
normal do sistema imunitário e 
ajuda na proteção das células 
contra o stress oxidativo. Suple-
mentos de selénio são impor-
tantes para a normal função da 
tiróide e um bom desempenho 
do sistema imunitário. 

O zinco contribui para: 

    Normal metabolismo de hidra-
tos de carbono; 
    Função cognitiva normal; 
    Fertilidade e sistema reprodu-
tivo normal;
    Boa visão.

A vitamina C ajuda na redução 
do cansaço e da fadiga. 
Contribui para um metabolismo 
normal de energia.

Vitamina C

A toma de biotina ajuda no fun-
cionamento normal do sistema 
nervoso. A biotina desempenha 
uma função no metabolismo de 
macronutrientes e contribui para 
uma normal produção de ener-
gia. 

Biotina

Contribui para a produção de 
energia, para o funcionamento 
normal do sistema nervoso e para 
uma função psicológica normal. 

Vitaminas do complexo B

Selénio e Zinco
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Suplementos alimentares
para fadiga, cansaço físico e mental e concentração:



As consultas de nutrição e o acompanhamento por um 
especialista é essencial para a criação de uma dieta equili-
brada e que contribua para o objetivo definido. A Agilcare 
tem consultas de nutrição de norte a sul do país desde 35€ 
e parceira com a Prozis para desconto em todos suplemen-
tos alimentares e todos os produtos Prozis, adira já! 
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Este conjunto de vitaminas con-
tribui para o normal funciona-
mento do sistema nervoso e mel-
hora a capacidade de memória e 
concentração. Reduz, ainda, o 
cansaço e a fadiga. 

Relacionada com o aumento da 
performance cognitiva e com a 
prevenção da concentração e 
memória. 

Essencial na produção mitocon-
drial de energia, possui atividade 
antioxidante que permite mais 
energia a órgãos como: músculos, 
cérebro e coração. 

Contribui para uma melhor 
função cognitiva e para uma boa 
visão e audição. 

Ginkgo biloba
Melhora o desempenho cogniti-
vo, melhora a circulação san-
guínea e reduz o stress.

Ginseng

O magnésio é importante para a 
manutenção de ossos e dentes. É 
fundamental também no proces-
so de divisão celular.

Magnésio

Vitamina do complexo B

Colina

Coenzima Q10



Siga-nos nas Redes Sociais
@planosaudeagilcare agilcare_planodesaude

WWW.AGILCARE.PT

Apoio ao Cliente 
212 405 660
(Seg. a Sex. das 9h às 19h)

Fontes:

Fácil Adesão Uso Imediato Fácil Utilização

O PLANO CERTO PARA CUIDAR 
DE SI E DE QUEM MAIS AMA!

O CARTÃO DE SAÚDE QUE SEMPRE QUIS TER.

DESCONTOS ATÉ 50% EM TODA A REDE MÉDICA.

https://www.dgav.pt/alimentos/conteudo/generos-alimentcios/regras-especificas -por-tipo-de-alimentos/suplemen-
tos-alimentares/ 
https://www.arodadaalimentacao.pt/alimentacao/suplementos-alimentares/ 
https://www.farmaciasportuguesas.pt/menu-principal/bem-estar/os-suplementos-alimentares -sao-bons-aliados- 
sim- quando-necessarios.html

CONSULTAS DE NUTRIÇÃO DESDE 35€. MARQUE JÁ A SUA.

As consultas de nutrição e o acompanhamento por um 
especialista é essencial para a criação de uma dieta equili-
brada e que contribua para o objetivo definido. A Agilcare 
tem consultas de nutrição de norte a sul do país desde 35€
e parceira com a Prozis para desconto em todos suplemen-
tos alimentares e todos os produtos Prozis, adira já! 


