
Diferente dos produtos encontrados no mercado que são provenientes de uma reação 
enzimática bacteriana, Lipo.PA® é produzido a partir da reação com fosfolipase D, uma 
enzima natural isolada de crucífera. Trata-se de um processo enzimático inovador a partir da 
fosfatidilcolina, proporcionando um produto com maior estabilidade e biodisponibilidade. 

O ácido fosfatídico atua como um segundo mensageiro lipídico intracelular regulando as 
proteínas de sinalização, incluindo a regulação do crescimento muscular esquelético 
(mTOR).(Fang et al., 2001; Koopman, 2007).

ÁCIDO FOSFATÍDICO A 20% - MAIOR ESTABILIDADE
MOLECULAR E BIODISPONIBILIDADE

INOVAÇÃO: Maior estabilidade molecular e processo Ecocert®

Foram realizados estudos in vitro e clínico com o ácido fosfatídico a 750mg por Joy et al., 
2014, onde o intuito foi comparar os efeitos à habilidade de estimular a cascata de 
sinalização mTOR e a habilidade de aumentar as alterações induzidas pelo treino de 
resistência na composição corpórea e performance.

O estudo clínico foi realizado em 28 indivíduos treinados (média 21 anos) onde consumiram 
750mg de ácido fosfatídico (1,9g de Lipo.PA®) diariamente ou placebo por 8 semanas, 
associado ao treino de resistência.

Os resultados do estudo clínico revelaram que 
a ingestão de ácido fosfatídico (PA) aumentou 
significativamente a massa magra (+2,4 kg), a 
área de seção cruzada (CSA) (+1,0 cm) e a 
força de pressão da perna (+51,9 kg).

Para que tenhamos o mesmo resultado do 
estudo, sugere-se uma dosagem de 1,9g de 
Lipo.PA® equivalente a 750mg de ácido 
fosfatídico.

ESTUDOS:

PROPRIEDADES:

• Modulador metabólico;
• Crescimento capilar;

• Sarcopenia;
• Performance esportiva;
• Aumento de massa muscular e resistência física.



Posologia Sugerida: Associado a outros ativos: 1 a 1,9 g/dia / Isolado: 1,9 a 3,8 g/dia
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Ganho de Massa Muscular

Lipo.PA®......................................1,9g
Excipiente qsp.........................1 dose

Modo de uso: tomar uma vez ao dia. 
Obs: Associar à proteína de arroz ou 
whey utilizado pelo paciente.

Ganho de Massa Muscular 
(Manutenção)

Lipo.PA®...................................950mg
Zinco quelato.............................15mg
Bio-Arct®.....................................80mg
Excipiente qsp..........................1 dose

Modo de uso: tomar uma vez ao dia. 
Obs: Associar à proteína de arroz ou 
whey utilizado pelo paciente.

Aumento da Resistência

Lipo.PA®...................................950mg
Glycoxil®...................................150mg
Manganês quelato.....................10mg
Excipiente qsp.........................1 dose

Modo de uso: tomar uma vez ao dia. 
Obs: Associar à proteína de arroz ou 
whey utilizado pelo paciente.

Pré-treino e Booster Mitocondrial

Lipo.PA®..........................................1g
Bio-Arct®...................................200mg 
Glycoxil®...................................100mg
Excipiente qsp..........................1 dose

Modo de uso: tomar uma vez ao dia. 
Obs: Associar à proteína de arroz ou 
whey utilizado pelo paciente.

Reconstituição Muscular

Lipo.PA®...................................950mg
In.Cell®.....................................600mg
Excipiente qsp..........................1 dose

Modo de uso: tomar uma vez ao dia. 
Obs: Associar à proteína de arroz ou 
whey utilizado pelo paciente.

Sarcopenia no Exercício

Lipo.PA®..........................................1g
Osteosil®..................................150mg
F. C. Oral®....................................70mg
Excipiente qsp..........................1 dose

Modo de uso: tomar uma vez ao dia. 
Obs: Associar à proteína de arroz ou 
whey utilizado pelo paciente.

Auxílio à Resistência Muscular e 
Ganho de Massa

Lipo.PA®...................................450mg
Zinco quelato.............................45mg
Manganês quelato.......................5mg
L-Ornitina.................................100mg
Creatina...........................................5g
Excipiente qsp..........................1 dose

Modo de uso: tomar uma vez ao dia. 
Obs: Associar à proteína de arroz ou 
whey utilizado pelo paciente.

Ganho de Massa e Antioxidante

Lipo.PA®...................................400mg
Bio-Arct®.....................................70mg
Manganês quelato.......................5mg
Coenzima Q10............................10mg
Vitamina C................................300mg
Excipiente qsp..........................1 dose

Modo de uso: tomar uma vez ao dia. 
Obs: Associar à proteína de arroz ou 
whey utilizado pelo paciente.

TRATAMENTO COM LIPO.PA®

Exija o selo de autenticidade
Material de divulgação científica direcionado 
a farmacêuticos e profissionais da área.


