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Combinação perfeita de duas 
potentes fontes de energia. 
Sua exclusiva tecnologia de 
encapsulamento permite a 
liberação gradual e prolongada 
da cafeína, evitando picos de 
concentração na circulação 
sanguínea e desconfortos 
como sudorese, insônia, 
cefaleia e ansiedade.

Termogênico  
de alta performance  
e controle de peso 
em uma só cápsula

Indicação
• Programas de redução de peso
• Aumento de performance esportiva; fonte de energia exógena 
• Energia gradual e contínua para atividades diárias:  

aumento da disposição física, redução de fadiga
• Dietas low carb
• Meio clínico/hospitalar, pacientes em estado  

de hipercatabolismo

Vendas às farmácias:
exclusividade i9 Magistral
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1 a 2 cápsulas antes de iniciar os exercícios.

• Controle de peso e aumento do metabolismo:  
avaliar a ingestão de 1 ou 2 cápsulas  
pela manhã.

Este produto não deve ser consumido por: gestantes, idosos, 
crianças e portadores de enfermidades. Preferencialmente 
buscar orientação de um profissional de saúde.

Al. dos Maracatins, 780
Sala 1.502 - Moema
04089-001 - São Paulo/SP

Endereço:

0800 038 6267 
+55 11 3526 5919

Telefone:

contato@i9magistral.com.br
www.i9magistral.com.br 
www.i9magistralshop.com.br

Contato:

Um produto com a qualidade:



TCM
(Triglicérides de Cadeia Média)

Cafeína  
210mg

Mecanismo de açãoDual fase
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Lipídio de fácil quebra 
no organismo. Potente 
gerador de energia de rápida 
absorção, muito superior à 
fornecida pelos carboidratos. 
Apresentado em forma líquida.

Potente estimulante que age por meio da 
liberação de neurotransmissores como 
adrenalina, noradrenalina, dopamina e 
serotonina. Possui ação termogênica e 
lipolítica. Também promove a dilatação 
dos brônquios, favorecendo a capacidade 
respiratória e reduzindo a exaustão. 
Dosagem ideal para alta performance. 
Apresentada em pellets.

• Ação termogênica: transforma em energia as calorias 
provenientes da gordura corporal e da alimentação

• Ação ergogênica: melhora as diferentes formas  
de rendimento desportivo

O mecanismo pelo qual se dá 
o ganho de rendimento físico 
refere-se principalmente ao 
aumento da eficiência, do 
controle e da produção de 
energia. O TCM associado à 
cafeína 210mg estimula a rota 
de oxidação dos ácidos graxos, 
aumentando a lipólise e gasto 
calórico, sobretudo quando 
aliados à dieta e atividade 
física. Esta combinação 
também proporciona efeito 
sacietógeno ao longo do dia.

Fase Líquida: 
Liberação do TCM

Fase Sólida: 
Liberação das microesferas de cafeína            
• 50% em 1 hora, 50% em até 5 horas
• Liberação gradual, evitando picos de 

concentração na corrente sanguínea 
e desconfortos como sudorese, 
insônia, cefaleia e ansiedade

Dual fase
EXCLUSIVA

• Líquido + pellets em 1 cápsula
• Benefícios de 2 produtos em 1
• Ação time release
• Energia durante todo treino

Benefícios: Benefícios:
• Potente fonte de energia    
• Melhora a resistência física
• Aumenta a massa magra
• Evita o catabolismo 
• Reduz os níveis de açúcar no sangue
• Fácil absorção e digestão

• Acelera o metabolismo
• Promove a lipólise
• Ideal para dietas low carb
• Melhor desempenho nas atividades físicas
• Retarda a fadiga
• Estimula a atividade cerebral


