
Real Foods

Vida real, pessoas reais, alimentos reais. É nisso que acreditamos, é isso que oferecemos.
 

GLUTAMINE NUTRIFY® contém 5 g de L-glutamina por porção. Produzido com matéria-prima Ajinomoto de extrema pureza e alta 
absorção, é isento de glúten, lactose, corantes ou aromatizantes artificiais.

Para que serve?
GLUTAMINE NUTRIFY® poderá contribuir para manter a integridade da mucosa intestinal, evitar a translocação bacteriana, 

preservar a função imune, aumentar a síntese de proteínas da resposta inflamatória, atenuar o processo inflamatório e 
potencializar as defesas antioxidantes.
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Com base na literatura científica, é sugerido o consumo diário de 5 g de GLUTAMINE 
NUTRIFY®, administrados em dose única ou fracionados em 2 ou mais doses ao longo do 
dia. Pode ser adicionado à água, a sucos ou vitaminas. Esse consumo deve estar associado 
a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. 

Como prescrever?

Por que prescrever?

Referências

A glutamina é considerada o aminoácido mais abundante 
do organismo, pois participa de diversas vias metabólicas 
e é fundamental para a sobrevivência, o crescimento e a 
proliferação de células.

Sabe-se que no plasma constitui cerca de 20% do pool 
de aminoácidos livres. Já em tecidos, tais como o 
muscular, essa proporção pode chegar a 70%. Por ser 
vastamente distribuída por todo corpo, torna-se difícil 
pensar que sua ingestão por via exógena seja 
importante, contudo, em diversos estados de elevado 
catabolismo, sua disponibilidade tem sido 
questionada. Em situações críticas, como cirurgias, 
traumas e exercícios físicos exaustivos, a síntese de 
glutamina não supre a demanda exigida pelo 
organismo.

A glutamina também está envolvida em diferentes 
funções, tais como proliferação e desenvolvimento 
celular, balanço acido-básico, transporte de amônia 
entre os tecidos, gliconeogênese, sistema antioxidante 
e outras. Além disso, os autores relataram que em 

situações de elevado catabolismo muscular, como na 
sepse, ou após exercícios físicos intensos e 
prolongados, a concentração de glutamina pode 
tornar-se reduzida. 

Vale ressaltar que a menor disponibilidade desse 
aminoácido pode diminuir a resistência da célula a 
lesões, levando a processos de apoptose celular. 

Desse modo, a suplementação de glutamina poderá 
contribuir para preservar a função imune, manter a 
integridade da mucosa intestinal, evitar a translocação 
bacteriana, aumentar a síntese de proteínas da 
resposta inflamatória, atenuar o processo inflamatório 
e potencializar as defesas antioxidantes por aumentar 
os valores de glutamina e glutamato plasmáticos.
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INGREDIENTES:  L-Glutamina.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Característica
Osmolaridade (em solução a 5%) 340mOsmol/Kg água

Quantidade por 100 g

Não contém quantidades signi�cativas de carboidratos, proteínas, 
gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, �bra alimentar e sódio.

400 kcal = 1680 kJ
100 g

Valor energético
L-Glutamina

Quantidade por 100 ml

40 kcal = 168 kJ
10 g

Valor energético  
L-Glutamina


