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Magnésio Glicil Glutamina
CAS: Não aplicável 

DCB: Não aplicável 

Fórmula Molecular: Não aplicável 

Peso Molecular: Não aplicável

Composição: Glicina, glutamina e oxido de magnésio

Uso: Oral

  A suplementação nutricional pode ser definida como a ingestão de um 
ou mais nutrientes com o objetivo de obter um determinado efeito, e vem 
se tornando cada vez mais comum no meio esportivo. Principalmente 
pelo motivo que os atletas ou mesmo as pessoas que praticam atividade 
física visam melhor rendimento, ganho de saúde e aperfeiçoamento da forma 
física.

O organismo necessita de magnésio para exercer diversas funções 
fisiológicas em tecidos específicos, dentre elas: “secreção pancreática de 
insulina e ação nos tecidos periféricos, como o adiposo, muscular e hepático”. 
Esta forma de magnésio é quelato com uma molécula glicina e uma molécula 
de glutamina, como resultado se obtém uma única molécula, altamente 
biodisponível e estável, que contém nutrientes fundamentais para uma boa 
resposta imunológica. Também auxilia na síntese proteica, integridade 
intestinal, e entre outras funções.
  Além dos efeitos do magnésio, ainda pode ser destacado os benefícios 
da glicina e glutamina, que também possuem efeitos anabólicos e 
estimulam a síntese proteica. 
 Estudos demonstram que este composto é capaz de promover o 
anabolismo muscular em níveis comparáveis ao esteroide anabólico 
testosterona, com a vantagem de não produzir efeitos colaterais.

Indicações:

• Melhora da imunidade;
• Aumento da síntese proteica;
• Melhora do desempenho esportivo;
• Auxiliar para o aumento da massa muscular.

Posologia:

• Oral: até 400 mg por dia.

Advertências

  Não deve ser usado por intolerantes aos componentes do insumo (Glicina, 
glutamina e oxido de magnésio). O uso em gestantes e lactantes devem ser 
avaliados por um médico.

Efeitos Adversos

 A administração excessiva do magnésio e seus sais pode levar ao 
desenvolvimento da hipermagnesia, a qual pode levar a sintomas como 
náuseas, vômitos, vermelhidão na pele, redução da pressão arterial. 
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Componentes Quantidades

Magnésio Glicil Glutamina 400 mg

Carbotil AG qsp 1 cápsula

Posologia: Tomar 1 cápsula ao dia.  

Informações farmacotécnicas 

Usar excipientes para insumos higroscópicos. 

Sugestões de Fórmulas: 

Aumento da massa muscular

NOTA: Todas as sugestões de fórmulas devem ser testadas e o 
desenvolvimento da farmacotécnica mais adequada ao processo da farmácia 
deve ser validada pelo farmacêutico (a) responsável pela manipulação.
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