PEAK-ATP
PEAK ATP™ é um nutracêutico de nova geração que fornece ao organismo a molécula
exata (a adenosina trifosfato ou ATP) indispensável para que ele crie energia, sob a
forma e na dosagem cuja eficácia está demonstrada. A ATP é um metabolito humano
importante cujo papel intracelular (energético) e extracelular (regulador de múltiplas
funções fisiológicas) é absolutamente essencial.
Os níveis de ATP diminuem inexoravelmente com a idade (cerca de 50% entre os 20 e
os 70 anos) e muitos idosos queixam-se de já não terem a energia que tinham na sua
juventude. Níveis suficientes de ATP são indispensáveis ao bem-estar, ao esforço físico
e até ao funcionamento de determinados órgãos. Em particular, a redução da
concentração sanguínea e plasmática de ATP afeta negativamente a tensão arterial e a
saúde vascular.
¤ PEAK ATP™ é o primeiro nutraceutico que permite aumentar a quantidade de ATP no
organismo sem ingerir mais alimentos. O Dr. Rapaport, das universidades de medicina
de Harvard e de Boston, estuda a ATP há 30 anos e publicou mais de 50 estudos
científicos sobre o papel que esta desempenha no organismo: é uma autoridade na
matéria. PEAK ATP™ é produzido sob licença exclusiva das 10 patentes que detém
relativamente à sua utilização sob a forma de suplemento nutricional.
¤ Está comprovado que a administração de PEAK ATP™ aumenta o nível de ATP nos
glóbulos vermelhos, no plasma e nos órgãos. Este aumento ativa os receptores da ATP
nas paredes vasculares, relaxando-as e dilatando-as, fazendo com que chegue mais
sangue ao coração, aos pulmões e à periferia, sem aumentar o ritmo cardíaco nem a
tensão arterial. Este aumento dos níveis de ATP pode ser medido durante, pelo menos,
seis horas.
¤ Foram realizados vários ensaios clínicos com PEAK ATP™, que permitiram determinar
com precisão as situações para que está indicado:





aumentar a energia e a vitalidade: a toma do suplemento PEAK ATP™
restabelece o nível de energia, reduz a fadiga e melhora a qualidade de vida;
melhorar os desempenhos físicos e atléticos: a administração de PEAK ATP™
aumenta a disponibilização da glicose, dos nutrientes e do oxigênio nos
músculos e permite-lhes desembaraçar-se mais rapidamente dos resíduos
catabólitos, o que melhora o desempenho e a recuperação reduzindo a
percepção da fadiga e/ou da dor associadas ao exercício.
anti-envelhecimento: ao repor níveis de ATP juvenis, PEAK ATP™ melhora a
circulação de uma forma geral e não estimulante. PEAK ATP™ tem vantagens
em primeiro lugar para os sistemas pulmonar e cardiovascular, e depois para
todos os sistemas periféricos. Ao melhorar a circulação para e dentro do
cérebro, PEAK ATP™ melhora o metabolismo cerebral e a acuidade mental. Um
estudo recente mostra que a ATP tomada por via oral reduz significativamente
as dores associadas à artrose lombar.

¤ PEAK ATP™ é produzido por um processo de fermentação patenteado, conforme as
normas GMP e ISO 9002. Dado que a ATP é degradada pelos ácidos gástricos, este
produto é acondicionado em comprimidos gastro-resistentes concebidos para libertar
os princípios activos no local onde é possível serem absorvidos.

