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Benefícios de um suplemento lácteo 

 

Sustenlac pode ser consumido para complementar o café da manhã e entre as 

refeições. As proteínas, vitaminas e minerais de Sustenlac fornecem uma série de benefícios 

para o bem-estar diário. 

A distribuição desigual da ingestão de proteínas ao longo de um período de 24 

horas pode reduzir a eficácia da ingestão diária total de proteínas para promover a saúde 

muscular (ARENTSON-LANTZ et al, 2015). O corpo humano tem uma capacidade limitada 

para armazenar o excesso de proteína para uso anabólico mais tarde. Portanto, pode não 

haver vantagem proteica obtida ao consumir quantidades excessivamente grandes de 

proteína em uma única refeição (MAMEROW et al, 2014). 

Leite e produtos lácteos são amplamente consumidos em todo o mundo em uma 

base diária, sendo uma importante fonte de nutrientes na dieta humana. O leite é fonte 

de proteína de alta qualidade, peptídeos, vitaminas e minerais (FEKETE et al, 2016). 

Autores demonstraram efeitos promissores do consumo de proteínas lácteas na 

melhora da saúde metabólica, influenciando a redução do peso, composição corporal, 

circunferência da cintura e relação cintura-quadril (ZEMEL et al, 2004; FAGHIH et al, 

2011). Há uma relação inversa entre peso corporal e consumo de produtos lácteos e cálcio 

(HUTH et al, 2006). 

Parece haver maior efeito sobre o peso corporal com alimentos contendo leite e 

consequentemente cálcio do que a comparação com o cálcio sozinho (PARIKH & YANOVSKI, 

2003). Compostos bioativos presentes no leite podem agir independentemente do cálcio na 

modulação da acumulação de gordura corporal (ZEMEL, 2005; BARBA & RUSSO, 2006). 

Estes peptídeos bioativos parecem ser responsáveis também pela diminuição do risco de 

hipertensão em estudos epidemiológicos (RICE et al, 2011; KRIS-ETHERTON et al, 2009).  

A incorporação de uma refeição enriquecida com proteína na dieta habitual pode resultar na 

melhora da saúde cardiometabólica bem como na prevenção do desenvolvimento 

de doenças cardiometabólicas (FEKETE et al, 2016). 

O efeito saciante da proteína é o principal fator na perda de peso corporal e 

consequente manutenção do peso corporal (SOENEN & WESTERTERP-PLANTENGA, 

2008). O aumento da saciedade e consequente redução da fome parecem ser um mecanismo 

mediado por hormônios gastrointestinais. Outro efeito positivo do alto consumo de 

proteínas está relacionado a termogênese induzida pela dieta. (BENDTSEN et al, 

2013; WESTERTERP-PLANTENGA et al, 2009). Esta termogênese é o aumento no gasto de 

energia para digestão, absorção e disponibilidade do nutriente ingerido após o consumo de  
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uma refeição. Na proteína este aumento é de 20 a 35% da energia ingerida, contra 5 a 15% 

com carboidratos e apenas 0 a 3% com lipídeos (BENDTSEN et al, 2013). 

A alta concentração de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA) em laticínios 

também parece ser responsável pelo efeito sobre o peso corporal (TEEGARDEN & ZEMEL, 

2003). Esta concentração de BCAA no leite também é responsável por promover 

estímulos anabólicos e efeitos insulinotrópicos (MCGREGOR & POPPITT, 2013). 

Grandes estudos epidemiológicos sugerem que baixa ingestão de cálcio de laticínios 

podem representar fator de risco para osteoporose e podem ter relação com aumento da 

prevalência de hipertensão (WARENSJÖ et al, 2011; SOEDAMAH-MUTHU, 2012; VARENNA et 

al, 2013). 

Desta maneira, Sustenlac é uma excelente opção para ser utilizado ao longo do dia 

como uma forma prática e saudável de complementar a alimentação em diversas faixas 

etárias e com inúmeros benefícios. 
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