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 A Quantum Suplementos é uma nova linha de produtos da 
Catalmedic Indústria Farmacêutica situada no município de Maringá - PR. 
Lançamos os produtos para o consumidor final a aproximadamente 2 
meses, após sentirmos que o produto tem uma boa aceitação, a partir de 
agora estamos fazendo o lançamento oficial aos nosso time de 
representantes.  
 Nosso objetivo é disponibilizar suplementos de alta qualidade, a 
um preço justo aos seus consumidores 
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 A implementação da norma ISO 14001, deve ser buscada por empresas que 
desejam estabelecer ou aprimorar um Sistema de Gestão Ambiental, estar seguras 
sobre políticas ambientais praticadas ou demonstrar estar de acordo com práticas 
sustentáveis a clientes e a organizações externas. A Catalmedic atendeu aos requisitos 
necessários e hoje está oficialmente certificada pelo selo da ISO 14001. 
 
Temos o orgulho em dizer que somos uma empresa certificada com a ISO 14001 - 
Gestão Ambiental. Resignificar processos, preservar o meio-ambiente e reciclar 
recursos, esses são legados dessa norma que se compromete com a sustentabilidade e 
prevenção de poluição. O futuro depende e muito do que realizamos no presente. 
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 Missão:   
                 “Fabricar produtos de altíssima qualidade, levando inspiração e inovação 
 para os atletas de todo o mundo. 
   
  Visão:  
 Liderar o futuro do suplementos alimentares para o segmento esportivo. 
  
 Valores:  
 
      
 

cliente em 1◦ lugar Qualidade      CRIATIVIDADE 
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 Nosso  foco é assegurar que os produtos fabricados atendam aos padrões 
exigidos de segurança, identidade, potência, pureza e qualidade, buscando também 
preservar e contribuir para a saúde e segurança dos seus consumidores, 
colaboradores e do meio ambiente. 

  
 

 

   

   
    



 
 
 

NOSSOS PRODUTOS 

 
 

• Whey Protein Concentrado 900g - sabores Morango, Baunilha, Chocolate    e 
Natural; 

• Whey Protein Isolado 900g - sabores Morango, Baunilha, Chocolate e Natural; 

Nutry Balance Shake 550 g - sabor Chocolate; 

• Glutamina - 300g 

• BCAA  Drink 4:1:1  200g - sabor Limão 

• Creatina - 300g 
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UM MIX COMPLETO  
QUANTUM SUPLEMENTOS 

 
 



 
 
 
 

   WHEY PROTEIN 
O QUE É WHEY PROTEIN 

O whey protein é a proteína do soro de leite extraída durante o processo de fabricação do queijo. Além de 
saber o que é whey protein, é importante entender também que ele possui alto valor biológico, ou seja, 
oferece maior aproveitamento de seus benefícios pelo corpo. 

Além disso, a proteína do leite é considerada completa por conter todos os aminoácidos essenciais que 
participam da formação dos músculos e tecidos. Sua complexidade e alto valor nutricional tornam o whey 
protein um pó aliado valioso para quem busca uma fonte de proteínas saudáveis 

 

POR QUE TOMAR WHEY PROTEIN  

O whey protein é uma fonte de proteínas para o organismo. Muitas vezes, apenas a alimentação balanceada 
em união com o treino físico não conseguem atingir o objetivo almejado pelo atleta. Por isso, é importante 
buscar um acompanhamento nutricional, para entender para que serve whey protein e como acrescentar o 
suplemento à dieta. 

O whey age no desenvolvimento e no crescimento dos músculos, pois é facilmente absorvido pelo organismo, 
distribuindo a quantidade de proteína de que o corpo precisa. Além disso, o consumo de whey protein favorece 
a recuperação muscular depois de um longo treino. 
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WHEY PROTEIN 
BENEFÍCIOS DO WHEY PROTEIN 

Eles vão além do ganho em performance física, massa muscular e do auxílio na recuperação do músculo.  

A suplementação diária com Whey protein é também utilizada com intuito de fortalecer o sistema imune, 
sistema circulatório e ósseo, estudo relatam ainda ações potenciais benéficas em processos inflamatórios, 
infecciosos, além de auxiliar a dieta em condições específicas como síndromes metabólicas e outras condições 
relacionadas à perda de massa corporal, como o envelhecimento. 
 
 Auxilia na hipertrofia; 
 Auxilia na recuperação muscular; 
 Aumento na absorção de aminoácidos; 
 Manutenção da massa muscular; 
 Redução do catabolismo;  
 Rápido fornecimento de aminoácidos; 
 Ganho na performance; 
 Função anabólica; 
 Melhora no sistema imunológico de atletas; 
 Promove saciedade, auxiliando principalmente em dietas de emagrecimento. 
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WHEY PROTEIN 

COMO TOMAR WHEY PROTEIN 

O whey protein pode ser ingerido em diversos momentos. O mais indicado é tomar o suplemento logo após o 
treino, porém não é uma regra, visto que a suplementação deve ser consumida de acordo com sua rotina de 
treinos e dieta balanceada.  

É importante frisar que cada organismo possui uma necessidade nutricional diferente. Por isso, as quantidades 
adequadas de whey protein variam para cada pessoa. A quantidade geralmente utilizada varia de 20 a 40 g de 
whey protein por dia.  

A recomendação de uso do Whey Protein Quantum Supplements é de 30 gramas ao dia, no entanto, essa dose 
pode ser alterada pelo prescritor. 

O whey pode ser tomado com água que é  a forma de consumo mais tradicional ou pode ser incluído em 
receitas fit, como panquecas, bolos, doces ou sucos. 

 

EM QUAL HORÁRIO TOMAR WHEY PROTEIN 

Depende da intenção desejada, mas o horário de uso do whey costuma ser antes ou imediatamente após as 
atividades físicas, o que otimiza ainda mais o ganho de massa muscular. Para aumentar a saciedade e reduzir o 
apetite, ele deve ser consumido de 60 a 90 minutos antes das refeições. Já para a manutenção da massa 
muscular, é essencial que seja mantida uma ingestão proteica alta total durante as 24 horas do dia; nesses 
casos, o whey pode ser consumido em várias doses ao dia. 
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WHEY PROTEIN 

 
 

DIFERENÇA ENTRE WHEY CONCENTRADO E ISOLADO 
 

CONCENTRADO: Conhecido também como WPC, o whey protein concentrado foi o primeiro a ser 
desenvolvido. Por passar por apenas uma filtragem, é composto por 80% de proteína, pouco carboidrato, 
poucas gorduras, lactose, e ainda contém também uma excelente concentração de aminoácidos essenciais, 
incluindo BCAA, além de vitaminas e minerais vitais para nosso organismo.  

A principal vantagem do whey protein concentrado é o seu custo-benefício. Dentre todos os tipos de whey, o 
whey protein concentrado é o que apresenta o melhor preço. Outra vantagem do whey protein concentrado é 
que a proteína concentrada do suplemento permanece com a estrutura intacta, diferentemente da versão 
isolada.  

  

ISOLADO: Esse é o tipo de whey protein mais puro, além de concentrar mais proteínas. O whey protein isolado, 
chamado de WPI, reúne proteínas de absorção rápida, que passam por um processo específico de filtragem, o 
que aumenta sua velocidade de absorção. Esse processo possibilita a extração de 90% a mais de proteína, e 
“isola” elementos como lactose, caseína e gordura. 

 

www.qsuplementos.com.br 



 
 
 
 

WHEY PROTEIN 
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Nesse contexto, o Whey Protein Quantum Supplements é uma fonte de proteínas de alta 
qualidade, excelente valor nutricional, rápida absorção e alta concentração de aminoácidos 
essenciais, especialmente os de cadeia ramificada (BCAA). 



 
 

 
 
 

 

É indicado para suplementar dietas voltadas à perda de peso e ganho de massa muscular. Além de ser 
excelente fonte de proteínas. Complemento nutricional de excelência, possui sabores e consistência muito 
agradáveis, agregando prazer aos seus objetivos diários. 

 
SABORES DISPONÍVEIS: 
NATURAL: 
- Cada dose fornece 30% das necessidades diárias de proteína recomendadas  
para um adulto; 
- 23g de proteína de alto valor biológico por porção; 
- 5,7g de BCAA por porção; 
- O sabor neutro  se dá pelo fato do produto não conter em sua formulação 
 aroma, açúcar e adoçante.  

 
CHOCOLATE: 
- Cada dose fornece 30% das necessidades diárias de proteína recomendadas  
para um adulto; 
- 23g de proteína de alto valor biológico por porção; 
- 5,5 g de BCAA por porção; 
- O cacau puro utilizado na formulação é fonte natural de polifenóis, vitaminas e minerais.  
Estudos recentes apontam que os polifenóis do cacau possuem importantes propriedades nutricionais  

no organismo, além de serem ricos em teobromina. 
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WHEY PROTEIN CONCENTRADO 



 
 

BAUNILHA:  

- Cada dose  fornece 30% das necessidades diárias de proteína recomendadas  

para um adulto; 

- 23g de proteína de alto valor biológico por porção; 

- 5,7g de BCAA por porção; 

 

 MORANGO:  

- Cada dose  fornece 30% das necessidades diárias de proteína recomendadas  

para um adulto; 

- 23g de proteína de alto valor biológico por porção; 

- 5,7g de BCAA por porção; 
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WHEY PROTEIN CONCENTRADO 



 
 
 

WHEY PROTEIN ISOLADO 

 É o resultado de um rigoroso processo de filtração que lhe confere alta pureza e elevado teor de proteína. Por 
sua variedade de aminoácidos é considerado uma fonte de proteína completa, auxiliando no ganho e definição 
muscular. Constitui um importante aliado nas dietas com restrição calórica, de rápida digestão, grande 

biodisponibilidade, alto teor de leucina e baixos teores de carboidratos e gorduras, isento de lactose.  

 

SABORES DISPONÍVEIS: 

NATURAL: 

- Cada dose fornece 33% das necessidades diárias de proteína recomendadas  

para um adulto; 

- 25g de proteína de alto valor biológico por porção; 

- 5,2g de BCAA por porção; 

- O sabor neutro  se dá pelo fato do produto não conter em sua formulação 

 aroma, açúcar e adoçante.  
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WHEY PROTEIN ISOLADO 
CHOCOLATE: 
- Cada dose  fornece 30% das necessidades diárias de proteína recomendadas  

para um adulto; 

- 23g de proteína de alto valor biológico por porção; 

- 4,6 g de BCAA por porção; 

- O cacau puro utilizado na formulação é fonte natural de polifenóis, vitaminas e minerais.  

Estudos recentes apontam que os polifenóis do cacau possuem importantes propriedades nutricionais no organismo, além de serem ricos em 

teobromina. 
 

BAUNILHA:  
- Cada dose  fornece 32% das necessidades diárias de proteína recomendadas  

para um adulto; 

- 24g de proteína de alto valor biológico por porção; 

- 5g de BCAA por porção; 

 

 

 MORANGO:  
- Cada dose  fornece 32% das necessidades diárias de proteína recomendadas  

para um adulto; 

- 24g de proteína de alto valor biológico por porção; 

- 5g de BCAA por porção; 
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A Glutamina é o aminoácido livre presente em maior quantidade no músculo e no plasma, sendo 
produzida, estocada e liberada pelo tecido muscular esquelético. Ou seja, o músculo é capaz de 
produzir glutamina.  
Entretanto, em algumas condições particulares, como na prática de exercícios físicos intensos a 
demanda por glutamina pode ser superior à síntese, causando diminuição das concentrações de 
glutamina nos músculos e no sangue, já que o gasto torna-se maior do que a produção. No corpo 
humano a glutamina está relacionada, por exemplo, à proliferação celular, especialmente das 
células que compõe o sistema imune, essas células são responsáveis pela defesa do organismo. A 
glutamina também participa do transporte de amônia entre tecidos, pode tornar-se fonte 
doadora de carbono para a gliconeogênese, um processo de produção de glicose pelo organismo, 
permitindo a obtenção de energia para o funcionamento celular mesmo na ausência de 
alimentos. Uma das atuações mais reconhecidas da Glutamina no organismo é seu efeito positivo 
sobre a função do intestino, conservando a integridade da mucosa intestinal e contribuindo com 
a regulação adequada da permeabilidade ou barreira intestinal.  
Assim, a Glutamina pode contribuir com a melhora do processo inflamatório, na recuperação dos 
músculos no pós-treino e na manutenção da defesa imunológica. Sendo essencial para quem visa 
uma boa saúde, bem como importante para aqueles que buscam emagrecimento e hipertrofia. A 
linha Quantum Supplements disponibiliza para você uma glutamina sem sabor, de fácil diluição e 
alta qualidade, podendo facilmente ser incorporada à sua dieta diária.  
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GLUTAMINA 



CREATINA MONOHIDRATADA 

A creatina é produzida no fígado e rins a partir de aminoácidos como glicina, metionina, e 
arginina. É um composto nitrogenado natural que se encontra especialmente nos músculos. 
Entretanto, entre 1 a 3g de creatina são necessárias por dia apenas para a manutenção de níveis 
normais de creatina no organismo. 

Assim, atletas submetidos a treinamentos intensivos podem necessitar de uma ingesta maior 
para aumento e manutenção dos estoques de creatina, com necessidades diárias aproximadas de 
3 a 5g. A creatina aumenta o fornecimento de energia, contribuindo com a performance física, 
aumenta a força e contribui com o ganho de massa magra, além de ser um aliado na melhora da 

imunidade.  
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CREATINA MONOHIDRATADA 

Entretanto a creatina está entre os suplementos cujos efeitos são cumulativos, ou seja, seus 
benefícios não são observados imediatamente, dependem portanto de uma constância na 
suplementação. A suplementação com creatina monohidratada é reconhecida pela Sociedade 
Internacional de Nutrição Esportiva (2017) como o suplemento ergogênico mais eficiente entre 
os suplementos avaliados que visam a melhora da performance e ganho de massa muscular. A 
Creatina Monohidratada Quantum Supplements não apresenta sabor, corantes ou conservantes, 
é de fácil diluição, agregando praticidade e excelência em suplementação esportiva. 
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BCAA  

A ingestão de proteínas e os exercícios de resistência induzem uma resposta anabólica sobre o 
músculo, estimulando a hipertrofia e adaptação da força. Esses fatores tem efeito sinérgico, ou 
seja, influenciam de forma conjunta o ganho de massa muscular. Contudo, a absorção de 
aminoácidos (unidade estrutural da proteína) é muito mais eficiente, ou seja, mais rápida quando 
comparada a absorção de proteínas, apresentando maior eficácia em menos tempo. Entre os 
aminoácidos, os BCAA (aminoácidos de cadeia ramificada) tem papel predominante no estímulo à 
síntese muscular proteica. A sigla BCAA vem do inglês Branched-Chain Amino Acids. São 
compostos pela Leucina, Valina e Isoleucina, que pertencem ao pool de aminoácidos ditos 
essenciais, ou seja, aqueles que nosso organismo não consegue produzir e, portanto, devem ser 
adquiridos através da dieta.  

A ingestão de aminoácidos de qualidade combinados aos carboidratos tem grande importância 
na manutenção da massa corporal magra bem como sobre os efeitos de treinamento  

e desempenho. 
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BCAA  

O BCAA Quantum Supplements contém uma rica formulação de BCAA e maltodextrina, um 
carboidrato de excelente qualidade que atua como fonte de glicose, sendo metabolizada de 
forma rápida no organismo. A ingestão de carboidratos afeta o status da insulina, minimizando a 
quebra de proteínas (perda muscular), apoiando a recuperação do glicogênio, minimizando a dor 
e a inflamação geradas na prática de exercícios físicos intensos. A Leucina em particular é 
reconhecida como o grande sinalizador da síntese proteica através da via de sinalização da mTOR.  

Além da sinalização proteica, estudos indicam que os BCAA são capazes também de atenuar a 
sensação de fadiga e amenizar a sensação de dor. A Quantum Supplements desenvolveu uma 
formulação de BCAA de qualidade, eficaz e saborosa para uma absorção mais rápida e funcional, 
dando suporte à sua rotina de exercícios físicos. 
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NUTRI BALANCE SHAKE 

É um superalimento indicado para redução e manutenção de peso corporal, que oferece 
nutrição e sabor ao mesmo tempo. 
É composto por 10 minerais e 12 vitaminas equilibradas entre si que regulam as funções 
metabólicas e vitais do organismo, tornado este substituto alimentar completo, por suprir todas 
as necessidades nutricionais de uma refeição. 
Além disso, apresenta valor energético baixo, facilitando o processo de emagrecimento. 
A linha QUANTUM SUPPLEMENTS possui a exclusiva tecnologia Q-Factor, desenvolvida pelo 
Grupo Catalmedic. A tecnologia Q-Factor eleva o padrão de qualidade dos produtos, garantindo 
uma maior biodisponibilidade e eficácia. 
Nossos produtos são cuidadosamente elaborados e são livres de conservantes, gorduras trans, 
corantes artificiais, lactose, glúten e açúcar. 
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NUTRY BALANCE SHAKE 
Colágeno hidrolisado: Além de ser indicado em processos de emagrecimento, promove a 
elasticidade e resistência da pele, beneficia os músculos, tendões e ligamentos, fortifica as 
unhas e os cabelos e ainda combate a flacidez decorrente de envelhecimento; 
 
Óleo de coco: É rico em ácido láurico e o monolauril, que agem na redução da gordura 
corporal. De rápida digestão, elas não ficam estocadas nas células, ao contrário, servem de 
combustível para gerar energia, evitando a acúmulo de gordura; 
 
Whey protein: Potencialmente conhecido para o ganho de massa muscular magra, também 
apresenta ação comprovada no emagrecimento, pois auxilia o metabolismo e aumenta 
saciedade; 
 
Farinhas de maracujá, maçã e laranja: Ativam e aceleram o metabolismo,  
impedem a absorção da gordura dos alimentos, auxiliam o funcionamento  
do intestino e promovem sensação de saciedade, ajudando no emagrecimento; 
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NUTRY BALANCE SHAKE 
 
Inulina e Polidextrose: As fibras prebióticas são importantes para regular o processo 
digestivo, permitindo melhor absorção de nutrientes vitais, provem saciedade e são 
fundamentais no processo de emagrecimento; 
 
Semente de chia: Auxilia na diminuição da gordura abdominal e reduz o apetite. 
 
Maltodextrina: Fornece energia e auxilia na recuperação muscular após a prática de 
exercícios; 
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