
Resumo Executivo 

 

O Suplemento Nutricional Medi-Cal enriquece vidas, proporcionando perda de peso e/ou controle de 

peso clinicamente comprovado. Medi-Cal oferece produtos e programas de gestão de peso, manutenção 

de peso e saúde a longo prazo através de múltiplos canais de distribuição clinicamente comprovados. 

Medi-Cal é um Suplemento Nutricional de ótima qualidade e uma mistura de alto teor próteico e 

aminoácidos, com controladas porções substituindo refeições pelo poder da proteína. 

 

O Suplemento Nutricional Medi-Cal é adequado para indivíduos de diabetes Tipo 2 e oferece produtos 

com completa nutrição e sua fórmula de baixa-glicemia. Programas de controle de peso, de substituição 

de refeição, em porções controladas continuam a ganhar popularidade, como os consumidores buscam 

uma solução segura e eficaz que proporciona uma alimentação equilibrada, perda de peso e uma valiosa 

modificação de educação de comportamento. O Suplemento Medi-Cal é eficaz também para ganho de 

massa muscular magra. 

 

Visão Geral de Pesquisa Clínica 

 

Medi-Cal depende de ambos estudos de pesquisas clínicas que tenham sido concluídas nas duas últimas 

décadas, e dados retrospectivos a partir do seu Centro de Tratamento de Endocrinologia no Centro de 

Avanço da Washington University para apoiar o seu “clinicamente comprovado”. O Centro de 

Tratamento de Endocrinologia já tratou milhares de pacientes com sucesso desde meados dos anos 

oitenta. 

 

O plano “5 & 0” do Medi-Cal consiste na substituição de 5 refeições diariamente monitorado 

clinicamente. O plano “4 em 1” consiste de 4 substituições de refeições pelo Medi-Cal e uma de sua 

escolha, de alto teor próteico e baixo carboidrato. O plano 4 em 1 é projetado para o uso da clínica 

virtual e mais ainda utilizado pelos clientes do Medi-Cal. O plano Medi-Cal “4 & 0” consiste de 4 

unidades de  Medi-Cal e é projetado para ser usado com uma dieta de alto teor próteico e de baixo 

carboidrato a fim de aumentar a massa muscular magra. 

 

Como um todo, os resultados dos estudos do Centro de Tratamento de Endocrinologia permitem 

conclusões gerais dos produtos e programas do Medi-Cal como seguro e eficaz para perda de peso, 

resultando em melhorias nos fatores de risco para doença cardiovascular em indivíduos saudáveis, 

acima do peso e obesos. 

 

Conclusão 

 

O plano de substituição de refeição Suplemento Nutricional Medi-Cal, combinado com o apoio e ajuda 

disponível no Centro de Controle de Peso Medi-Cal, Clínica Virtual, e Webinars, é um programa eficaz 

que promove a perda de peso significativa e melhorias na composição corporal. Estes resultados 

revelam associações significativas entre os componentes de conformidade e perda de peso. 

 

Os dados sugerem que o plano de dieta de substituição de refeição é uma estratégia eficaz para a perda 

de peso inicial para alcançar melhorias em uma série de parâmetros relacionados com a saúde durante a 

manutenção de peso, incluindo inflamação e estresse oxidativo, dois fatores-chave mostrado mais 

recentemente sendo nossas doenças crônicas mais comuns. 

 

 


