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BCAA
Aminoácidos de Cadeia 

Ramificada 

Registro: Isento de Registro no M.S. conforme
Resolução RDC n° 27/10.

Código de barras nº: 7898171289491

Embalagem: plástica.

Apresentação comercializada: frasco plástico
contendo 90 comprimidos de 1250 mg.

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução:

Complexo de aminoácidos de cadeia ramificada:
leucina, isoleucina e valina. Esses três
aminoácidos essenciais constituem boa parte da
porcentagem muscular do corpo e sua
suplementação previne que o corpo retire
energia dos músculos durante o exercício físico.
Fornece 100% IDR de vitamina B6, nutriente que
favorece a absorção.

Os aminoácidos são os componentes
fundamentais das proteínas que formam, por sua
vez, a estrutura básica dos tecidos musculares.
Os aminoácidos essenciais não são fabricados
naturalmente pelo organismo humano, por isso é
importante que sejam ingeridos em quantidade
adequada, por meio da alimentação ou
suplementação.

Os BCAA's agem como transportadores de
nitrogênio, que auxiliam os músculos a
sintetizarem outros aminoácidos necessários
para promover o crescimento muscular. Tais
aminoácidos combinam aminoácidos mais
simples para formar todo um tecido muscular
mais complexo.



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção 3,75 g (3 comprimidos): 

Ao fazer isso, os BCAA's estimulam a produção
de insulina, cuja principal função é permitir que o
açúcar do sangue seja absorvido pelas células
musculares e usado como fonte de energia. Essa
produção de insulina faz com que os
aminoácidos penetrem mais facilmente nas
células musculares, para que possam servir de
matéria-prima na construção dos músculos.

Ingredientes: L-leucina, L-valina, L-isoleucina,
antiumectante celulose microcristalina e dióxido
de silício, lubrificante estearato de magnésio e
cloridrato de piridoxina (vitamina B6).

Sugestão de Uso: ingerir 3 comprimidos ao dia,
ou conforme orientação de médico e/ou
nutricionista, juntamente com 200 mL (1 copo)
de água.

Conservação do produto:

• Conservar o produto em temperatura
ambiente (15 - 30°C), protegido da luz e
umidade.

Informações importantes:

• Consumir este produto conforme a sugestão
de uso constante na embalagem.

• “Crianças, gestantes, idosos e portadores de
qualquer enfermidade devem consultar o
médico ou nutricionista.”

• Não contém glúten.
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* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal
ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou
menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Quantidade por porção % VD 
(*) 

Valor energético 10 kcal = 40 kJ 0%

Proteínas 2,4 g 5%

L-leucina 980 mg 100%

L-valina 700 mg 100%

L-isoleucina 700 mg 100%

Vitamina B6 1,3 mg 100%

Não contém quantidades significativas de carboidratos,
gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans,
fibra alimentar e sódio.


