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WHEY PROTEIN

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

Código de barras nº: 7898171289484

Embalagem: plástica.

Apresentação comercializada: Embalagem de frasco
plástico contendo 450 g. Rende 15 porções de 30 g.
Sabor chocolate.

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução:

Whey Protein 100% proteína concentrada, de
alto valor biológico e nutricional, sendo um dos
suplementos mais indicados para o aumento da
massa muscular, devido à concentração de
aminoácidos específicos que ajudam na
construção muscular, também chamada de
síntese proteica, como a glutamina e os de
cadeia ramificada (BCAA – leucina, isoleucina e
valina), importantes para o desempenho,
essenciais para a recuperação muscular e para
regenerar as células musculares.

Outro benefício está relacionado a redução da
gordura corporal, por conter níveis muito baixos
de gordura e estimular o aumento da massa
muscular.

O consumo de Whey Protein promove maior
retenção de nitrogênio, o que favorece o
crescimento muscular. Além disso o suplemento
tem ação antioxidante, fortalece a imunidade
natural do corpo e reduz os sintomas dos dias
em que há excesso de treino e pouco descanso.



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção 30 g (2 medidas do dosador): 

Ingredientes: proteína concentrada de soro do
leite (80%), cacau em pó, espessante goma guar,
antiumectante dióxido de silício, aroma idêntico
ao natural de chocolate, edulcorante glicosídeos
de steviol .

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Sugestão de Uso:

Para porção de 30 g adicione duas medidas do
dosador em 200 mL de água ou leite. Dica: beba
antes e/ou após o treino ou conforme
recomendação do médico ou nutricionista.

Conservação do produto:

• Temperatura ambiente (15 - 30 °C), protegido 
da luz e umidade.

Informações importantes:

• Este produto não substitui uma alimentação
equilibrada e seu consumo deve ser orientado
por nutricionista ou médico.

• Sabor chocolate.

• Contém 1 copo medidor.
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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 123 kcal=516 kJ 6%

Carboidratos 3,0 g 1%

Proteínas 25,0 g 33%

Gorduras totais 1,2 g 2%

Gorduras
Saturadas

0,6 g 3%

Sódio 230,0 mg 10%

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


