100% Whey
Whey Protein
2,2 Kg - Baunilha
Nome do Produto
100% Whey - Baunilha - 2,2 Kg - Nitech Nutrition
Descrição
100% Whey da Nitech Nutrition é resultado de um moderno processo
enzimático com renina, ou seja, não possui adição de ácidos como
muitas Wheys comuns. A 100% Whey oferece proteínas de rápida
absorção que evitam o catabolismo e aumenta a definição muscular.
Indicada para atletas, praticantes de atividade física, pessoas que
buscam maior ingestão de proteínas em sua dieta e para quem visa
ganho de massa muscular.
A 100% Whey da Nitech Nutrition é uma proteína completa de alta
qualidade. Fabricada a partir da proteína do soro do leite e matéria
prima importada, é uma ótima fonte de BCAAs (aminoácidos de
cadeira ramificada). Por conta do seu valor biológico (fornecimento
total de aminoácidos em quantidades e proporções adequadas), a
100% Whey é considerada a melhor fonte de aminoácidos para o
consumo humano.
Descrição curta
A 100% Whey da Nitech Nutrition oferece proteínas e BCAAs de alta
qualidade. Fornece elevado valor biológico e rápida absorção.
Indicada para pessoas que visam ganho de massa, atletas e
praticantes de atividades físicas.
Benefícios

Alto valor biológico;

Maior retenção de Nitrogênio;

Maior teor de BCAA's;

Rica em Glutamina;

Alta concentração protéica;

Fácil digestão;

Alto grau de pureza;

42g de proteína por dose.
Ingredientes
Proteína do soro do leite concentrada, colágeno hidrolisado, Soro do
leite desmineralizado, aroma de baunilha, goma xantana e
Sucralose. NÃO CONTÉN GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM
DERIVADOS DO LEITE E SOJA.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 60g (4 medidores)
Quantidade por Porção
Valor energético

VD% (*)
227Kcal = 960Kj

11

9,3 g

3

Proteínas

42 g

56

Gorduras totais

2,5 g

5

Gorduras saturadas

0,61 g

3

Carboidratos

Gorduras trans

0,09 g

0

Cálcio

210 mg

21

Ferro

0,33 mg

2

Sódio

455 mg

19

Não contém quantidade significativa de Fibras Alimentares. * %VD Valores
diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.

Sugestão de Uso
Consumir 2 a 4 porções ao dia, diluída em 200ml de água ou bebida
de sua preferência ou conforme orientação de médico ou
nutricionista. Contém Copo Dosador.
Restrições de Uso
Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade,
consultem médico e/ou nutricionista. Consumir a 100% Whey Nitech
Nutrition conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante na
embalagem.
ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO
EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR
NUTRICIONISTA OU MÉDICO. ESTE NÃO É UM ALIMENTO COM
VALOR ENERGETICO REDUZIDO.
Cuidados de Conservação
Depois de aberta, recomenda-se consumir a 100% Whey Nitech
Nutrition em até 30 dias. Manter em local fresco e seco, longe do
calor e luz direta. Mantenha o frasco firmemente fechado.
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