3W Whey Protein
Whey Protein
900 Gramas - Morango
Nome do Produto
3W Whey Protein - Morango - 900 Gramas - Nitech Nutrition
Descrição
3W Whey Protein é o suplemento a base de proteínas desenvolvido para atletas
que buscam o ganho de massa muscular, sua fórmula foi altamente e estudada
para elevar os ganhos que o atleta obterá após o treino o resultado desta fórmula
foi um Blend de 3 proteínas essenciais para o ganho de massa muscular.
Este poderoso Blend foi o resultado da junção de Proteína Concentrada do soro do
leite, Proteína isolada do soro do leite e proteína Hidrolisada do soro do leite.
Tornando este suplemento um forte aliado para o atleta atingir os seus objetivos.
Descrição curta
3W Whey Protein Nitech Nutrition é o suplemento feito para atletas que buscam o
ganho de massa muscular, sua formulação é um Blend de 3 proteínas essenciais
para o ganho de massa muscular.
Benefícios




Eleva o ganho de massa muscular;
Excelente fonte de proteínas;
43g de proteínas por porção.

Informação Nutricional
Porção de 60g (3medidas dosadoras)
Quantidade por porção

Ingredientes
Proteína concentrada do soro do leite, glúten de trigo, proteína isolada de soro de
leite, proteína hidrolisada do soro do leite, aromatizante sintético idêntico ao natural,
espessante, goma xantana, edulcorante artificial sucralose. CONTÉM GLÚTEN.

Valor Energético

Sugestão de Uso
Adicione 3 medidas dosadoras (60g aproximadamente) em um copo contendo
250ml de água gelada ou bebida de sua preferência, misture bem. Se preferir
utilize um liquidificador ou mixer para preparar.
Ingerir uma dose após a atividade física e outra dose antes de dormir, ou de
acordo com a orientação de médico ou nutricionista.
Ingerir uma dose após a atividade física e outra dose antes de dormir, ou de
acordo com orientação de médico ou nutricionista.
Cuidados de Conservação
Mantenha a embalagem bem fechada, ao abrigo de luz e em lugar fresco e seco.
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%Valores diários de referência com base em uma dieta
de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.
**VD não estabelecido.

‘’ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU
CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO’’.
ESTE NÃO É UM ALIMENTO COM VALOR ENERGÉTICO REDUZIDO.
Especificações Técnicas
Isento de registro no Ministério da Saúde.
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