Whey Protein Isolate
Whey Protein Isolada
Sabor Morango – Peso Líquido 900g
Nome do Produto
Whey Protein Isolada
Sabor Morango – Peso Líquido 900g
Descrição
WHEY PROTEIN ISOLATE Nitech Nutrition é formulada com matéria prima
importada obtida com a mais moderna tecnologia de filtração, garantindo assim
51 gramas de proteína de porção, além de alta concentração de aminoácidos
presentes na proteína do soro do leite: BCAA, glutamina, arginina, que auxiliam
na manutenção, recuperação e aumento de massa muscular magra.
Livre de açúcares, adoçada com sucralose, ingrediente não calórico, a WHEY
PROTEIN ISOLATE Nitech Nutrition é de rápida absorção, sendo levada
rapidamente aos músculos, evitando o efeito anti-catabólico e auxiliando na
recuperação muscular.
Descrição Curta
WHEY PROTEIN ISOLATE é um produto para atletas de alta performance possui
elevado teor de aminoácidos como BCAA, glutamina e arginina.
100% a base de proteína do soro do leite. Sua formulação atende as quantidades
proteicas sem aumentar a ingestão de carboidratos e gorduras.
Com 51g de proteína por porção.

Informações Nutricionais
Quantidade por porção

Benefícios

Alto valor biológico;

51 gramas de proteína por porção;

Alta concentração de BCAAs, Glutamina e Arginina;

Auxilia no aumento e manutenção de massa magra;

Rápida absorção;

Baixo teor de gorduras e carboidratos e livre de açúcares;

Auxilia no aumento da sensação de saciedade;

Efeito anti-catabólico.
Ingredientes
Proteína isolada do soro de leite, soro de leite, polpa de morango, acidulante ácido
cítrico, aroma idêntico ao natural de morango, regulador de acidez citrato de sódio,
antiumectante fosfato tri-cálcio, sucralose e corante vermelho 40. “NÃO CONTÉM
GLÚTEN”.
Sugestão de Uso
Consumir 1 porção (4 copos dosadores), diluída em 200ml de água gelada
ou bebida de sua preferência, logo após a atividade física ou de acordo com
orientação de médico ou nutricionista.
Cuidados de Conservação
Depois de aberta, recomenda-se consumir Whey Protein Isolate em até 30 dias.
Manter em local fresco e seco, longe do calor e luz direta. Mantenha o frasco
firmemente fechado.

%VD

Porção de 60g (4 copos Dosadores)
Valor Energético
Carboidratos
Proteínas

225kcal=955kj

11

3,0g

1

51g

68

Gorduras Totais

0,99g

2

Gorduras Saturadas

0,50g

2

Gordura Trans

0,06g

0

Cálcio

283mg

28

Ferro

0,35g

2

Sódio

117mg

5

Magnésio

46mg

18

Fósforo
203mg
29
***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.
**Valores não estabelecidos.

Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) anos, somente devem consumir esse
produto sob orientação de nutricionista ou médico.
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