Picolinato de Cromo
Picolinato de Cromo
100 cápsulas – Peso Líquido: 70g
Nome do Produto
Picolinato de Cromo
100 cápsulas – Peso Líquido: 70g
Descrição
Picolinato de cromo é um suplemento indicado para quem busca perda de peso
ou aumento de massa. A presença de cromo no organismo potencializa os efeitos
anabólicos promovidos pela insulina nos tecidos, pois reduz os níveis de gordura
corpórea e normaliza os lipídeos sanguíneos. Altera o metabolismo de gorduras
e carboidratos transformando-os em energia.
Descrição Curta
Picolinato de cromo ajuda a emagrecer, pois melhora a sensação de saciedade e
é eficaz para o ganho de massa por facilitar a transmissão de glicose para as
células musculares no lugar das células de gordura.
Benefícios
• Coadjuvante indispensável no metabolismo de carboidratos, lipídios e
aminoácidos;
• Auxilia na perda de peso e aumento da massa magra;
• Sua fórmula participa do metabolismo da glicose no organismo, vitaminas e
minerais.
Ingredientes
Carbonato de Cálcio, Cromo Picolinato e Cápsula de gelatina. Corante: Dióxido de
titânio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Sugestão de Uso
Sugere-se a ingestão diária de 1 (uma) cápsula ao dia de Picolinato de Cromo
Nitech Nutrition, de acordo com a orientação de nutricionais ou médico.
Cuidados de Conservação
Depois de Aberto, recomenda-se consumir Picolinato de Cromo Nitech Nutrition
em até 30 dias. Mantenha a embalagem bem fechada, ao abrigo da luz e em
lugar fresco e seco.
‘GESTANTES, NUTRIZES, E CRIANÇAS ATÉ 3 (TRÊS) ANOS, SOMENTE
DEVEM CONSUMIR ESSE PRODUTO SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA
OU MÉDICO. CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO
DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE NA EMBALAGEM.’’

Informação Nutricional
Porção de 600mg (1 cápsula)
Quantidade por porção
Cálcio

240mg

%VD(**)
24

Cromo
35mcg
100
Não contém quantidade significativa de
carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas,
gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
%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.

‘CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA
CONSTANTE NA EMBALAGEM’’
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