CREATINA

A Creatina Nutrata é um suplemento de creatina monoidratada
desenvolvido para suprir as necessidades que o corpo não é capaz
de produzir. A fórmula repõe os estoques de ATP, aumentando o nível
de energia.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Ingredientes: Creatina monohidratada.

Porção de 3 g (2 colheres dosadoras)

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Proteína (Creatina)

SEM CONSERVANTES.
Modo de preparo: Diluir 3g de creatina (02 colheres dosadoras) em
água ou sua bebida preferida.
Sugestão de uso: Consumir 1 porção ao dia ou conforme orientação
profissional. Ingerir pelo menos 8 copos de água diariamente

3g

% VD(*)
6%

Não contém quantidades significativas de valor energético,
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.
- A porção diária desde produto fornece 3,0g de creatina.

PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO NO MS CONFORME
RESOLUÇÃO RDC Nº 27, DE AGOSTO DE 2010.
“Este produto não substitui uma alimentação equilibrada e seu
consumo deve ser orientado por nutricionista ou médico. ”
“Este produto não deve ser consumido por crianças, gestantes, idosos,
e portadores de enfermidade. ”
“O Ministério da saúde adverte: não existem evidências científicas
comprovadas de que este alimento previna trate ou cure doenças. ”
“O consumo de creatina acima de 3g ao dia pode ser prejudicial à
saúde. ”

Cód.

Produto

Porção

PESO
LÍQ.

PESO IND. +
EMBALAGEM

PESO CX DE
EMBARQUE
CHEIA

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

CÓDIGO DE
BARRAS / DUN

MEDIDAS
UNITÁRIAS ( A X C )
em mm

MEDIDAS CX DE
EMBARQUE ( C x L x A)
em mm

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

UNID/ CX.
EMBARQUE

47-5

CREATINA N
HEAVY SYSTEM

150 g

150 g

0,212 kg

1,572 kg

7898599210473

17898599210470

100x 92,7

303 x 197 x 94

2925.29.90
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47-6

CREATINA N
HEAVY SYSTEM

300 g

300 g

0,376 kg

2,411 kg

7898599210466

17898599210463

119 x 98

303 x 200 x 127

2925.29.90
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