CUT HD
Cut HD é um produto de exclusiva combinação de Cafeína + TCM (Triglicerídeo
de cadeia média), produzido com a mais moderna tecnologia de liberação
prolongada Licaps ®.
São 210mg de cafeína anidra/cápsula em pequenos grânulos imersos no
TCM, garantindo liberação gradativa e energia de forma contínua.
O TCM atua como auxiliar no processo de emagrecimento e fortalecimento
do sistema imunológico, já a cafeína proporciona o aumento da disposição
física e energia, diminuindo a sensação de cansaço.
Juntos, em ação simultânea no Cut - HD, promovem o aumento da lipólise e
do gasto calórico, quando aliados a dieta e exercício físico.

time
release
effect

Ingredientes: Triglicerídeos de cadeia média-TCM (veículo) cafeína
anidra, sacarose (veículo), amido (veículo), antiumectante dióxido de
silício, estabilizante polivinilpirrolidona, glaceante goma laca, corantes
vermelho 40, indigotina e amarelo crepúsculo.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porcão 840mg (1 cápsula)
Quantidade por porção
Valor energético

NÃO CONTÉM GLÚTEN

0Kcal=0KJ

% VD(*)
0%

Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, 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.

Sugestão de uso: Consumir 1 a 2 cápsulas ao dia ou conforme
orientação do médico ou nutricionista .

PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO NO MS CONFORME RDC Nº27,
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 enfermidades.

Dual Fase: Combinação do
Óleo com o ativo (ex: cafeína)
em tecnologia de liberação
gradual.

Praticidade: Ação
combinada de apenas uma
ao invés de duas cápsulas
(sólido + liquido).
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CAFEÍNA GRADUAL
ÓLEO
RELEASE

CÁPSULa

Cód.

Produto

Porção

PESO
LÍQ.

PESO IND. +
EMBALAGEM

PESO CX DE
EMBARQUE
CHEIA

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

CÓDIGO DE
BARRAS / DUN

44-33

Cut- HD 60 cáps

60 Cáps

50 g

0,1116 kg

0,540 kg

7898599210770

17898599210777

MEDIDAS
MEDIDAS CX DE
CLASSIFICAÇÃO UNID/ CX.
UNITÁRIAS ( A X C ) EMBARQUE ( C x L x A)
FISCAL
EMBARQUE
em mm
em mm
175 x 67

142 x 140 x 185

2106.90.30
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