EXTENDED GEL
Extended gel é um suplemento energético formulado a partir de uma
combinação de carboidratos, eletrólitos, vitaminas e minerais antioxidantes,
ingredientes ideais para promover a melhora do desempenho e obtenção de
energia durante a atividade física, contribuindo também para o processo de
regeneração e recuperação muscular pós-esforço. Indicado para praticantes
de atividades físicas em geral, principalmente as de alta intensidade e longa
duração.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (1 sachê)

Ingredientes sabor brigadeiro: Água purificada, maltodextrina,
frutose, dextrose, amido de milho ceroso (Waxy maize), mix de vitaminas
e minerais [vitamiana B3, B6, B12, C, E, selênio (selenito de sódio),
magnésio (óxido de magnésio), potássio (citrato de potássio)], ácido
cítrico (acidulante), cacau pó (Theobroma cacao), aroma idêntico ao
natural de chocolate (flavorizante), sorbato de potássio (preservante),
goma carragena (espessante).

Valor energético

NÃO CONTÉM GLÚTEN
NÃO CONTÉM ASPARTAME
AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE

Quantidade por porção
72kcal=301kJ

4%

18g

6%

Vitamina C

6,7 mg

15%

Vitamina B3

2,4 mg

15%

Vitamina B6

0,20mg

15%

Vitamina E

1,5 mg d-alfatocoferol

15%

0,40 mcg

17%

5,1mcg

15%

Magnésio

40mg

15%

Potássio

60mg

--

Carboidratos

Vitamina B12

Sugestão de uso: Consumir antes, durante e após o treino ou conforme
orientação profissional.

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. ”

% VD(*)

Selênio

Não contém quantidades significativas de proteína, 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.

EXTENDED GEL
Extended gel é um suplemento energético formulado a partir de uma
combinação de carboidratos, eletrólitos, vitaminas e minerais antioxidantes,
ingredientes ideais para promover a melhora do desempenho e obtenção de
energia durante a atividade física, contribuindo também para o processo de
regeneração e recuperação muscular pós-esforço. Indicado para praticantes
de atividades físicas em geral, principalmente as de alta intensidade e longa
duração.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (1 sachê)

Ingredientes sabor guaraná: Água purificada, maltodextrina, frutose,
dextrose, amido de milho ceroso (Waxy maize), mix de vitaminas
e minerais [vitamiana B3, B6, B12, C, E, selênio (selenito de sódio),
magnésio (óxido de magnésio), potássio (citrato de potássio)], ácido
cítrico (acidulante), guaraná (Paullinia cupana), aroma idêntico ao natural
natural de guaraná (flavorizante), sorbato de potássio (preservante),
goma carragena (espessante).

Valor energético

NÃO CONTÉM GLÚTEN
NÃO CONTÉM ASPARTAME
AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE

Quantidade por porção
72kcal=301kJ

4%

18g

6%

Vitamina C

6,7 mg

15%

Vitamina B3

2,4 mg

15%

Vitamina B6

0,20mg

15%

Vitamina E

1,5 mg d-alfatocoferol

15%

0,40 mcg

17%

5,1mcg

15%

Magnésio

40mg

15%

Potássio

60mg

--

Carboidratos

Vitamina B12

Sugestão de uso: Consumir antes, durante e após o treino ou conforme
orientação profissional.

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. ”

% VD(*)

Selênio

Não contém quantidades significativas de proteína, 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.

