NOISE ANTIOX

Suplemento pré-treino de potente combinação de ingredientes que irão
proporcionar energia física, mental, disposição, força e resistência para treinos mais
intensos.
Seu perfil altamente antioxidante, proveniente do açaí liofilizado- Processo
tecnológico avançado que preserva as propriedades nutritivas, o valor nutricional,
sabor e aroma natural do açaí brasileiro- minimizam os danos causados pelos radicais
livres durante o treino.
A fórmula exclusiva do NOISE ANTIOX com a presença de cafeína, taurina,
inositol, cálcio, zinco, magnésio, palatinose, colina e vitaminas do complexo B
potencializa o fluxo de sangue até os músculos, fornece energia de liberação
imediata e prolongada, estimula concentração e foco, diminui a sensação de cansaço,
favorece o metabolismo de gordura, o processo de contração muscular e o ganho de
força.

SABOR AÇAÍ

Ingredientes: Taurina (1000mg/350ml), ácido cítrico (acidulante),
bisglicinato de magnésio, cálcio (carbonato de cálcio), citrato de
colina, aroma idêntico ao natural de açaí (flavorizante), cafeína anidra
(122,5mg/350ml), inositol (50mg/350ml), açaí liofilizado (Euterpe
oleracea), isomaltulose (Palatinose™), bisglicinato de zinco, sucralose
(edulcorante), dióxido de silício (antiumectante), triglicerídeo de Cadeia
Média, nicotinamida, piridoxina HCl, riboflavina, pantotenato de cálcio,
cianocobalamina, corantes vermelho bordeaux e azul brilhante.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Modo de preparo: Diluir 5g (1 colher dosadora) em 200ml de água.

Porção de 5g (01 colher dosadora)
Valor energético
11kcal = 46kJ
Carboidrato
2,7g
Cálcio
87mg
Magnésio
260mg
Zinco
7mg
Colina
200mg
Vitamina B2
1,3mg

% VD(*)
1%
1%
9%
100%
100%
36%

Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B6
Vitamina B12
Sódio

16mg
5,0mg
1,3mg
1,0mcg

100%
100%
100%
41,66%

2,4mg

0%

100%

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.

Sugestão de uso: Consumir 1 porção 30 minutos antes das atividades
físicas ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO NO MS CONFORME
RESOLUÇÃO RDC Nº27, DE 06 AGOSTO DE 2010.
“Crianças, gestantes, nutrizes, idosos e portadores de enfermidades:
consultar o médico antes de consumir o produto. ”
“Não é recomendável o consumo de bebida alcoólica.”
“Este produto não substitui uma alimentação equilibrada e seu
consumo deve ser orientado por nutricionista ou médico”.

CÓD.

PRODUTO

PORÇÃO

PESO
LÍQ.

PESO IND. +
EMBALAGEM

PESO CX DE
EMBARQUE
CHEIA

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

CÓDIGO DE
BARRAS / DUN

44156

NOISE ANTIOX

150 g

150 g

212,15 g

1,273 kg

7898599211777

17898599215826

MEDIDAS
MEDIDAS CX DE
CLASSIFICAÇÃO UNID/ CX.
UNITÁRIAS ( A X C ) EMBARQUE ( C x L x A)
FISCAL
EMBARQUE
em mm
em mm
94 x 99

303 x 197 x 94

2106.90.90
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