PREDATOR
Predator é um suplemento completo e prático composto por nutrientes
essenciais. Dividido em 3 fases (pré-treino, pós-treino e noite), de fácil
administração, formulado com: vitaminas e minerais (zinco, magnésio, boro e
cálcio), cafeína anidra, creatina e altas concentrações de aminoácidos de
cadeia ramificada (BCAAs).
Ingredientes esses, que combinados serão determinantes para minimizar os
danos causados pelos radicais livres durante o treino, estimular o crescimento
muscular, auxiliar no ganho de força, proporcionar mais disposição física e
mental, favorecer a produção de energia otimizando o desempenho e
potencializando o processo de recuperação.

FASE I - PRE

1 unidade - Cápsula de cafeína (cor vinho)
Cada cápsula contém 210mg de cafeína

1 unidade - Cápsula de cafeína (cor vinho)
Ingredientes: Cafeína anidra, estabilizantes celulose microcristalina e amido,
antiumectante dióxido de silício, cápsula (gelatina, corante azul 1 e vermelho 40, dióxido
de titânio e umectante glicerina).
NÃO CONTÉM GLÚTEN
3 unidades - Cápsula de Polivitaminico atleta (cor branca)
Ingredientes: Vitamina A (Acetato de Retinol), Vitamina C (Ácido Ascórbico), Vitamina D
(Colecalciferol), Vitamina E (DL Alfa Acetato de Tocoferol), Vitamina B1 (Nitrato de Tiamina),
Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina PP (Nicotinamida) ,Vitamina B5 (Pantotenato de Cálcio),
Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina), Ácido Fólico (Ácido Pteroilmonoglutâmico), Vitamina
B12 (Cianocobalamina), Vitamina H (Biotina), Vitamina K1 (Fitomenadiona), Colina (Citrato
de colina), Iodo (Iodeto de potássio), Zinco (glutamato de zinco anidro), Ferro (Bisglicinato
de ferro), Manganês (Bisglicinato de manganês), Cromo (picolinato de cromo), Selênio
(Selenito de sódio), Boro (Borato de sódio decahidratado), Fósforo (Fosfato de cálcio
dibásico anidro), Cálcio (Fosfato de cálcio Dibásico Anidro & Carbonato), Magnésio (Óxido
de magnésio anidro), Potássio (Citrato de potássio tribásico mono-hidratado), capsula
(opacificante dióxido de titânio, gelatina, umectante glicerina).
NÃO CONTÉM GLÚTEN
3 unidades - BCAA tablete 1G (cor branca)
Ingredientes: L-Leucina, l-Isoleucina, l-Valina, soro do leite, antiumectante (carbonato
de cálcio e dióxido de silício), veículo maltodextrina, estabilizante polivinilpirrolidona,
emulsificante hidroxipropilmetilcelulose, espessante talco, veículo polietilenoglicol e
corante natural dióxido de titânio.
“ALÉRGICOS, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE.”
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Sugestão de consumo Fase I: Consumir um sachê pela manhã ou conforme orientação
de nutricionista ou médico.
PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO NO MS CONFORME RESOLUÇÃO RDC
Nº 27, DE AGOSTO DE 2010.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,5g (1 cápsula)
Quantidade por porção
Valor energético

% VD(*)

0kcal = 0kJ

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.
3 unidades - Cápsula de Polivitaminico atleta (cor branca)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 1,8g (3 cápsulas)
Quantidade por porção
Vitamina A
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina PP
Vitamina B5
Vitamina B6
Ácido Fólico
Vitamina B12
Vitamina H
Vitamina K
Colina
Iodo
Zinco
Ferro
Manganês
Cromo
Selênio
Boro
Fósforo
Cálcio
Magnésio
Potássio

450 mcg RE
33,75mg
3,75mcg
7,5mg (d-alfa-tocofero)
0,9mg
0,97mg
12mg
3,75mg
0,97mg
180mcg
1,8mcg
22,5mcg
48,75mcg
75mg
97,5mcg
5,25mg
10,5mg
1,73mg
26,25mcg
25,5mcg
2,25mg
115,5mg
165mg
48,75mg
37,5mg

% VD(*)
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
14%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
**
16%
16%
75%
**

Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas,
gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.
**Valores diários de referência não estabelecidos.
3 unidades - BCAA tablete 1G (cor branca)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 4,0g (3 tabletes)
Quantidade por porção
Valor energético
Proteínas
L-Leucina
L-Isoleucina
L-Valina

12kcal = 50kJ
3g
1.500mg
750mg
750mg

% VD(*)
1%
6%
**
**
**

Não contém quantidades significativas 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.
** Valores diários de referência não estabelecidos.

FASE II - POST

FASE III - NIGHT

3 unidades - BCAA tablete 1G (cor branca)

4 unidades - Cápsula de creatina (cor branca)

Ingredientes: L-Leucina, l-Isoleucina, l-Valina, soro do leite, antiumectante
(carbonato de cálcio e dióxido de silício), veículo maltodextrina, estabilizante
polivinilpirrolidona, emulsificante hidroxipropilmetilcelulose, espessante
talco, veículo polietilenoglicol e corante natural dióxido de titânio.

Ingredientes: Creatina micronizada monohidratada, cápsula (opacificante
dióxido de titânio, gelatina, umectante glicerina).
“O consumo de creatina acima de 3g ao dia pode ser prejudicial à saúde. ”

NÃO CONTÉM GLÚTEN
“ ALÉRGICOS, CONTÉM DERIVADOS DE LEITE.”
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 4,0g (3 tabletes)
Quantidade por porção
Valor energético
Proteínas
L-Leucina
L-Isoleucina
L-Valina

12kcal = 50kJ
3g
1.500mg
750mg
750mg

NÃO CONTÉM GLÚTEN
“Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) anos, somente devem consumir
este produto sob orientação de nutricionista ou médico”.
“O Ministério da Saúde adverte: não existem evidências científicas
comprovadas de que este alimento previna trate ou cure doenças. ”

% VD(*)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2,0g (4 cápsulas)

1%
6%
**
**
**

Quantidade por porção

Não contém quantidades significativas 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.
** Valores diários de referência não estabelecidos.

2 unidades - Cápsula de Cálcio D3 (cor branca)
Ingredientes: Carbonato de cálcio (cálcio), colecalciferol (Vitamina D3),
veículo (Óleo de soja), cápsula: gelatina, água purificada, umectante
glicerina e corante dióxido de titânio.

2,0g

1%
4%

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 2,0g de creatina.

1 unidade - Cápsula de boro (cor laranja)
Ingredientes: Amido de milho, talco farmacêutico, ácido bórico, estearato
de magnésio, lauril sulfato de sódio e dióxido de silício, cápsula (opacificante
dióxido de titânio, gelatina, corantes vermelho 40 e amarelo 6, umectante
glicerina).

NÃO CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,6g (1 cápsulas)
Quantidade por porção

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2,6g (2 cápsulas)
Quantidade por porção
Valor energético
Proteína
Cálcio
Vitamina D

% VD(*)

12kcal = 50kJ

Valor energético
Proteína (Creatina)

Valor energético
Boro

% VD(*)

0kcal = 0kJ
0,6g
700mg
5mcg

% VD(*)

0kcal = 0kJ
10mg

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.
** Valores diários de referência não estabelecidos.

0%
1%
70%
100%

Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas,
gorduras trans, fibras 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 consumo Fase II: Consumir um sachê após atividade física
ou conforme orientação de nutricionista ou médico.

2 unidades - Cápsula de ZMA (cor branca e azul)
Ingredientes: Sulfato de zinco, óxido de magnésio, vitamina B6 (piridoxina),
estabilizantes celulose microcristalina e amido, antiumectante dióxido de
silício, cápsula (gelatina, corantes azul 1 e vermelho 40, dióxido de titânio
e umectante glicerina).
NÃO CONTÉM GLÚTEN
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,9g (2 cápsulas)
Quantidade por porção
Vitamina B6
Magnésio
Zinco

1,3mg
260mg
7mg

% VD(*)
100%
100%
100%

Não contém quantidades significativas de valor energético, proteínas, 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.

Sugestão de consumo Fase III: Consumir um sachê a noite ou conforme
orientação de nutricionista ou médico.

CóD.

PRODuTO

44-184
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481 gr

PESO CX DE
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CHEIA
em mm
2,367 kg
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