PROTO 6 ANTIOX

O Proto 6 Antiox é a solução ideal para atender as necessidades proteicas de
qualquer indivíduo ativo. Ele traz em sua exclusiva composição, um complexo de
6 proteínas de diferentes taxas de digestão e perfis de aminoácidos (WPC, WPI,
WPH, albumina, caseinato de cálcio e proteína da carne), com um poder contínuo de absorção após a ingestão. Proto 6 é adicionado ainda, de TCM (Triglicerídeos de Cadeia Média), ômega 3- fontes essenciais de gorduras-e alto teor de
açaí liofilizado- potente antioxidante natural-. Perfeita combinação de ingredientes que irão tornar mais eficaz a produção de energia celular, contribuir para
aumento da massa muscular, diminuição de gordura corporal, melhora do rendimento nos treinos, máxima recuperação e além de conferir excelente aporte de
proteínas para ser inserido em um plano de gerenciamento de peso.
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SPECIAL

100% açaí

Ingredientes: Complexo proteico [proteína concentrada do soro do leite
(CFM), caseinato de cálcio, albumina, proteína isolada do soro do leite
(CFM), proteína hidrolisada do soro do leite e proteína da carne], leite
em pó desnatado, açaí liofilizado (Euterpe oleracea), aroma idêntico ao
natural de açaí (flavorizante), carboximetilcelulose (espessante), ômega
3 (ácido-linolênico), óleo de coco, mix de vitaminas e minerais [vitamina
C (ácido ascórbico), vitamina E (acetato de tocoferol), zinco (sulfato de
zinco) e selênio (selenito de sódio)], ácido cítrico (acidulante), dióxido
de silício (antiumectante), goma xantana (espessante), sucralose
(edulcorante), corante azul brillhante, corante vermelho bordeaux e
emulsificante lecitina de soja*.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, SOJA, OVO E PEIXE. *
Ingrediente usado no processo de instantaneização da proteína do soro
do leite, assim como todos os produtos instantâneos.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
NÃO CONTÉM ASPARTAME

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 45g (03 colheres dosadoras)
Quantidade por porção
Valor energético

% VD(*)

179kcal = 748kJ

9%

Carboidratos

12g

4%

Proteína

26g

52%

Gorduras totais

2,5g

5%

Vitamina C

13,5mg

30%

Vitamina E

3mg (4,47UI)

30%

Selênio

30,6mcg

30%

Zinco

6,3mg

30%

Sódio

225mg

9%

Não contém quantidades significativas de gorduras saturadas, gorduras
trans e fibra alimentar. (*) % 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.

Modo de preparo: Diluir 45g (03 colheres dosadoras) em 300ml de
água.
Sugestão de uso: Consumir 1 a 2 porções ao dia ou conforme
orientação de nutricionista ou médico.
PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO NO MS CONFORME
RESOLUÇÃO RDC Nº 27, DE AGOSTO DE 2010.
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44183

PROTO 6 ANTIOX
SABOR ACAI

900 g

900 g

1,10 kg

4,965 kg

7898599211913

17898599216410

MEDIDAS
MEDIDAS CX DE
CLASSIFICAÇÃO UNID/ CX.
UNITÁRIAS ( A X C ) EMBARQUE ( C x L x A)
FISCAL
EMBARQUE
em mm
em mm
260 x 152,7

309 X 309 X 250

2106.90.90
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