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PROTOBAR

PROTOBAR é uma barra de proteína compostapor tiferentes
fontes proteicas que garantem um perfil de aminoácidos
completo e rica em subfrações proteicas bioativas.

Fibra reguladora mais moderna do mercado (Orafti'*Synergyt), 100% natural,
de propriedades prebióticas que estimula o trânsito intestinal e modula a flora
para manutenção de boa função digestiva e i munológica.
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ZINCO SELiNIO PICOLINATO OE CROMO

Benefícios:

- Fornece ano teor de am/ncác/dos e$58nc/a/s;
• Contribui para saciedade e auxilia no bom funcionamento intestinal;
• Favorece a síntese proteica;
- Estimula a recuperação e construção muscular.
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Poucos a//mentos sJo fontes naturms ricas
em vitamina O. por conseguinte, a ausência de
exposição dia.ria a lut sofar t8m contribu,do para
a alta prevalt!ncla de mve,s lnsattstatórios de
'lihunin,'f D napopulaç.'10 em gemi, A Vitamina 03
possui importante p,1pel fisioJógfco eslabelecido
na homeostase óssea. mas po(1,"11Clalmente
em tod<J o metabolismo extra mineral. Su.1
deficif?ncia aumenta o risco de câncer. doença
cardwva.scular. doença autoimune. diabet,J'S
mellitus tipo 2, obesidade e doenç.1s infeccios..s
Ilíveis lldeQu:tdos de Vitamina D proporciomim
me/ft(J{ cticléncm metabólica resultando cm
maia, ox1daç.io de gordura

Diferenciais de qualidade:

-Adicionado de vitaminas e minerais;
-Alto teor proteico por 70g de produto;
-Aporte de fibra preb/6tica (Oraftl"Synergyt).
-Adicionado de vitamina D3

Combinação entre diferentes fontes de prole/nas para obtenção de um perfil de aminoácidos completo e rico em subtrações proteicas bloatllllls como a
lactolerrlna, lmunoglobu/lnas e g//comacropeptfdeos. Whey Prote/n Concentrada e Isolada, Case/nato de Cálcio e Pept/deos do Colágeno com alto grau depurem,
permitem uma melhor absorção pelo organismo. Proteínas "Time Release" com características de liberação rápida, intennediária e prolongada garantem que
os aminoácidos atinjam a co"ente sa.nguínea gradualmente, o que converte em aumento da capacidade de saciedade. A Prata Bar é prática, nutriclonalmente
balanceada e pode ser ut/1/mda em lanches intermediários para controlar a ingBStão excessiva de alimentos durante períodos de perda d8 peso ou definição,
como também sendo imporlante incrumento de aporte proteico para minimizar a perda de massa muscular como consequência dos treinos ou apenas durante
dietas de restrição ca/6rlca.

vl'ASTA DEAME#-IIITE6/W. (l'tlllA VERSÃO AMENDOIM} Proveniente
de grãos #0#-61tl0 (não transgénicos/. A maior parte das gorduras
presentes no amendoim são monolnsaturadas ou po/1-lnsaturadas, se
destacando o ácido graxo ômega 6, que também esta presente em alimentos
como o azeite de oliva e o abacate. t comprolllldamente benéfico a saúde do
coração, melhorando pottanto os níveis de colesterol total, colesterol ruim
(LOLJ e triglicerídeos.

v,.BS DE CACAU l'IIRD (PARA VEIISAO CHOC«AJf/
Os pol/len6/s do cacau possuem Importante ação antioxidante
pravenlndo o envelhecimento cutâneo e favorecem o bom
funcionamento do organ;smo. As procianidinas protegem as
células Intestinais. Já os f/avon6ides tem importante papel na
melhoria do sistema cognitivo por aumentar a oxigenação cerebral.

