PROTOBAR

PROTOBAR é uma barra de proteína composta por diferentes
fontes proteicas que garantem um perfil de aminoácidos
completo e rico em subfrações proteicas bioativas.

Fibra reguladora mais moderna do mercado (Orafti ® Synergy1), 100% natural,
de propriedades prebióticas que estimula o trânsito intestinal e modula a flora
para manutenção de boa função digestiva e imunológica.

MIX ESPECIAL
DE VITAMINAS

A,B6,B9,B12,

FONTE NATURAL DE AMINOÁCIDOS
DE CADEIA RAMIFICADA

MINERAIS

+ D3

BCAAs

ZINCO SELÊNIO PICOLINATO DE CROMO

Benefícios:

- Fornece alto teor de aminoácidos essenciais;
- Contribui para saciedade e auxilia no bom funcionamento intestinal;
- Favorece a síntese protéica;
- Estimula a recuperação e construção muscular.

Poucos alimentos são fontes naturais ricas
em vitamina D, por conseguinte, a ausência de
exposição diária à luz solar têm contribuído para
a alta prevalência de níveis insatisfatórios de
vitamina D na população em geral. A Vitamina D3
possui importante papel fisiológico estabelecido
na homeostase óssea, mas potencialmente
em todo o metabolismo extra mineral. Sua
deficiência aumenta o risco de câncer, doença
cardiovascular, doença autoimune, diabetes
mellitus tipo 2, obesidade e doenças infecciosas.
Níveis adequados de Vitamina D proporcionam
melhor eficiência metabólica resultando em
maior oxidação de gordura.

Diferenciais de qualidade:

- Adicionado de vitaminas e minerais;
- Alto teor proteico por 70g de produto;
- Aporte de fibra prebiótica (Orafti®Synergy1).
- Adicionado de vitamina D3

Combinação entre diferentes fontes de proteinas para obtenção de um perfil de aminoácidos completo e rico em subfrações proteicas bioativas como a
lactoferrina, imunoglobulinas e glicomacropeptídeos. Whey Protein Concentrada e Isolada, Caseinato de Cálcio e Peptídeos do Colágeno com alto grau de pureza,
permitem uma melhor absorção pelo organismo. Proteínas “Time Release” com características de liberação rápida, intermediária e prolongada garantem que
os aminoácidos atinjam a corrente sanguínea gradualmente, o que converte em aumento da capacidade de saciedade. A Proto Bar é prática, nutricionalmente
balanceada e pode ser utilizada em lanches intermediários para controlar a ingestão excessiva de alimentos durante períodos de perda de peso ou definição,
como também sendo importante incremento de aporte proteico para minimizar a perda de massa muscular como consequência dos treinos ou apenas durante
dietas de restrição calórica.

√PASTA DE AMENDOIM INTEGRAL (PARA VERSÃO AMENDOIM) Proveniente
de grãos NON-GMO (não transgênicos). A maior parte das gorduras
presentes no amendoim são monoinsaturadas ou poli-insaturadas, se
destacando o ácido graxo ômega 6, que também esta presente em alimentos
como o azeite de oliva e o abacate. É comprovadamente benéfico a saúde do
coração, melhorando portanto os níveis de colesterol total, colesterol ruim
(LDL) e triglicerídeos.

√NIBS DE CACAU PURO (PARA VERSÃO CHOCOLATE)
Os polifenóis do cacau possuem importante ação antioxidante
prevenindo o envelhecimento cutâneo e favorecem o bom
funcionamento do organismo. As procianidinas protegem as
células intestinais. Já os flavonóides tem importante papel na
melhoria do sistema cognitivo por aumentar a oxigenação cerebral.

PROTOBAR
amendo whey

choco whey

Ingredientes: Cobertura de chocolate, xarope de sorbitol, caseinato de cálcio, pasta de amendoim integral, recheio cremoso de amendoim [amendoim
torrado e moído, açúcar, gordura vegetal, soro do leite, leite em pó integral, lecitina de soja e polirricinoleato de poliglicerol (emulsificantes), aroma
idêntico ao natural (flavorizante), cloreto de sódio], peptídeos de colágeno, amendoim torrado e granulado, xarope de polidextrose, óleo de palma, proteína
concentrada do soro de leite, proteína isolada de soro de leite, fruto-oligossacarídeos, Orafti®Synergy1 (inulina), glicerina (umectante), mix de vitaminas [A
(acetato de retinol), D3 (colecalciferol), B6(piridoxina Hcl), B9 (ácido fólico), B12 (cianocobalamina)] e minerais [zinco (sulfato de zinco), selênio (selenito de
sódio), cromo (picolinato de cromo)], aroma idêntico ao natural (flavorizante), lecitina de girassol (emulsificante), sorbato de potássio (conservante) e tocoferol
(antioxidante natural). NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADOS DE LEITE E SOJA*. CONTÉM LACTOSE.* Ingrediente usado
no processo de instantaneização da proteína do soro do leite.

Ingredientes: Cobertura de chocolate, xarope de sorbitol, caseinato de cálcio, recheio cremoso de chocolate [açúcar, gordura vegetal, leite em pó desnatado,
cacau em pó, soro de leite, lecitina de soja e polirricinoleato de poliglicerol (emulsificantes)], peptídeos de colágeno, cacau em pó, xarope de polidextrose,
óleo de palma, nibs de cacau, proteína concentrada do soro de leite, proteína isolada de soro de leite, fruto-oligossacarídeos, Orafti®Synergy1 (inulina),
glicerina (umectante), mix de vitaminas [A (acetato de retinol), D3 (colecalciferol), B6 (piridoxina Hcl), B9 (ácido fólico), B12 (cianocobalamina)] e minerais
[zinco (sulfato de zinco), selênio (selenito de sódio), cromo (picolinato de cromo)], aromas indênticos aos naturais (flavorizantes), cloreto de sódio, lecitina
de girassol (emulsificante), sorbato de potássio (conservante) e tocoferol (antioxidante natural). NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS
DE LEITE, SOJA* E PODE CONTER AMENDOIM. CONTÉM LACTOSE. * Ingrediente usado no processo de instantaneização da proteína do soro do leite.

Suporte balanceado de nutrientes ideal para refeições intermediárias.

amendo whey

choco whey

PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO NO MS CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 27, DE AGOSTO DE 2010.

