
APRESENTAÇÃO:

Embalagem disponível: pote, em pó, no sabor 

chocolate.

Peso Líquido: 907g [NET WT. 2 LBS]

Produto classificado como:

SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATLETAS 

RECOMENDAÇÕES:
Conservar este produto ao abrigo de luz, calor e 

umidade. Depois de aberto, consumir 

preferencialmente em até 30 dias. Este produto 

não substitui uma alimentação equilibrada e seu 

consumo deve ser orientado por nutricionista ou 

médico.

 

SUGESTÃO DE USO:
Diluir 35 g (1 scoop) de Carnibol em 250 ml de 

água. Consumir 1 dose após o treino ou conforme 

orientação profissional.  

INGREDIENTES:
ProMyoBlend® Proprietary (proteína hidrolisada de 

carne bovina, albumina e peptídeos de colágeno), 

cacau em pó,  aromas sintéticos idênticos aos 

naturais, goma xantana (espessante) e sucralose 

(edulcorante).

 

CONTÉM GLÚTEN.
Contém Aromatizante Sintético Idêntico ao 
Natural.

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

 CARNIBOL Chocolate 7 89631171087 4

MEDIDAS CX. DE
EMBARQUE (C x L x A)

312 x 312 x 262 mm

  

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

1.231 g 5.240 g

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

60

UNI. / CX.
EMBARQUE

4

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

145 x 145 x 260 mm

 

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

2106.90.30 7 89631171087 4

PESO 
LÍQ.

 907g 

CARNIBOL Chocolate

carnibol
COMPLEXO DE PROTEÍNAS

BENEFÍCIO: AUMENTO DE MASSA MAGRA, AUMENTO DE FORÇA.

CARNIBOL é um suplemento à base de proteína miofibrilar hidrolisada de carne bovina, 
importante especialmente para a contração muscular.
Possui elevado teor de proteínas de alto valor biológico e é rico em aminoácidos essenciais, 
BCAAs, Lisina, Cisteina e Treonina, o que faz desse suplemento uma excelente fonte proteica.  

CARNIBOL traz ainda uma combinação de ingredientes que  favorecem o balanço nitrogenado 
positivo (ingestão de aminoácidos maior que sua degradação no organismo).

Os atletas determinados, que acreditam que o potencial de seus músculos pode ser levado 
sempre um passo adiante, são conhecidos como bodybuilders.  Para eles, intensidade e 
resultado são palavras chave.

A linha DARKNESS oferece produtos desenvolvidos com alta qualidade e concentração de 
nutrientes, objetivando atender às necessidades nutricionais desses atletas e, assim, auxiliar 
em seu desempenho esportivo.

350% mais  concentrado
que um bife

ProMyoBlend®
Proprietary

27g de PROTEINA      GLUTAMINA      BCAA• •

124 kcal = 518 kJ
2,9 g
27 g

0,54 g
 0,23 g

0 g
1,1 g

69 mg
15 mg
70 mg

(*)%Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 kcal, 
ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades energéticas.

6
1

36
1
1
−
5
3
6
7

Quantidade por porção % VD*

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 35 g [1 scoop]

Valor energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas 
Gorduras trans 
Fibra alimentar
Sódio
Magnésio
Cálcio
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