TOP DEFINITION
9000

L.A.

MUSCLE DEFINITION | OMEGA W6 | PICOLINATO DE CROMO

L.A. Top Definition atua no processo da queima de gordura,
diminuindo sua concentração no organismo na forma de tecido
adiposo. Algumas pesquisas apontam para uma melhor
efetividade de ação no tecido adiposo abdominal, favorecendo
a redução da circunferência da cintura, perdendo medidas.
L.A. Top Definition está indicado aos praticantes de exercícios
físicos, na intenção de reduzir a gordura, influenciando
diretamente nas modificações da composição corporal, sendo
assim L.A. Top Definition está indicado aos envolvidos em
programas de emagrecimento e perda de gordura, ajudando a
conquistar um físico mais definido e marcado.
A linha BODY SIZE® foi criada a fim de fornecer os produtos mais
exclusivos, modernos e cientificamente eficazes para melhorar o
seu desempenho físico e bem-estar. A BODY SIZE® se mantém
firme no seu compromisso de estabelecer novos padrões no
desenvolvimento de produtos com total dedicação a um
princípio muito importante: A INOVAÇÃO.

APRESENTAÇÃO:

SUGESTÃO DE USO:

Embalagem disponível: pote, 120 cápsulas.

Consumir 2 cápsulas, três vezes ao dia, nas

Peso Líquido:180 g [NET WT: 0,40 lbs]

principais refeições ou conforme orientação

Produto Classificado como:

profissional.

ÓLEO DE CÁRTAMO COM PICOLINATO DE

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 9g (6 cápsulas)
Quantidade por porção

%VD(*)

VALOR ENERGÉTICO

54 kcal = 227 kJ

3

GORDURAS TOTAIS

6 g, das quais

11

INGREDIENTES:

GORDURAS SATURADAS

0,6 g

3

Óleo de Cártamo, Picolinato de Cromo e

GORDURAS MONOINSATURADAS

0,9 g

−

RECOMENDAÇÕES:

Cápsula

GORDURAS POLIINSATURADAS

4,4 g

−

Conservar este produto ao abrigo de luz, calor e

glicerina e ácido cítrico (antioxidante)]

GORDURAS TRANS

NÃO CONTÉM GLÚTEN

CROMO

CROMO.

umidade.

Depois

de

aberto

consumir

preferencialmente em 30 dias. Este produto não

de

Gelatina

[gelatina,

água,

substitui uma alimentação equilibrada e seu

WARNING:

consumo deve ser orientado por nutricionista

DO NOT EXCEED RECOMMENDED DOSAGE!

0g

−

35 mcg

100

Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas,
fibra alimentar e sódio.
(*)%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.

ou médico. Não se destina a prevenir, tratar, ou
curar doenças. Visa

melhorar

o estado

fisiológico/metabólico para o fim que se destina.
O Ministério de Saúde adverte: Não existem
evidências científicas comprovadas de que este
alimento previna, trate ou cure doenças.

PRODUTO
L.A. - Top Definition com
Picolinato de Cromo

PESO
LÍQ

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

180 g

400 g

7 89631170837 6

L.A. - Top Definition com Picolinato de Cromo

MEDIDAS UNITÁRIAS CLASSIFICAÇÃO
(L x A)
FISCAL
70 x 70 x 135 mm

2106.90.30

REGISTRO NO MINISTÉRIO
DA SAÚDE: 4.9124.0146

CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

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

6 789631170837 8

295 x 220 x 138 mm

PESO CX. DE
UNID/ CX.
EMPILHAMENTO
EMBARQ CHEIA EMBARQUE PALLET (CX.EMB.)
4.965 g

12

105

Fabricado por Integralmédica S/A Agricultura e Pesquisa,
Rodovia Bento R. Domingues, 1007,
06900-000 – Embu-Guaçu – SP,
CNPJ 57.235.426/0001-41
SAC: 55 (11) 3003-7887 | sac@integralmedica.com.br | www.integralmedica.com.br

