
 
 

 

 

MASSA MONSTER BLACK®  

Suplemento Energético para Atletas 
 
 
 

Descrição: MASSA MONSTER BLACK® é uma fórmula exclusiva composta por diferentes fontes de carboidratos, como Waxy 
Maize, D-Ribose, Isomaltulose (Palatinose®) e Maltodextrina, além de proteínas de elevado PDCAAS (Escore 
Aminoacídico Corrigido pela Digestibilidade da Proteína) provenientes da Whey Protein, Caseína Micelar e Albumina. 
MASSA MONSTER BLACK® também é adicionado de Creat-Magna-Power® e MCT (triglicerídeos de cadeia média), 
ingredientes que beneficiam o atleta. 
A sugestão de consumo de 3 shakes de MASSA MONSTER BLACK fornece 100% da IDR (Ingestão Diária 
Recomendada) de vitaminas e minerais. 
 

 
 

Objetivo: 
 
 
 
Ingredientes: 

 
 
Composição: 

 

MASSA MONSTER BLACK® é recomendado ao atleta em treinamento intenso que busca energia, ganho de peso, 
desenvolvimento e recuperação muscular. 
 
 
Maltodextrina, soro de leite, proteína concentrada do soro de leite, clara de ovo, amido de milho ceroso (waxy maize), 
isomaltulose, caseína micelar, magnésio quelato, D-ribose, triglicerídeos de cadeia média, mix de vitaminas (ácido L-
ascórbico (vitamina C), nicotinamida (niacina), acetato de D-alfa-tocoferila (vitamina E), D-pantotenato de cálcio 
(vitamina B5), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina mononitrato (vitamina B1), 
palmitato de retinila (vitamina A), ácido fólico, D-biotina, colecalciferol (vitamina D) e cianocobalamina (vitamina 
B12)), proteína isolada do soro de leite, mix de minerais (pirofosfato de ferro, sulfato de zinco, sulfato de manganês, 
sulfato de cobre, iodeto de potássio, molibdato de sódio, cromo picolinato, óxido de cromo e selenito de sódio), 
espessante polidextrose e edulcorantes: sucralose e acessulfame de potássio. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
 
Sabor Morango: Aromatizantes e corante natural vermelho de beterraba. 
Sabor Chocolate: Cacau em pó e aromatizante. 
Sabor Baunilha: Aromatizante. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 120 g (5 medidas) 

Quantidade por porção % VD (*) 

Valor energético 440 kcal = 1848 kJ 22 % 

Carboidratos 82 g, dos quais: 27 % 

  Açúcares 15 g ** 

Proteínas 25 g 33 % 

Gorduras totais 1,4 g 3 % 

Gorduras saturadas 0,7 g 3 % 

Sódio 273 mg 11 % 

Vitamina C 15 mg 33 % 

Niacina 5,3 mg 33 % 

Vitamina E 3,3 mg 33 % 

Vitamina B5 1,7 mg 34 % 

Vitamina B6  0,43 mg 33 % 

Vitamina B2 0,43 mg 33 % 

Vitamina B1 0,40 mg 33 % 

Vitamina A 200 mcg 33 % 

Acido Fólico  80 mcg 33 % 

Biotina 10 mcg 33 % 

Vitamina D 1,7 mcg 34 % 

Vitamina B12  0,80 mcg 33 % 

Magnésio 36 mg 14 % 

Ferro 4,7 mg 34 % 

Zinco 2,3 mg 33 % 

Manganês 0,77 mg 33 % 

Cobre 300 mcg 33 % 

Iodo 43 mcg 33 % 

Molibdênio 15 mcg 33 % 

Cromo 12 mcg 34 % 

Selênio 11 mcg 32 % 

“Não contém quantidade significativa de Gorduras trans e Fibra alimentar” 
 
 

 

* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. 
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 
necessidades energéticas. 
** Valor Diário não estabelecido. 

 

OBS: Poderá haver pequenas variações nos valores referente à informação nutricional de acordo com o sabor. 
 

Baixo teor de açúcares. Este não é um alimento com valor energético reduzido. 
 

 
Modo de preparo por 
porção e sugestão de 
uso: 

 
Bata no liquidificador, mixer ou coqueteleira 5 medidas** (120g) de MASSA MONSTER BLACK® em 300ml de 
água (1 copo grande). Experimente também com leite, frutas ou sua bebida preferida. 
**A medida no scoop pode variar em função da densidade e outras características do produto. 
 
Porção Diária: 3 shakes de 360g. Divida a porção em 3 doses e tome ao longo do dia. 
Medidor no interior da embalagem. 
 

                                 

Importante: ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SER 
ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO. 
 
DIABÉTICOS: CONTÉM LACTOSE (COMO TODA PROTEÍNA DO SORO DE LEITE), D-RIBOSE E 
ISOMALTULOSE. 
 
DIABÉTICOS: A ISOMALTULOSE CONTÉM GLICOSE E FRUTOSE. 
 
 
 
 
 

 
Apresentação: Potes com 1,5kg e 3kg, nos sabores Chocolate, Morango e Baunilha.  

 
Validade: 02 (dois) anos, desde que respeitados os cuidados de conservação. 

 
Cuidados de 
conservação: 

Conservar o produto bem fechado, em lugar fresco e seco.  
Após aberto, consumir preferencialmente dentro de 60 dias.  

 
Registro: Produto dispensado da obrigatoriedade de registro. 

 

Consultas técnicas/                             
comerciais: 

Fale Conosco: 0800-105242 / Fax: (011) 4785 3330 
site: www.probiotica.com.br 
PROBIÓTICA LABORATÓRIOS LTDA. 
Av. João Paulo I, 1795 Jd. Santa Bárbara 
Embu das Artes – SP- Brasil 
CEP 06817-000 

 


