
1000 mg DE MACA PERUANA          3793 mg DE BCAA          2263 mg DE LEUCINA          1500 mg DE CREATINA

420 mg DE CAFEÍNA          ZMA          VITAMINAS COMPLEXO B

MEGA PACK HARDCORE DARKNESS foi desenvolvido sob medida para quem treina 
intensamente em busca de um grande volume muscular. 
Sua formulação inova ao combinar MACA PERUANA e ZMA, dois e�cazes estimulantes da 
produção de testosterona, além de ofertar as maiores concentrações de BCAA e LEUCINA do 
mercado. Traz ainda o poder inerente à CREATINA de aumentar a força e a explosão nos 
músculos, e da CAFEÍNA de favorecer o foco e a energia para os treinos. 
Em apenas 1 sachê diário de MEGA PACK HARDCORE DARKNESS você encontra altas 
concentrações de nutrientes fundamentais para força e hipertro�a.

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. 

APRESENTAÇÃO:
Embalagem disponível: canister, com tabletes e 
cápsulas. 15 TRAINING PACKS.
Peso Líquido: 135 g (NET WT. 0,30 LBS)
Produto Classi�cado como:
SUPLEMENTO DE CAFEÍNA PARA ATLETAS. AMINOÁCIDO 
DE CADEIA RAMIFICADA. SUPLEMENTO DE CREATINA 
PARA ATLETAS. MACA PERUANA EM CÁPSULAS.

SUGESTÃO DE CONSUMO:

Consumir 1 sachê 30 minutos antes do treino ou 
conforme orientação pro�ssional.                    

CONSERVAÇÃO:

Conservar este produto ao abrigo de luz, calor e 
umidade. Depois de aberto, consumir 
preferencialmente em até 30 dias.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Este produto não substitui uma alimentação 
equilibrada e seu consumo deve ser orientado por 
nutricionista ou médico.
O consumo de creatina acima de 3 g ao dia pode ser 
prejudicial à saúde.
Este produto não deve ser consumido por crianças, 
gestantes, idosos e portadores de enfermidades.
O Ministério da Saúde adverte: não existem evidências 
cientí�cas comprovadas de que este alimento previna, 
trate ou cure doenças. 
Consumir este produto conforme a Recomendação de 
Ingestão Diaria constante na embalagem.

INGREDIENTES: 

HARDCORE FOCUS AND RIPPED:

Cafeína, fosfato bicálcico (veículo) e cápsula de 
gelatina (gelatina, corante dióxido de titânio, vermelho 
eritrosina, vermelho 40, azul brilhante e amarelo 
tartrazina). COLORIDO ARTIFICIALMENTE.

ANTI-CATABOLIC COMPLEX:

Leucina, isoleucina, valina, polietilenoglicol (veículo), 
celulose microcristalina e hidroxipropilmetilcelulose 
(estabilizantes), dióxido de silício (antiumectante).

mTOR ACTIVATOR: 

Leucina, polietilenoglicol (veículo), celulose microcris-
talina e hidroxipropilmetilcelulose (estabilizantes), 
dióxido de silício (antiumectante), dióxido de titânio e 
azul brilhante (corantes).  COLORIDO ARTIFICIAL-
MENTE .
                                                                                                                                                                                                                                              
CELL POWER VOLUMIZER:

Creatina mono-hidratada e cápsula (gelatina e água). 

TESTO AMPLIFIER: 

Maca peruana em pó (Lepidium Meyenii), mix de 
vitaminas e minerais [óxido de magnésio (magnésio), 
niacina, biotina, acetato de tocoferol (vit. E), sulfato de 
zinco (zinco), pantotenato de cálcio (vit. B5), piridoxina 
(vit. B6), ribo�avina (vit. B2), tiamina (vit. B1), ácido 
fólico, cianocobalamina (vit. B12)], estabilizante amido 
e antiumectante dióxido de silício. Composição 
cápsula: gelatina, corantes dióxido de titânio e amarelo 
tartrazina. 

PRODUTO

DARKNESS MEGA PACK 15 PACKS 7 89631176331 3 381 x 287 x 155 mm

  

248 g 1.798  g 406129 x 129 x 154 mm 2106.90.30 3 789631176331 4135 g

mega pack
hardcore

DARKNESS MEGA PACK 15 PACKS

125 kcal = 523 kJ
1,0 g
3,8 g

130 mg
7,0 mg
1,3 mg
5,0 mg
1,2 mg
1,3 mg
10 mg

2,4 mcg
240 mcg

16 mg
10 mg

2263 mg
765 mg
765 mg

Não contém quantidades signi�cativas de gorduras totais, gorduras 
saturadas, gorduras trans, �bra 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.  
(**) Necessidade diária de aminoácido de cadeia rami�cada para 
indivíduos com peso equivalente a 161 Kg.   

Quantidade por porção

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 9,0 g [7 cápsulas e 3 tabletes]

Valor energético   
Carboidratos
Proteínas
Magnésio
Zinco
Vitamina B6
Vitamina B5
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina E
Vitamina B12
Ácido fólico
Niacina
Biotina
Leucina
Isoleucina
Valina

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

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

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

UNI. / CX.
EMBARQUE

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

PESO 
LÍQ.

INTEGRALMÉDICA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS S.A.
Estrada Bento R. Domingues, 1007 - 06900-000 Embu-Guaçu - SP
CNPJ nº 57.235.426/0001-41
SAC: 55 (11) 3003-7887  |  sac@integralmedica.com.br
www.integralmedica.com.br

A porção diária deste produto fornece 420 mg de cafeína.
A porção diária deste produto fornece 1,5 g de creatina.
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