
 

APRESENTAÇÃO:

Embalagem disponível: pote, com 60 caps.

Peso Líquido: 46 g [NET WT: 0,10 lbs] 

Produto Classi�cado como:

GUARANÁ EM CÁPSULAS COLORIDO 

ARTIFICIALMENTE

RECOMENDAÇÕES:

Conservar este produto ao abrigo de luz, calor e 

umidade. Este produto não substitui uma 

alimentação equilibrada e seu consumo deve ser 

orientado por nutricionista ou médico. Visa  

melhorar  o estado �siológico/metabólico para o 

�m que se destina. O ministério da saúde 

adverte: não existem evidências cientí�cas de 

que este alimento previna, trate ou cure 

doenças. Crianças, gestantes, nutrizes, idosos e 

portadores de enfermidades devem consultar o 

médico antes de consumir este produto.

 

SUGESTÃO DE USO:

Consumir 2 cápsulas de THERMA PRÓ 

HARDCORE® 30 minutos antes da atividade 

física. Caso não possua uma rotina de treino 

diária, consuma 2 cápsulas de THERMA PRÓ 

HARDCORE® 15 minutos antes do café da 

manhã.  Antes de consumir o produto leia 

antentamente as informações contidas na 

embalagem. Não deve ser  consumido no 

período de 5 horas antes de dormir para não 

atrapalhar o sono. Para maximizar os 

resultados, combine THERMA PRÓ 

HARDCORE® com exercícios físicos e um 

programa de nutrição saudável.     

   

INGREDIENTES:

Guaraná em Pó, Dióxido de Silício 

(antiumectante) e Cápsula  de Gelatina 

(Gelatina e Corante Arti�cial INS 124)

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

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

DO NOT EXCEED RECOMMENDED DOSAGE!

WARNING:

THERMA PRO HARDCORE - CAPS

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

THERMA PRO Hardcore  60 cap 7 89631170797 3

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

260 x 190 x 125 mm
 
  

PESO CX. DE
EMBARQ CHEIA

 137 g  1.776 g

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

120

UNID/ CX.
EMBARQUE

12

MEDIDAS UNITÁRIAS
(L x A)

60 x 60 x 115 mm

 

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

2106.90.30 6 789631170797 5

PESO 
LÍQ

 46 g

THERMA PRO Hardcore  60 cap

280MG DE CAFEÍNA/PORÇÃO I  FAT BURNING I  WEIGHT LOSS I  ENERGY FORMULA

*%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.

VALOR ENERGÉTICO
CARBOIDRATOS
PROTEÍNAS
GORDURAS TOTAIS
GORDURAS SATURADAS
GORDURAS TRANS
FIBRA ALIMENTAR
SÓDIO

0kcal = 0kJ 
0g
0g
0g
0g
0g
0g

0mg

0
0
0
0
0
-
0
0

Quantidade por porção %VD(*)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 1,54g (2 cápsulas)

A porção diária desse produto fornece 280mg de cafeína

T H E R M O G E N I C

THERMA  PRO HARDCORE é um produto à base de guaraná, que 
possui naturalmente altas concentrações de cafeína, um potente 
termogênico. A cafeína ativa o metabolismo elevando a 
termogênese e promovendo a produção de energia através da 
utilização da gordura corporal. O potencial de poupar o 
glicogênio muscular, fazendo com que o organismo utilize a 
gordura como fonte de energia no lugar do glicogênio 
(combustível energético limitante nos exercícios de endurance), 
faz da cafeína um e�ciente recurso ergogênico, pois resulta em 
um aprimoramento da performance dos atletas além de protelar 
o estado de fadiga. Outros efeitos da cafeína que resultam na 
melhora da performance são: estímulo do sistema nervoso 
central, aumentando o estado de alerta, estimulando a 
circulação sanguínea, o funcionamento cardíaco e estímulo da 
contração muscular, melhorando o desempenho em exercícios 
de alta intensidade e curta duração. A porção diária de 2 
cápsulas fornece 280 mg de cafeína, uma das maiores 
concentrações  por cápsula do mercado.

A linha BODY SIZE® foi criada a �m de fornecer os produtos mais 
exclusivos, modernos e cienti�camente e�cazes para melhorar o 
seu desempenho físico e bem-estar. A BODY SIZE® se mantém 
�rme no seu compromisso de estabelecer novos padrões no 
desenvolvimento de produtos com total dedicação a um 
princípio muito importante: A INOVAÇÃO.  


