
APRESENTAÇÃO:

Embalagem disponível: pote contendo 

suplemento na forma de pó, sabor limão. 

Peso Líquido: 300 g [NET WT. 0,66 LBS]

Produto Classificado como:

AMINOÁCIDOS DE CADEIA RAMIFICADA  

SABOR LIMÃO.

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

umidade. 

"Crianças, gestantes, idosos e portadores de 

qualquer enfermidade devem consultar o 

médico e ou nutricionista".

SUGESTÃO DE CONSUMO :
Diluir 2,6 g (1 scoop, conforme graduação) de BCAA 

FIX  em 150 ml de água. 

INGREDIENTES:
Leucina, isoleucina, valina, ácido cítrico 

(acidulante), aroma idêntico ao natural de limão, 

corante natural clorofila, acessulfame K e sucralose 

(edulcorante) e dióxido de sílicio (antiumectante).

NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Contém aromatizante sintético idêntico ao 
natural.

 

Fabricado por INTEGRALMÉDICA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS S/A,
Rodovia Bento R. Domingues, 1007,
06900-000 – Embu-Guaçu – SP,
CNPJ 57.235.426/0001-41

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN
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MEDIDAS CX. DE
EMBARQUE (C x L x A)

464 x 348 x 127 mm

  

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

520 g    6.561 g

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

72

UNID/ CX.
EMBARQUE

12

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

115 x 115 x 125 mm

 

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

2922.49.90

PESO 
LÍQ

 300 g 
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O BCAA FIX é um suplemento que contém, em sua fórmula, alta concentração de 

aminoácidos de cadeia ramificada, Leucina, Valina e Isoleucina, na proporção 

5:1:1, respectivamente. Os BCAAs (sigla para o termo, em inglês, Branched-chain 

Amino Acid) fazem parte dos chamados aminoácidos essenciais, ou seja, que não 

são produzidos naturalmente pelo organismo e, por isso, precisam ser ingeridos 

por meio da alimentação ou suplementação. Os aminoácidos são as unidades que 

compõem as proteínas, essas, por sua vez, estão na base da construção dos 

tecidos musculares.

Dessa forma, a ingestão adequada de aminoácidos essenciais é fundamental para 

nosso organismo.

BCAA FIX é um suplemento indicado para pessoas que possuam necessidade de 

uma elevada ingestão de aminoácidos essenciais.

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.

BENEFÍCIO: RECUPERAÇÃO, GANHO DE FORÇA E MASSA MUSCULAR

BRANCHED-CHAIN AMINO ACID

POWDER                    5:1:1•

BCAAFIX

Alta Concentração
Zero Açúcar
Gluten Free
Recuperação Muscular

Valor energético   
Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas 
Gorduras trans 
Fibra alimentar
Sódio
Leucina
Isoleucina
Valina

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

0 mg
1330 mg
270 mg
270 mg

0
0
0
0
0
−
0
0

100 **
28 **
28 **

Quantidade por porção %VD(*)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2,6 g ( 1 scoop )

(*)%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 aminoácidos de cadeia ramificada para 
indivíduos com peso equivalente a  95 kg.


