
 

  

 

 

 CARB UP   
    Super Fórmula 

 Suplemento Energético para Atletas 
 

 

 

 

Descrição:    CARB UP® é formulado com uma mistura de carboidratos composta por Maltodextrina, Dextrose, 
Waxy Maize, Isomaltulose (Palatinose®) e D-Ribose, além de conter Whey Protein Concentrate 
(fonte de aminoácidos de cadeia ramificada - BCAAs). 
CARB UP® nova fórmula contém ainda vitamina C, vitaminas do complexo B e minerais. 
CARB UP® é indicado para ser utilizado antes e após os exercícios físicos.  
 

 
Objetivo:       Indicado para melhora nos níveis de energia, favorecendo a performance dos atletas. 

  
Ingredientes: Maltodextrina, dextrose, amido de milho ceroso (waxy maize), glicose, proteína concentrada do soro 

de leite, vitaminas e minerais (carbonato de cálcio, fosfato de potássio dibásico, sulfato de 
magnésio, ácido L-ascórbico (vitamina C), nicotinamida (niacina), D-pantotenato de cálcio (vitamina 
B5), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina mononitrato (vitamina 
B1), ácido fólico e cianocobalamina (vitamina B12)), isomaltulose, D-ribose, acidulante ácido cítrico, 
antiumectante fosfato tricálcico e edulcorantes: sucralose e acessulfame de potássio. NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. 
 
Sabor Laranja: Aromatizante e corante natural urucum. 
Sabor Limão: Aromatizante e corante natural clorofila. 
Sabor Tangerina: Aromatizante e corantes naturais urucum e vermelho de beterraba. 
Sabor Uva: Aromatizante, corante natural vermelho de beterraba e artificiais amaranto e indigotina. 
Sabor Açaí com Guaraná: Polpa de açaí, aromatizantes, corante natural vermelho de beterraba e 
corante caramelo IV. 
Sabor Morango Silvestre: Aromatizante, corante natural vermelho de beterraba e artificial 
vermelho 40. 
Sabor Guaraná do Brasil: Guaraná em pó, aromatizante e corante caramelo IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
Composição:  

           
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 50g (2 medidas) 

Quantidade por porção % VD (*) 
Valor energético 176 kcal = 739 kJ 9 % 
Carboidratos 42 g, dos quais: 14 % 
  Açúcares 12 g ** 
Proteínas 2,0 g 3 % 
Sódio 13 mg 1 % 
Vitamina C 11 mg 24 % 
Vitamina B6  0,33 mg 25 % 
Vitamina B1 0,30 mg 25 % 
Vitamina B2 0,33 mg 25 % 
Niacina 4,0 mg 25 % 
Vitamina B12  0,60 mcg 25 % 
Acido Fólico  60 mcg 25 % 
Vitamina B5 1,3 mg 26 % 
Cálcio 188 mg 19 % 
Magnésio 49 mg 19 % 
Potássio  75 mg ** 
“Não contém quantidade significativa de Gorduras totais, Gorduras 

saturadas, 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. 
** Valores Diários não estabelecidos.  
OBS: Poderá haver pequenas variações nos valores referente a 
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: 
 
 
 
Sugestão de  
uso: 

Dilua 2 medidas cheias de CARB UP®  em 1 copo (250 ml) de água gelada e misture bem. Se 
preferir, bata no liquidificador ou em uma coqueteleira.  
MEDIDOR NO INTERIOR DA EMBALAGEM 
 
  
Tome 1 porção 30 minutos antes dos exercícios e outra logo após.  

                           
Importante:         “ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO 

DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO.” 
“Diabéticos: contém glicose, d-ribose e isomaltulose.” 
“Diabéticos: a isomaltulose contém glicose e frutose.” 

 
 
 

 
Validade:              

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

 
Cuidados de        
conservação: 

Conservar o produto bem fechado, em lugar fresco, seco e protegido de raios solares. 
Após aberto, deverá ser consumido no prazo de 30 dias. 
 

Registro:     Produto dispensado da obrigatoriedade de registro. 
 
Consultas técnicas e  
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 

 

  Apresentação:   Potes de 800g nos sabores laranja, limão, tangerina, uva, morango silvestre, guaraná do Brasil       
e açaí com guaraná. 


