
 

            CARB UP
 
GEL 

 

               Super Formula 

                    Suplemento Energético para Atletas 
 

 

Descrição: CARB UP GEL é um produto destinado a atletas que buscam suporte 
energético para seu desempenho com rapidez e praticidade. Sua formulação 
está ainda mais completa combinando carboidratos como Waxy Maize e 
Maltodextrina favorecendo o equilíbrio dos níveis de energia constantes antes e 
durante os treinos. 
 

 
Objetivo: CARB UP GEL auxilia o atleta a melhorar sua performance durante os treinos, 

prolongando o tempo que o leva à fadiga, pois sua fórmula rica em carboidratos 
mantém os estoques de glicogênio elevados. Pode ser tomado por atletas que 
praticam qualquer tipo de atividade física.  

  
Ingredientes:      Maltodextrina, água deionizada, xarope de frutose, proteína do soro do leite, 

amido de milho ceroso (waxy maize), reguladores de acidez: citrato 
monossódico e fosfato de potássio monobásico e conservadores: sorbato de 
potássio e benzoato de sódio.  NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
 
Sabor Banana: acidulante ácido fosfórico e aromatizante. 
Sabor Laranja: acidulante ácido fosfórico e aromatizante. 
Sabor Baunilha: acidulante ácido fosfórico e aromatizante. 
Sabor Morango Silvestre: acidulante ácido fosfórico e aromatizante. 
Sabor Açaí com Guaraná: acidulante ácido fosfórico, corante natural de 
beterraba, corante caramelo IV e aromatizantes. 
Sabor Chocolate: acidulante ácido cítrico, corante caramelo IV e 
aromatizantes. 

 
Composição:  
 
 

 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 30g (1 sachê) 

Quantidade por Porção %VD* 
 
Valor 
Energético 

      
80 Kcal = 336 kJ 

 
4% 

Carboidratos 
Sódio 
 

20g 
36mg 

7% 
2% 
 

“Não contém quantidade significativa de 
Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas, 
Gorduras trans e Fibra alimentar” 
*% Valores Diários de Referência com base em 
uma dieta com 2000 calorias ou 8.400 kJ. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades energéticas 



 
Sugestão de 
Uso: 

 
Tome 1 sachê 30 minutos antes e a cada 30 minutos de exercício. Tome 
sempre um copo de água após cada sachê. 

                                                                                         
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) E FRUTOSE” 
 

 
Apresentação: Sachês com 30 g cada, acondicionados em caixas display com 10 sachês.  

Sabores: Banana, Baunilha, Laranja, Açaí com Guaraná, Morango Silvestre e 
Chocolate. 

 
Validade: 18 (dezoito meses), desde que respeitados os cuidados de conservação. 
 
Cuidados de 
conservação: 

Manter o produto em local fresco, longe de raios solares.  
 

 
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 


