
VO2
ENERGY POWDER

APRESENTAÇÃO:

Embalagem disponível: pote, com pó, no sabor 

guaraná

Peso Líquido: 1kg [NET WT. 2,2 LBS]

Produto Classificado como:

SUPLEMENTO ENERGÉTICO PARA ATLETAS

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. Não se 

destina a prevenir, tratar, ou curar doenças. Visa  

melhorar  o estado fisiológico/metabólico para o 

fim que se destina. 

SUGESTÃO DE USO:
Diluir 3 colheres de sopa (aproximadamente 40g) 

de VO2 Energy Powder em 500ml água gelada. 

 

Consumir 2 porções ao dia, sendo uma até 15 

minutos antes da atividade física e a outra logo 

após os exercícios, ou conforme orientação 

profissional.

INGREDIENTES:
Maltodextrina, Dextrose, Frutose, Proteína 

Concentrada do Soro de Leite, Proteína 

Hidrolisada de Trigo, Vitamina C (ácido 

ascórbico), Vitamina E (alfa-tocoferol), Ribose, 

Citrato de Sódio, Fosfato de Sódio Monobásico e 

Fosfato de Potássio Monobásico (reguladores 

de acidez), Ácido Cítrico (acidulante), Goma 

Xantana (espessante) e Dióxido de Silício 

(antiumectante).

GUARANÁ: Aroma Idêntico ao Natural de 

Guaraná e Corante Natural Caramelo.

CONTÉM GLÚTEN. 
Diabéticos: contém glicose e frutose.

Fabricado por Integralmédica S/A Agricultura e Pesquisa,
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

VO2 Energy Powder Guaraná 7 89631170587 0

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

312 x 312 x 262 mm

PESO CX. DE
EMBARQ CHEIA

 1.324 g 

 

 5.612 g

 

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

60

UNID/ CX.
EMBARQUE

4

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

145 x 145 x 260 mm

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

2106.90.30 2 789631170587 4

PESO 
LÍQ

1.000 g
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VO2 Energy Powder Guaraná

VALOR ENERGÉTICO
CARBOIDRATOS
PROTEÍNAS
GORDURAS TOTAIS
GORDURAS SATURADAS 
GORDURAS TRANS 
FIBRA ALIMENTAR
SÓDIO
POTÁSSIO
VITAMINA C
VITAMINA E

148 kcal = 621 kJ
36 g
1,0 g
0 g
0 g
0 g
0 g

198 mg
18 mg
22 mg
5,0 mg

7
12
1
0
0
−
0
8
−
50
50

Quantidade por porção %VD(*)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 40g (3 colheres de sopa)

(*) % 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.

VO2+ ENERGY POWDER® é a combinação ideal de carboidratos (simples e complexos) turbinado com a 
D-Ribose - Carboidrato preferido por atletas de elite que desejam aumentar sua performance e resistência 
física. É leve e não provoca desconforto gástrico! Tem rápida absorção e pode ser usado antes e após os 
treinos aeróbicos, musculação, natação, corrida, ciclismo ou qualquer outro esporte. Mas é DURANTE os 
treinos que VO2+ ENERGY POWDER® é ainda mais eficaz, melhorando os níveis de glicogênio muscular.
QUER POTENCIALIZAR SEUS TREINOS? QUER GANHAR SEMPRE?
Experimente formular uma bebida leve e energética, misturando 1/3 da dose do produto (1 colher de sopa) 
diluída em 500ml de água gelada. Tome essa mistura aos poucos, durante seu treino, nos intervalos dos 
exercícios. O importante é que você comece a tomar essa mistura após os 15 minutos iniciais de treino! Faça 
esta experiência durante uma semana e na segunda semana comece a reduzir seu tempo de recuperação 
(descanso) entre as séries e sinta a diferença! Atenção: a utilização desta mistura durante os treinos NÃO 
substituir as doses normais antes e após os treinos!
QUER POTENCIALIZAR SEUS RESULTADOS? QUER SOMAR GANHOS?
Aproveite a combinação efetiva dos carboidratos simples e complexos de VO2+ ENERGY POWDER® para uma 
rápida absorção de seu whey ISO® ZEROCARB: após o treino, seu corpo abre uma “janela de oportunidades” 
para a absorção de uma série de nutrientes essenciais e a combinação de 1 dose de ISO® ZEROCARB com 1 
dose de VO2+ ENERGY POWDER® pode colaborar para a sua recuperação pós-treino.

A Integralmédica aplica sua experiência em suplementação para atletas e desenvolve a linha VO2 para 
praticantes e adeptos aos exercícios contínuos de longa duração onde se faz necessário um consumo maior 
de carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais e aminoácidos específicos para cada momento do 
treinamento ou competição. Para isso produzimos complexos de nutrientes com a mais alta eficiência e 
credibilidade para que você conquiste sua melhor performance, e seu desempenho seja o de grandes atletas 
da categoria.
A VO2 disponibiliza aos praticantes de endurance, a melhor e mais completa linha de suplementos 
nutricionais, assinada por quem realmente conhece o que você precisa e respeita seu esporte, acreditando 
em seu estilo de vida ativo, saudável e competitivo.

1 - PRÉ-TREINO

BENEFÍCIO: AUMENTO DE PERFORMANCE E RESISTÊNCIA FÍSICA


