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DESCRIÇÃO

Com alta concentração de proteínas e carboidratos complexos, é um potente hipercalórico desenvolvido para auxiliar
atletas e, principalmente, ﬁsiculturistas, a atingirem seus objetivos nos treinos. Formulado com matérias-primas naturais e de fácil absorção pelo organismo, Vit Power 24000 apresenta baixo teor de gordura e é adicionado de vitaminas
e minerais.

MODO DE PREPARO

Diluir 160g em 300ml de água ou líquido de sua preferência. Pode ser tomado até três vezes ao dia, entre as principais
refeições.

SABORES E INGREDIENTES

Baunilha: maltodextrina, proteína concentrada de soja, açúcar, proteína concentrada do soro do leite (WPC), proteína
hidrolisada do trigo, aroma artiﬁcial de baunilha (aroma e amido), aroma artiﬁcial de iogurte (aroma e amido), clara
de ovo desidratada (albumina), aroma artiﬁcial de leite (aroma e amido), mascarante, ácido ascórbico, nicotinamida,
pirofosfato férrico, acetato de tocoferol, sulfato de zinco monohidratado, pantotenato de cálcio, sulfato de manganês
monohidratado, piridoxina, riboﬂavina, tiamina, sulfato de cobre anidro, palmitato de retinol, ácido fólico, ﬁtomenadiona, biotina, colecalciferol, cianocobalamina e corantes amarelo crepúsculo (INS 110) e amarelo tartrazina (INS 102).
Chocolate Alpino: maltodextrina, proteína concentrada de soja, açúcar, proteína concentrada do soro do leite (WPC),
cacau em pó, proteína hidrolisada do trigo, aroma artiﬁcial de chocolate (aroma e amido), clara de ovo desidratada
(albumina), ácido ascórbico, nicotinamida, pirofosfato férrico, acetato de tocoferol, sulfato de zinco monohidratado,
pantotenato de cálcio, sulfato de manganês monohidratado, piridoxina, riboﬂavina, tiamina, sulfato de cobre anidro,
palmitato de retinol, ácido fólico, ﬁtomenadiona, biotina, colecalciferol e cianocobalamina.
Morango e Banana: maltodextrina, proteína concentrada de soja, açúcar, proteína concentrada do soro do leite (WPC),
aroma artiﬁcial de iogurte (aroma e amido), aroma artiﬁcial de morango (aroma e amido), aroma artiﬁcial de banana
(aroma e amido), mascarante, clara de ovo desidratada (albumina), aroma artiﬁcial de leite (aroma e amido), ácido
ascórbico, nicotinamida, pirofosfato férrico, acetato de tocoferol, sulfato de zinco monohidratado, pantotenato de cálcio, sulfato de manganês monohidratado, piridoxina, riboﬂavina, tiamina, sulfato de cobre anidro, palmitato de retinol,
ácido fólico, ﬁtomenadiona, biotina, colecalciferol, cianocobalamina e corantes vermelho amaranto (INS 123), amarelo
crepúsculo (INS 110) e amarelo tartrazina (INS 102).

APRESENTAÇÃO
BALDE COM 6KG

CLASSIFICAÇÃO

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL E ADVERTÊNCIAS

SUPLEMENTO ENERGÉTICO PARA ATLETAS

Porção de 160g
Quantidade por porção

INFORMAÇÕES SOBRE A EMBALAGEM
LEGENDA: CI - CIRCUNFERÊNCIA | A - ALTURA | C- COMPRIMENTO | L - LARGURA

Valor Energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Sódio

% V.D.(*)
590kcal ou 2478kJ
121g
23g
1,6g
0,5g
155mg

29
40
31
3
2
6

Não contém quantidades signiﬁcativas de gorduras trans e ﬁbra alimentar.

Balde 6kg
Cód. Barras

Cód. DUN14

Baunilha
Chocolate Alpino
Morango e Banana

7898261285754
7898261285761
7898261285778

17898261285751
17898261285768
17898261285775

Embalagem (cm)
88 Ci x 28 A

Caixa de transporte (cm)
55,5 C x 27,8 L x 28,5 A

Quantidade por caixa
2 unidades

Sabor

* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

VITAMINAS E MINERAIS
Porção de 160g
Quantidade por porção
Vitamina A
Vitamina D
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina PP
Vitamina B5
Vitamina B6
Vitamina B12
Vitamina C
Vitamina E
Vitamina H
Ácido Fólico
Vitamina K
Ferro
Manganês
Zinco
Cobre
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% V.D.(*)
120mcg
1,0mcg
0,24mg
0,26mg
3,2mg
1,0mg
0,26mg
0,48mcg
9,0mg
2,0mg
6,0mcg
48mcg
13mcg
2,8mg
0,46mg
1,4mg
0,18mg

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

COLORIDO ARTIFICIALMENTE. (EXCETO SABOR CHOCOLATE)
AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE.
CONTÉM GLUTÉN.
“DIABÉTICOS: CONTÉM AÇÚCAR.”
“ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO.”
Produto dispensado de registro conforme RDC nº 27, de
06/08/2010.

