
 

A Glutamina é um aminoácido importante para evitar o catabolismo 

muscular. Quem treina de forma intensa deve suplementar-se com 

Glutamina, pois ela garante a integridade do tecido muscular, participa do 

metabolismo energético e atua aperfeiçoando o sistema imunológico.  A 

Glutamina ofertada pela suplementação proporciona ao organismo, estimu-

lado pelo treinamento, um perfeito ambiente anabólico otimizando o 

balanço nitrogenado positivo.

A linha BODY SIZE® foi criada a �m de fornecer os produtos mais exclusivos, 

modernos e cienti�camente e�cazes para melhorar o seu desempenho 

físico e bem-estar. A BODY SIZE® se mantém �rme no seu compromisso de 

estabelecer novos padrões no desenvolvimento de produtos com total 

dedicação a um princípio muito importante: A INOVAÇÃO.

 

SUGESTÃO DE USO:
Este produto foi elaborado para ser 
adicionado a alimentos, bebidas e dietas 
enterais. A quantidade a ser administrada 
deve ser ajustada de acordo com as 
necessidades nutricionais de cada 
indivíduo.
Uma porção de 5g (medida 1 scoop) diluída 
em 50ml de água fornece 20kcal.

INGREDIENTES:
L-Glutamina.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Uso exclusivo para nutrição enteral. 
Proibido o uso por via parenteral.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem disponível: pote, em pó.
Peso Líquido:  300g [NET WT: 0,66 lbs]
Produto Classi�cado como:
MÓDULO DE L-GLUTAMINA PARA
NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL.

RECOMENDAÇÕES:
Pode ser armazenado em temperatura 
ambiente com a embalagem fechada. 
Após aberto a mesma deve ser bem 
fechada e guardada em local seco e 
fresco.
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 
�siológico/metabólico para o �m que se 
destina.

Fabricado por Integralmédica S/A Agricultura e Pesquisa,
Rodovia Bento R. Domingues, 1007,
06900-000 – Embu-Guaçu – SP,
CNPJ 57.235.426/0001-41
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DO NOT EXCEED RECOMMENDED DOSAGE!

WARNING:

GLUTAMINE
PREVENTS MUSCLE BREAKDOWN  |  FAST ABSORPTION

REGISTRO NO MINISTÉRIO 

DA SAÚDE: 4.9124.0145

VALOR ENERGÉTICO

L-GLUTAMINA

400 kcal = 1680 kJ

100 g

Quantidade por porção

Característica

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 100 g

Osmolalidade (em solução a 5%)
340mOsmol/Kg água

Não contém quantidades signi�cativas de carboidratos, proteínas, 
gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, �bra 
alimentar e sódio.
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