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APRESENTAÇÃO:
Embalagem disponível: saco 
contendo suplemento na forma de 
pó. Sabor baunilha.
Peso Líquido: 3 kg [NET WT: 2 lbs]
Produto classi�cado como:
SUPLEMENTO PROTEICO PARA 
ATLETAS

CONSERVAÇÃO:
Conservar este produto ao abrigo de 
luz, calor e umidade. Depois de aberto, 
consumir preferencialmente em até 30 
dias.
 
SUGESTÃO DE CONSUMO:
Diluir 13 colheres de sopa cheias (160 g) 
de Super Mass em 300 ml de água ou 
suco de frutas. Consumir até 2 porções 
por dia, ou conforme orientação 
profissional. 

Para atingir objetivos, é preciso fornecer aos músculos um aporte adequado de nutrientes, 
capaz de gerar a energia necessária para treinos eficazes.  Esse é o papel da perfeita 
combinação entre um carboidrato simples (dextrose) e outro complexo (maltodextrina) 
encontrada em SUPERMASS.

As proteínas de origem animal whey protein (proteína do soro de leite) e albumina – 
fundamentais na construção e recuperação dos tecidos musculares – também compõem este 
blend nutricional que se destaca como um dos mais saborosos da categoria. 

Seja no pré ou no pós-treino, SUPERMASS é uma escolha inteligente e prática para uma 
completa suplementação energética. 

Atletas definem objetivos e, dia após dia, treinam com dedicação, foco e energia para alcançar 
essas metas. A linha BODY SIZE®, constantemente, investe em tecnologia e inovação para 
desenvolver suplementos de alta qualidade. 
A linha BODY SIZE® está sempre em evolução, colaborando para que atletas possam 
conquistar um melhor desempenho físico.

INGREDIENTES:
Maltodextrina, leite em pó 
desnatado, dextrose, proteína 
concentrada do soro de leite, 
albumina desidratada e aroma 
artificial.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.
DIABÉTICOS: CONTÉM GLICOSE.

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN
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MEDIDAS CX. DE
EMBARQUE (C x L x A)

464 x 348 x 127 mm
  

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

3.324 g  

 

6.969 g

 

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

72

UNI. CX.
EMBARQUE

2

MEDIDAS UNITÁRIAS
(L x A)

240 x 140 x 320 mm

 

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
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PESO 
LÍQ.

3.000 g 

SUPERMASS Baunilha

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 160 g (13 colheres de sopa cheias)
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Quantidade por porção % VD*

*% 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.

Valor Energético   
Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas 
Gorduras trans 
Fibra alimentar
Sódio

603Kcal / 2522 kJ
132 g
17 g
0,8 g
0 g
0 g
0 g

400 mg


