
A linha DARKNESS traz para o Brasil um suplemento de cafeína contendo 420 mg por dose. A 

tecnologia LICAPS® permite uma melhor biodisponibilidade dos princípios ativos da fórmula. 

LICAPS® é uma marca da Capsugel®, multinacional americana líder mundial em cápsulas duras 

de gelatina. 

Os atletas determinados, que acreditam que o potencial de seus músculos pode ser levado 

sempre um passo adiante, são conhecidos como bodybuilders.  Para eles, intensidade e 

resultado são palavras chave. A linha DARKNESS oferece produtos desenvolvidos com alta 

qualidade e concentração de nutrientes , objetivando atender às necessidades nutricionais 

desses atletas e, assim, auxiliar em seu desempenho esportivo.

APRESENTAÇÃO:

Embalagem disponível: pote contendo 60 

cápsulas.

Peso Líquido: 69 g [NET WT: 0,15 LBS]

Produto classificado como:

SUPLEMENTO DE CAFEÍNA PARA ATLETAS EM 

CÁPSULAS.

RECOMENDAÇÕES:
Guardar com a tampa bem fechada, em local seco, 

fresco e protegido de luz. Manter fora do alcance 

de crianças.

Este produto não substitui uma alimentação 

equilibrada e seu consumo deve ser orientado por 

nutricionista ou médico.

Este produto não deve ser consumido por 

crianças, gestantes, idosos e portadores de 

enfermidades.

SUGESTÃO DE CONSUMO:
Ingerir 2 cápsulas ao dia, ou conforme orientação 

profissional.

INGREDIENTES:
Cafeína, triglicerídeos de cadeia média (veículo), 

dióxido de silício (antiumectante), gelatina 

(gelatina e água) corantes azul indigotina, amarelo 

crepúsculo e  vermelho 40.

NÃO CONTÉM GLÚTEN

 

DK BLACK BULLETS 60 caps

BLACK BULLET
•420 mg cafeine  •   TCM

 Tecnologia LICAPS®
 Produto importado
 Colorido artificialmente

BENEFÍCIOS: TERMOGÊNESE, AUMENTO DE ENERGIA E PERFORMANCE.

SAC:  55 (11) 3003-7887  |  sac@integralmedica.com.br  |  www.integralmedica.com.br

INTEGRALMÉDICA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS S.A.
Estrada Bento R. Domingues, 1007
CEP: 06900-000 Embu-Guaçu - SP
CNPJ nº 57.235.426/0001-41

Não contém quantidades significativas de carboidratos, 
proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e 
sódio. (*)%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
Gorduras totais

8 kcal = 33 kJ 
0,76 g

0
1

Quantidade por porção %VD(*)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 2,3 g (2 cápsulas)

A PORÇÃO DIÁRIA DESTE PRODUTO FORNECE 420 mg DE CAFEÍNA.

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

DK BLACK BULLETS 60 caps 7 89631176211 8 

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

192 x 140 x 120 mm

  

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

159 g  1.035 g

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

240

UNI./ CX.
EMBARQUE

6

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

60 x 60 x 110 mm

 

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

2106.90.30 3 789631176211 9

PESO 
LÍQ.

69 g 


