
L-DROL é um produto composto por 286 mg de cafeína na porção recomendada 

para consumo. 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.

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. 

APRESENTAÇÃO:

Embalagem disponível: pote com 60 cápsulas. 

Peso líquido: 49 g [NET WT: 0,10 lbs]

Produto classificado como:

SUPLEMENTO DE CAFEÍNA PARA ATLETAS

RECOMENDAÇÕES:

Guardar com a tampa bem fechada, em local 

seco, fresco e protegido de luz. Manter fora do 

alcance de crianças. "Este produto não deve ser 

consumido por crianças, gestantes, idosos e 

portadores de enfermidades". 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.

INGREDIENTES:

Cafeína, óleo de gergelim (veículo), cápsula 

de gelatina, dióxido de silício 

(antiumectante) e corantes ponceau 4R - INS 

124, vermelho 40 - INS 129 e dióxido de 

titânio - INS 171.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

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

orientação profissional.

 

286 MG DE CAFEÍNA/PORÇÃO I  ÓLEO DE GERGELIM
L-DROL

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

L-drol 60 Caps 7 89631170954 0

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

260 x 190 x 125 mm
 
  

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

 139  g 1796g

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

120

UN./ CX.
EMBARQUE

12

MEDIDAS UNITÁRIAS
(L x A)

60 x 60 x 110 mm

 

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

2106.90.30 6 689631170954 3

PESO 
LÍQ.

49 g

L-drol 60 Caps

VALOR ENERGÉTICO
GORDURAS TOTAIS

8,1 kcal = 34 kJ 
0,9 g

0
0

Quantidade por porção %VD(*)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 1,64 g (2 cápsulas)

A porção diária desse produto fornece 286 mg de cafeína

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.   

BENEFÍCIO: AUMENTO DE ENERGIA 
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