HIGH QUALITY AMINO ACIDS

BCAA TOP 4:1:1
BENEFÍCIOS: RECUPERAÇÃO, GANHO DE FORÇA
E MASSA MUSCULAR.
Os aminoácidos de cadeia ramificada, mais conhecidos como BCAA (do inglês, branched-chain amino
acids), são componentes fundamentais das estruturas musculares. Uma vez que não são sintetizados
naturalmente por nosso organismo, precisam ser ingeridos por meio da alimentação ou
suplementação. BCAA TOP fornece esses aminoácidos na proporção 4:1:1 (quatro partes de leucina
para uma de isoleucina e uma de valina), concentração de 2140 mg de leucina por dose e adição de
vitamina B6, que melhora a absorção dos aminoácidos pelas células.
Nutrição e treino adequados estão na base da evolução física de atletas e esportistas. Com três décadas
de tradição, a Integralmédica traduz a ciência da nutrição esportiva em uma vasta linha de
suplementos adequados a diferentes objetivos de desempenho, estética e saúde. Integralmédica é
inovação, qualidade e tecnologia ao alcance de atletas e praticantes de atividades físicas de todos os
níveis.

•BCAA 4:1:1
•VITAMIN B6
•LEUCINE 2140 MG

INGREDIENTES:

APRESENTAÇÃO:

Embalagem disponível: pote com
120 cápsulas.
Peso líquido: 118 g [NET WT: 0,26 lbs]
Produto classificado como:
AMINOÁCIDOS DE CADEIA RAMIFICADA.

Leucina, isoleucina, valina, piridoxina (vitamina B6),
cápsula de gelatina e hidroxipropilmetilcelulose
(estabilizante).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

SUGESTÃO DE CONSUMO:
Consumir 04 cápsulas ao dia ou conforme
orientação profissional.

CONSERVAÇÃO:

Crianças, gestantes, idosos e portadores de
qualquer enfermidade devem consultar o médico
e/ou nutricionista.

PESO
LÍQ.

IM BCAA 4:1:1 - 120 CAPS

118 g

IM BCAA 4:1:1 - 120 CAPS

Porção de/Serving size 3,9 g
[4 cápsulas de/ 4 capsules of 980 mg]
Quantidade por porção/ Amount per serving

% VD*

Valor Energético/ Calories
Carboidratos/ Carbohydrate
Vitamina B6/ Vitamin B6
Leucina/ Leucine
Isoleucina/ Isoleucine
Valina/ Valine

0
0
100
100 **
25 **
25 **

4,3 kcal = 18 kJ
0,6 g
1,3 mg
2140 mg
535 mg
535 mg

Não contém quantidades significativas de proteína, gorduras totais,
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. (**) Necessidade
diária recomendada de aminoácidos de cadeia ramificada para
indivíduos com peso equivalente a 153 kg./ Does not contain
significant amounts of protein, total fat, saturated fat, trans fat, dietary
fiber and sodium. (*)Percent Daily Values are based on a 2,000 kcal
(8,400 kJ) diet. Your daily values may be higher or lower depending on
your calorie needs. (**) Recommended daily need of branched-chain
amino acids for an individual weighing 153 kg.

Conservar este produto ao abrigo de luz,
calor e umidade.

PRODUTO

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
/NUTRITION FACTS

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

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

PESO CX. DE
EMBARQUE CHEIA

UNI. / CX.
EMBARQUE

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

225 g

7 89631170596 2

75 x 75 x 125 mm

2106.90.30

6 789631170596 4

225 x 155 x 140 mm

1.658 g

6

224

INTEGRALMÉDICA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS S.A.
Estrada Bento R. Domingues, 1007
CEP: 06900-000 Embu-Guaçu - SP
CNPJ nº 57.235.426/0001-41
SAC: 55 (11) 3003-7887 | sac@integralmedica.com.br | www.integralmedica.com.br

