GlicoCELL
CARBO COMPLEX

®

ENERGIA E RESISTÊNCIA COMPLEXO DE CARBOIDRATOS

VOCÊ É O QUE TE MOVE

BENEFÍCIOS: AUMENTO DE ENERGIA E PERFORMANCE

GLICOCELL oferta um blend de carboidratos (maltodextrina, dextrose, frutose e
D-ribose) com diferentes velocidades de absorção, ajudando a manter o equilíbrio
energético nas diversas etapas dos exercícios de alta intensidade e longa duração. A
presença dos eletrólitos, por sua vez, colabora para que o corpo se mantenha
hidratado durante a prática, condição essencial para um bom desempenho. Indicado
para consumo pré ou intra-treino, GLICOCELL traz como benefício adicional o efeito
antioxidante das vitaminas C e E.

VO2 - VOCÊ É O QUE TE MOVE
VO2 é uma linha de suplementação dedicada aos praticantes de esportes de
endurance, que considera rigorosamente as necessidades nutricionais específicas de
quem precisa chegar sempre mais longe, mais rápido e melhor! Na origem de cada
produto, a mais apurada pesquisa científica aliada à experiência prática de atletas
profissionais e amadores. Tudo para ajudar você a conquistar um melhor
desempenho dia após dia.

gramas

+ 38 CARBOIDRATOS
g
+ 190 mSÓDIO

+ 22 mg
VITAMINA C

APRESENTAÇÃO:
Embalagem disponível: pote contendo
suplemento na forma de pó sabor guaraná.
Peso Líquido: 1 kg [NET WT. 2,2 LBS]
Produto classificado como:
SUPLEMENTO ENERGÉTICO PARA ATLETAS.
RECOMENDAÇÕES:
Conservar este produto ao abrigo de luz, calor e
umidade. Este produto não substitui uma
alimentação equilibrada e seu consumo deve ser
orientado por nutricionista ou médico.
SUGESTÃO DE CONSUMO:
Com o auxílio de uma coqueteleira, diluir 2
scoops (40 g) em 300 ml de água, de preferência
gelada. Consumir até 15 minutos antes da
atividade física e, se necessário, durante sua
realização, ou de acordo com orientação
profissional.

PRODUTO

PESO
LÍQ.

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

Glico cell guaraná 1 kg

1.000 g

1.324

7 89631176358 0

Glico cell guaraná 1 kg

INGREDIENTES:
Maltodextrina, dextrose, frutose, fosfato
monossódico (fósforo), D-ribose, fosfato de
potássio monobásico (potássio), ácido
ascórbico (vitamina C), alfatocoferol (vitamina
E), citrato de sódio (regulador de acidez),
aroma artificial, ácido cítrico (acidulante),
dióxido de silício (antiumectante), corante
caramelo IV e sucralose (edulcorante).

140 x 140 x 210 mm

2106.90.30

Porção de 40 g [2 scoops]

% VD*

Quantidade por porção
Valor energético
Carboidratos
Sódio
Potássio
Fósforo
Vitamina C
Vitamina E

152 Kcal = 638 KJ
38 g
190 mg
10 mg
23 mg
22 mg
5,4 mg

8
13
8
3
49
54

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

NÃO CONTÉM GLÚTEN.
DIABÉTICOS: CONTÉM GLICOSE E
FRUTOSE.
AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE.

MEDIDAS UNITÁRIAS CLASSIFICAÇÃO
(C x L x A)
FISCAL

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

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

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

2 789631176358 4

312 x 312 x 262 mm

5.676 g

UNI./ CX.
EMPILHAMENTO
EMBARQUE PALLET (CX.EMB.)
4

60
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