
APRESENTAÇÃO:
Embalagem disponível: pote contendo 
suplemento em forma de pó.
Peso Líquido: 200 g [NET WT. 0,44 LBS]
Produto classi�cado como:
PÓ PARA O PREPARO DE COMPOSTO 
LÍQUIDO PRONTO PARA O CONSUMO À BASE 
DE TAURINA E CAFEÍNA

RECOMENDAÇÕES:
Crianças, gestantes, nutrizes, idosos e portadores 
de enfermidades: consultar o médico antes de 
consumir o produto. Não é recomendado o 
consumo com bebida alcoólica.

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

 

SUGESTÃO DE USO:
Diluir 1 scoop (5 g) em 200 ml de água, de preferên-
cia gelada. Consumir 15 minutos antes do treino, 
ou conforme orientação pro�ssional. 

INGREDIENTES:
Guaraná em pó, laranja amarga em pó, chá 
Camellia sinensis solúvel, gengibre em pó, raiz-forte 
em pó, pimenta vermelha em pó, ácido cítrico 
(acidulante), aroma idêntico ao natural de laranja, 
aroma natural de café verde, dióxido de silício 
(antiumectante), sucralose e acessulfame de 
potássio (edulcorantes).
NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

Contém aromatizante sintético idêntico ao 
natural.

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

7 89631176363 4

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

 120 X 225 X 290 mm

  

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

350 g 1.738 g

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

200

UNI. / CX.
EMBARQUE

4

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

90 x 90 x 100 mm

 

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

2106.90.30

PESO 
LÍQ.

 200 g 

F-DESTROYERHOT Spicy Orange 

F-DESTROYERHOT Spicy Orange 2 789631176363 8

Darkness traz ao mercado F-DESTROYER HOT, um termogênico que combina guaraná e chá verde (cafeína), 

laranja amarga (Citrus Aurantium), gengibre, raiz-forte e pimenta vermelha.

Uma fórmula que promove considerável estímulo energético para treinos de alta intensidade, além de 

contribuir para o aumento da diurese, ajudando você a conquistar maior denição muscular.

Ingredientes: 

Gengibre: tem efeito anti-in�amatório e auxilia na redução das dores musculares pós-treino, além de 

promover a termogênese. 

Citrus aurantium (sinefrina): age de modo similar à anfetamina, estimulando receptores termogênicos 

ligados à queima de gordura e reduzindo o apetite. 

Chá verde:  estimula enzimas ligadas ao metabolismo da queima de gordura, tem ação antioxidante e 

propriedades neuroprotetoras. 

Raíz-forte:  estimula a saciedade e tem ação antioxidante graças a presença dos ômegas 3 e 6.

Guaraná em pó: tem altas concentrações de cafeína e componentes que melhoram a circulação sanguínea, a 

diurese e ajudam a reduzir o apetite.

Pimenta vermelha: aumenta a atividade do sistema nervoso, favorecendo o gasto de energia e a oxidação 

lipídica. 

Café verde: auxilia na regulação da glicose, evitando o acúmulo de gordura corporal.

BENEFÍCIOS:  AUMENTO DE ENERGIA, TERMOGÊNESE, QUEIMA DE GORDURA

F-DESTROYERHOT
• •GREEN TEA           CAFFEINE 114 mg           Citrus Aurantium

Thermogenic  Blend
Extreme Energy and Focus
Water  Loss

1
1
-

% VD*
12 kcal= 54 kJ

2,7 g
114 mg

Não contém quantidades signi�cativas de proteínas, gorduras 
totais, gorduras saturadas, gorduras trans, �bra 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.  

Quantidade por porção

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 5 g [1 scoop]

Valor energético   
Carboidratos
Cafeína
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