
Produzido por: INTEGRALMÉDICA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA.
Rodovia Bento R. Domingues, 1007
06900-000 - Embu-Guaçu – SP. CNPJ: 57.235.426/0001-41
Indústria Brasileira.w w w . n u t r i f y . c o m . b r

Vamos ter uma conversa real?
55 (11) 3003.0868
nutricionista@nutrify.com.br

INGREDIENTES:  Isomaltulose - Palatinose™.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

DIABÉTICOS: CONTÉM GLICOSE E FRUTOSE.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem disponível: lata contendo suplemento
em pó.
Peso Líquido: 300 g
Produto classificado como:
SUPLEMENTO ENERGÉTICO PARA ATLETAS.

CONSERVAÇÃO:
Conservar este produto ao abrigo de luz, calor e umidade. 
Depois de aberto, consumir preferencialmente em até 30 dias.

SUGESTÃO DE CONSUMO:
Dissolver 3 colheres de chá (16 g) em água ou bebida de sua 
preferência. Mexer até a diluição total do produto. Este 
produto não substitui uma alimentação equilibrada e seu 
consumo deve ser orientado por nutricionista ou médico.

Palatinose 300 gPalatinose 300 g

BENEFÍCIOS: ENERGIA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA
E BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO. 

 

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

Palatinose 300 g 7 89631176380 1

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

320X212X94 mm
  

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

358 g  2.300 g

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

160

UN. / CX.
EMBARQUE

6

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

 103X103X90  mm

 

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

2106.90.30 3 789631176380 2

PESO 
LÍQ.

300 g

Real Foods

Oriunda da sacarose, presente na beterraba e outras fontes naturais, a Palatinosetm 
(Isomaltulose) age liberando glicose no organismo de modo gradual, sem provocar picos de 
insulina. O fornecimento paulatino e duradouro de energia às células torna esse carboidrato um 
nutriente ideal para praticantes de exercícios de longa duração e todos que buscam fontes 
energéticas de baixo índice glicêmico. Palatinosetm Nutrify oferece a você o nutriente 
em sua essência, sem glúten, corantes ou aromatizantes artificiais.

PALATINOSE
Ca r bo i d r a t o  d e  Ba i x o  I G 100%

FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
LACTOSE
ZERO LACTOSE NÃO  TRANSGÊNICO

GMO
NO

ALIMENTO NATURAL

LABEL
CLEAN

Vida real, pessoas reais, alimentos reais.
É nisso que acreditamos, é isso que oferecemos.

NUTRIFY valoriza a origem de cada ingrediente, respeita a integridade de suas 
fontes naturais e dos envolvidos em sua produção. É assim que criamos produtos 
saudáveis e saborosos, que fazem bem para as pessoas e para o planeta. 
Acreditamos que nutrir corpo e mente de modo saudável nos torna capazes de 
alimentar o mundo com atitudes positivas.

PRODUCT

VEGAN no

colors
ARTIFICIAL

Fornece energia mais lenta e equilibrada.

GLYCEMIC

LOW
GLYCEMIC

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 16 g  [3 colheres de chá]

Quantidade por porção

Não contém quantidades significativas de proteínas, 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.  

3
5

60 kcal = 256 kJ
15 g

Valor energético
Carboidratos

%VD(*)


