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

INGREDIENTES:  L-Glutamina.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Este produto não é um medicamento. Não exceder a 
recomendação diária de consumo indicada na 
embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Este 
produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes 
e crianças. Este produto é recomendado para adultos 
acima de 18 anos.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem disponível: lata contendo suplemento
em pó. Sabor neutro.
Peso Líquido: 150 g
Produto classificado como:
SUPLEMENTO ALIMENTAR DE GLUTAMINA EM PÓ.

CONSERVAÇÃO:
Conservar este produto ao abrigo de luz, calor e umidade. 
Após aberto, manter o pote com a tampa fechada.

SUGESTÃO DE CONSUMO:
Dissolver 1 scoop (porção diária recomendada de 5 g) em 50 
ml de água, suco ou chá; ou conforme orientação de 
nutricionista ou médico. 
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CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

NT Glutamine 150 g 7 89631176384 9

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

320 X 212 X 94 mm
  

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

208 g 1.386 g

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

UN. / CX.
EMBARQUE

6

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

102 x 102 x 90 mm

 

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

2922.49.90 3 789631176384 0

PESO 
LÍQ.

 150 g

Real Foods

Atividades físicas intensas, estresse e baixa imunidade são alguns dos fatores que 
provocam queda na síntese natural de glutamina em nosso organismo, nesses casos, 
a suplementação desse aminoácido pode ser recomendada.

Produzido com matéria-prima Ajinomoto de extrema pureza e alta absorção, isento de 
glúten, lactose, corantes ou aromatizantes artificiais, GLUTAMINE Nutrify ajuda a 
preservar as células musculares no pós-exercício, proteger o sistema imune e favorecer 
a saúde intestinal, essencial para a absorção de outros nutrientes.

GLUTAMINE
100%

FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
LACTOSE
ZERO LACTOSE ZERO  AÇÚCAR

FREE
SUGAR

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
ARTIFICIALTECNOLOGY

JAPANESE

Matéria-prima ultrapuri�cada e de alta qualidade
Ajinomoto, líder mundial na produção de aminoácidos.
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 5 g  [1 scoop]

Quantidade por porção % VD(*)

Valor energético   
Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas 
Gorduras trans 
Fibra alimentar
Sódio
Glutamina

**
**
0
**
**
**
**
**
**

20 kcal = 84 kJ
0 g
0 g
0 g
0 g
0 g
0 g

0 mg
5.000 mg

(*)% 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. (**) Valores diários de referência não estabelecidos.

BENEFÍCIOS: IMUNIDADE E SAÚDE INTESTINAL.
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