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

INGREDIENTES: Mix de proteínas vegetais (proteína isolada de arroz 
integral orgânico e proteína concentrada de ervilha orgânica), 
polidextrose, chia em pó, vitamina B12 (cobalamina), aromas naturais, 
goma xantana (espessante), estévia e taumatina (edulcorantes naturais).

NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Contém aromatizante.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem disponível: lata contendo suplemento
em pó. Sabor baunilha.
Peso Líquido: 550 g
Produto classificado como:
PROTEÍNA DE ARROZ E ERVILHA ADICIONADA DE 
POLIDEXTROSE, CHIA EM PÓ E VITAMINA B12.

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

SUGESTÃO DE CONSUMO:
Dissolver 2 scoops (30 g) em 300 ml de água, mexer até a 
diluição total do produto.  Para maior praticidade, sugere-se o 
uso de uma coqueteleira. Consumir de 1 a 2 porções ao dia, ou 
conforme orientação de médico ou nutricionista.

Este produto não substitui uma alimentação equilibrada e 
seu consumo deve ser orientado por nutricionista ou 
médico.

Veganpro baunilha 550 gVeganpro baunilha 550 g

 

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

Veganpro baunilha 550 g 7 89631176392 4

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

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

UN. / CX.
EMBARQUE

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

2 789631176392 8

PESO 
LÍQ.

Real Foods

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

À base de proteínas de arroz e ervilha, com adição de chia em pó, VEGANPRO NUTRIFY é 
um suplemento especialmente desenvolvido para fornecer um rico aporte proteico, 
ofertando 4,5 g de BCAA em cada porção. Adicionado de fibras que auxiliam na saúde 
intestinal, este superalimento é isento de lactose, glúten e tem baixo teor de sódio. 
VEGANPRO NUTRIFY é também rico em vitamina B12, nutriente importante em dietas 
vegetarianas e veganas, e não tem adoçantes ou conservantes artificiais em sua fórmula.

VEGANPRO
Co l á geno  H i d r o l i s a do 24 G

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.

Proteína isolada de arroz.
Proteína concentrada de ervilha.

FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN
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LACTOSE
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160

P r o t e í n a  Vege t a l

vitamin
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FIBER

FIBER
2,3 g

PRODUTO  NATURAL

LABEL
CLEAN

• PROTEÍNA DE ERVILHA •
Ótima fonte de leucina, aminoácido mais importante 

para a síntese proteica entre os BCAA. 

• PROTEÍNA DE ARROZ •
Proteína de fácil digestibilidade que ajuda a evitar a 

perda de massa magra.

• CHIA •
Considerada um superalimento, é rica em proteínas, 

�bras, minerais e antioxidantes.

• VITAMINA B12 •
Vitamina essencial para a manutenção da saúde em 
dietas vegetarianas e veganas, que têm maior risco de 

de�ciência desse nutriente.

Alimentos Reais. Benefícios Reais.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 g  [2 scoops]

Quantidade por porção % VD(*)

AMINOGRAMA (mg)

Aminoácido DOSE

Alanina
Arginina
Ácido aspártico
Ácido glutâmico
Cisteína
Glicina
Histidina
Isoleucina
Leucina
Lisina
Metionina
Fenilalanina
Prolina
Serina
Treonina
Tirosina
Triptofano
Valina

Valor energético 
Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio
Vitamina B12

5
0

32
1
1
**
9
1

50

108 kcal = 454 kJ
1,3 g 
24 g
0,8 g
0,3 g
0 g

2,3 g
21 mg

1,2 mcg

1.332
1.928
2.238
4315
424

1.077
532

1.109
2.020
835
619

1.322
1.149
1.185
889

1.305
309

1.412

(*)% 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: AUMENTO DA MASSA MUSCULAR
E LONGEVIDADE.

Produzido por: INTEGRALMÉDICA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA.
Rodovia Bento R. Domingues, 1007
06900-000 - Embu-Guaçu – SP. CNPJ: 57.235.426/0001-41
Indústria Brasileira.

215X212X189 mm646 g 2,728 Kg 4103X103X182 mm 2106.90.30 550 g

with

chia


