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

INGREDIENTES: Proteína isolada do soro de leite, proteína hidrolisada 
do soro de leite, cacau em pó, chia em pó, eritritol, estévia e  taumatina 
(edulcorantes naturais), aroma natural e  goma xantana (espessante).
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem disponível: lata contendo suplemento
em pó. Sabor chocolate.
Peso Líquido: 450 g
Produto classificado como:
SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATLETAS.

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

SUGESTÃO DE CONSUMO:
Dissolver 3 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.

Wheyprotein chocolate 450gWheyprotein chocolate 450g

BENEFÍCIOS: AUMENTO DA MASSA MUSCULAR
E LONGEVIDADE.

 

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

Wheyprotein chocolate 450 g 7 89631176396 2

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

215X212X189 mm

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

546 g  2.328 kg

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

UN. / CX.
EMBARQUE

4

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

103X103X182 mm 

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

2106.90.30 2 789631176396 6

PESO 
LÍQ.

450 g

Real Foods

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

WHEYPROTEIN
22 G

FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
SUGAR
ZERO AÇÚCAR

SE
M  CORANTES  ART IF IC IA IS

COLOURS
NO ARTIFICAL

160

PRODUTO  NATURAL

LABEL
CLEAN

ORAC

• PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DE LEITE •
Uma fonte proteica de alto valor biológico com baixos níveis de lactose e gordura. 

Usamos tecnologia de ponta, com processos de micro e ultra�ltração a frio,
que resultam numa proteína de extrema pureza, nutricionalmente superior. 

• PROTEÍNA HIDROLISADA DO SORO DE LEITE •
Absorvida facilmente pelo organismo, a proteína hidrolisada garante uma 

entrega rápida de nutrientes às células dos músculos, ajudando a estimular o 
crescimento muscular e favorecendo as estratégias de controle de peso.

• CHIA •
Rica em ômega 3, �bras, proteína, antioxidantes, cálcio, 

magnésio, manganês e fósforo.

• CACAU •
Rico em �avonoides, que atuam na prevenção de diversas doenças, o cacau 
está entre os 15 principais alimentos com maior potencial antioxidante de 
acordo com a tabela ORAC (Oxygen Radical Absorbance Cpacity), criada 

pelo USDA (United States Department of Agriculture).

Alimentos Reais. Benefícios Reais.

Proteína Iso e Hidro

with

chia

with

taumatina

BCAA

BCAA
5 g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 g  [3 scoops]

Quantidade por porção % VD(*)

Aminoácido Dose

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

Valor energético   
Carboidratos, dos quais:
     Polióis
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio

5
1

(**)
29
1
1

(**)
4
3

102 kcal = 428 kJ
3,6 g
1,4 g
22 g
0,6 g
0,3 g
0 g

1,1 g
79 mg

2.366
3.783
1.057
436
460
631
343
368

1.459
2.268
2.030
459

1.262
966
594

1.531
436

1.266

(*)% 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.

AMINOGRAMA / mg 

Um corpo forte e saudável pede uma dieta rica em proteínas. Whey Protein 
Nutrify oferece um blend proteico de alto valor biológico composto por proteína isolada 
do soro de leite e proteína hidrolisada do soro de leite. Ricas em aminoácidos essenciais, 
originam uma fórmula de rápida digestão, capaz de ofertar 5 g de BCAA por dose com 
baixos teores de lactose e gordura. A presença de chia, ômega 3, minerais, antioxidantes e 
o alto teor de fibras enriquecem ainda mais o valor nutricional deste produto. Whey 
Protein Nutrify utiliza estévia, taumatina e eritritol, adoçantes 100% oriundos de 
fontes naturais. Um suplemento versátil e saboroso que favorece a manutenção da massa 
muscular corporal.

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 do soro de leite. 

Proteína hidrolisada do soro de leite. 


