
INGREDIENTES:
Leucina, isoleucina, valina, vitamina B6 (piridoxina), 
aromas idênticos aos naturais, ácido cítrico 
(acidulante), acessulfame-k e sucralose 
(edulcorantes) e dióxido de silício (antiumectante).

NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CONTÉM AROMATIZANTES SINTÉTICOS 
IDÊNTICOS AOS NATURAIS. COLORIDO 
ARTIFICIALMENTE. 

Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer 
enfermidade devem consultar o médico e/ou 
nutricionista.

APRESENTAÇÃO:

Embalagem disponível: pote contendo 
suplemento em forma de pó. Sabor 
guaraná com açaí.
Peso Líquido:  200 g [NET WT: 0,44 lbs]
Produto classi�cado como:
AMINOÁCIDOS DE CADEIA RAMIFICADA.

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

SUGESTÃO DE CONSUMO:
Com o auxílio de uma coqueteleira, diluir 1 
scoop  (3,2 g) de BCAA Powder em 150 ml de 
água.

BCAA powder guaraná com açaí 200 gBCAA powder guaraná com açaí 200 g

BENEFÍCIOS: RECUPERAÇÃO, GANHO
DE FORÇA E MASSA MUSCULAR
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 BCAA POWDER
HIGH QUALITY AMINO ACIDS

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN
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MEDIDAS CX. DE
EMBARQUE (C x L x A)

235 x 235 x 122 mm
  

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

300 g  1.364 g

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

216

UN. / CX.
EMBARQUE

4

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

115 x 115 x 125 mm

 

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

2 789631176455 0

PESO 
LÍQ.

 200 g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL/NUTRITION FACTS
Porção de 3,2 g [1 scoop]/ Serving size 3,2 g [1 scoop]

1
100

100**
35 **
35 **

Quantidade por porção/Amount per serving % VD*

Não contém quantidades significativas de carboidratos, 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. (**) 
Necessidade diária de aminoácidos de cadeia ramificada para 
indivíduos com peso equivalente a 123 kg.

10 kcal = 42 kJ
1,3 mg

1730 mg
432 mg
432 mg

Valor Energético/ Calories   
Vitamina B6/ Vitamin B6
Leucina/ Leucine
Isoleucina/ Isoleucine
Valina/ Valine

BCAA POWDER é composto pelos aminoácidos de cadeia rami�cada L-valina, 

L-leucina e L-isoleucina, os chamados BCAA (do inglês, Branched-chain Amino 

Acid).  Nosso organismo necessita desses aminoácidos para a síntese de 

proteínas que formam nossas estruturas musculares. Como não são 

produzidos por nosso corpo, precisam ser ingeridos por meio da alimentação 

ou suplementação. BCAA POWDER possui ótima solubilidade e é indicado a 

todos que necessitam de uma ingestão e�caz de aminoácidos essenciais.

Nutrição e treino adequados estão na base da evolução física de atletas e esportistas.

Com três décadas de tradição, a Integralmédica traduz a ciência da nutrição esportiva 

em uma vasta linha de suplementos adequados a diferentes objetivos de 

desempenho, estética e saúde. Integralmédica é inovação, qualidade e tecnologia ao 

alcance de atletas e praticantes de atividades físicas de todos os níveis.

• 2,6 G BCAA
• 4:1:1
• 0% CARBOHYDRATES AND SUGAR 
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