
SUGESTÃO DE CONSUMO:
Dissolver 2 scoops (10 g) em 1 copo (200 ml) com 
água até a diluição total do produto.

INGREDIENTES:
Colágeno hidrolisado, mix de vitaminas e minerais 
[vitamina C (ácido ascórbico), vitamina E (DL alfa 
acetato de tocoferol), zinco (sulfato de zinco 
mono-hidratado), vitamina A (acetato de retinol), 
cromo (picolinato de cromo), selênio (selenito de 
sódio), vitamina H (biotina) e vitamina D 
(colecalciferol)], ácido cítrico (acidulante), aroma 
idêntico ao natural, sucralose (edulcorante) e 
amarelo cúrcuma (corante natural).

NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CONTÉM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO 
AO NATURAL.

APRESENTAÇÃO:

Embalagem disponível: pote contendo 
suplemento em forma de pó. Sabor 
limão.
Peso Líquido:  300 g [NET WT: 0,66 lbs]
Produto classi�cado como:
MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA 
À BASE DE COLÁGENO HIDROLISADO 
COM ADIÇÃO DE VITAMINAS E 
MINERAIS.

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

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

400 g  1.764 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
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PESO 
LÍQ.

  300 g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL /NUTRITION FACTS

Quantidade por porção/ Amount per serving %VD(*)

Porção de 10 g  [2 scoops]/ Serving size 10 g [2 scoops]

36 kcal = 151 kJ
0,9 g
8,0 g

 18 mg
33 mcg
32 mcg
6,6 mg

546 mcg
36 mg

4,7 mcg
10 mg

30 mcg

 2  
 0  

 11  
1  

94  
94  
94  
91  
80  
94  

100  
100  

Valor energético/ Calories   
Carboidratos/ Carbohidrates
Proteínas/ Proteins
Sódio/ Sodium
Cromo/ Chromium
Selênio/ Selenium
Zinco/ Zinc
Vitamina A/ Vitamin A
Vitamina C/ Vitamin C
Vitamina D/ Vitamin D
Vitamina E/ Vitamin E
Biotina/ Biotin

Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras 
trans e fibra alimentar. (*)%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.

Proteína predominante na composição da pele humana, o colágeno é responsável por sua 

�rmeza e sustentação. Nossa produção natural de colágeno declina progressivamente a 

partir dos 25 anos de idade, quadro que pode ser agravado por fatores exógenos como má 

alimentação e exposição ao sol. A suplementação diária de colágeno na forma hidrolisada, 

base de Collagen Powder, estimula a síntese dessa proteína, ajudando a manter a hidratação, 

�rmeza e elasticidade da pele. Um mix de vitaminas e minerais, incluindo biotina e zinco, 

complementa sua fórmula, contribuindo para o fortalecimento de unhas e cabelos. Sem 

adição de açúcares, lactose, glúten, corantes ou adoçantes arti�ciais, Collagen Powder é 

composto somente por nutrientes favoráveis à saúde e beleza da pele. 

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.

BENEFÍCIOS: ELASTICIDADE E FIRMEZA DA PELE.

• 8 GRAMS COLLAGEN
• 30 MICROGRAMS BIOTIN
• 0% ADDED SUGAR
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