
CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

7 89631176485 3

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

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

UNI./ CX.
EMBARQUE

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

PESO 
LÍQ.

2 789631176485 7

APRESENTAÇÃO:
Embalagem disponível: pote contendo 
suplemento na forma de pó. Sabor apple.
Peso Líquido: 300 g [NET WT. 0,66 LBS]
Produto classi�cado como:
PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA À BASE DE 
TAURINA E CAFEÍNA SABOR ARTIFICIAL DE 
MAÇÃ.

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

Crianças, gestantes, idosos e portadores de 
qualquer enfermidade devem consultar o 
médico e/ou nutricionista. Não é recomendado o 
consumo com bebida alcoólica.

SUGESTÃO DE CONSUMO:
Com o auxílio de uma coqueteleira, diluir 2 scoops
(10 g) de NEUROBOOST RELENTLESS em 400 ml de 
água.

INGREDIENTES:
Hydromax® (glicerol), aipo em pó, taurina (1600 
mg/400 ml), maca peruana, cafeína (140 mg/400 ml), 
pimenta em pó, aroma arti�cial, ácido cítrico 
(acidulante), dióxido de silício (antiumectante), 
sucralose (edulcorante) e bordeaux (corante arti�cial).

AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE.
COLORIDO ARTIFICIALMENTE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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INTEGRALMÉDICA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA.
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CNPJ nº 57.235.426/0001-41

Apenas os que treinam de modo implacável conquistam grandes resultados. NEUROBOOST 

RELENTLESS é um pré-treino poderoso que, usando alta tecnologia, prepara você para 

sessões de treinamento que exigem o máximo de seu corpo e mente. Sua fórmula de rápida 

absorção traz um mix exclusivo de termogênicos e neuroestimulantes capaz de produzir 

energia extrema e alto ganho de concentração. O complexo Hydromax® aumenta os �uidos 

intramusculares para um inigualável efeito pump e o nitrato de aipo (NitraTech) age 

diretamente no aumento da vasodilatação. Prove máxima energia, vascularização e foco, 

prove a experiência NEUROBOOST RELENTLESS.

Os atletas determinados, que acreditam que o potencial de seus músculos pode ser levado 

sempre um passo adiante, são conhecidos como bodybuilders. Para eles, intensidade e 

resultado são palavras-chave. A linha DARKNESS oferece produtos desenvolvidos com alta 

qualidade e concentração de nutrientes, objetivando atender às necessidades nutricionais 

desses atletas e, assim, auxiliar em seu desempenho esportivo.

BENEFÍCIOS: RECUPERAÇÃO, GANHO DE FORÇA E MASSA MUSCULAR

ULTRA INTENSE PUMP PRE-WORKOUT

NEURO BOOST RelenTlesS
Taurina: 1600 mg  •   Cafeina: 140 mg

w a r n i n g

ATLETAS - CONTÉM GLICEROL, SUBSTÂNCIA NÃO INDICADA 
PARA CONSUMO PRÉ-COMPETIÇÃO.

EXPLOSIVE ENERGY
MAX DENSITY
VASCULARITY

DARK NEUROBOOST RELENTLESS APPLE

DARK NEUROBOOST RELENTLESS APPLE

Quantidade por porção % VD*
19 kcal = 80 kJ

4,7 g
1
2

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 10 g [2 scoops]

Valor energético   
Carboidratos

Não contém quantidades signi�cativas de proteínas, 
gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, �bra 
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. 
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