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

INGREDIENTES: L-triptofano, estabilizante amido de milho, 
antiumectante dióxido de silício. Composição da cápsula: hidroxipropil-
metilcelulose (estabilizante) e dióxido de titânio (corante). 

NÃO CONTÉM GLÚTEN.
O Ministério da Saúde adverte: Não existem evidências cientí�cas comprovadas 
de que este alimento previna, trate ou cure doenças.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem disponível: pote contendo suplemento
em cápsulas. Contém 60 cápsulas.
Produto classificado como:
TRIPTOFANO EM CÁPSULAS.

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

SUGESTÃO DE CONSUMO:
Consumir 1 cápsula ao dia, ou conforme orientação de médico 
ou nutricionista.

Tryptophan 60 capsTryptophan 60 caps

Benefícios: melhora a qualidade do sono,
humor e memória.

 

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

Tryptophan 60 caps 7 89631176493 8

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

 215X143X100 mm
  

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

67 g 460 g

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

350

UN. / CX.
EMBARQUE

6

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

69X69X91 mm

 

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

2106.90.30 3 789631176493 9

Real Foods

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

A suplementação de triptofano ajuda a prevenir distúrbios relacionados ao stress contribuindo 
para uma melhor qualidade de sono, humor e memória. Isso porque, em nosso corpo, esse 
aminoácido essencial age como precursor do neurotransmissor serotonina e do hormônio 
melatonina, responsáveis pela regulação do sono. Tryptophan Nutrify oferece a 
você o ingrediente em sua forma pura, livre de corantes e adoçantes artificiais.

TRYPTOPHAN
L - Tr i p t o f a no 190 mg

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.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 500 mg [1 cápsula] 

Quantidade por porção %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.
A porção diária deste produto fornece 190 mg de triptofano. 

Valor energético 00 Kcal / 0 kJ
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