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

INGREDIENTES: Guaraná em pó, matcha orgânico em pó solúvel 
(Camellia sinensis), café verde em pó, cúrcuma em pó, gengibre em pó, 
pimenta vermelha em pó (Capsicum annuum), xilitol e estévia 
(edulcorantes), aroma idêntico ao natural, ácido cítrico (acidulante) e 
dióxido de silício (antiumectante).

NÃO CONTÉM GLÚTEN.
SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES.
Contém aromatizante sintético idêntico ao natural.

BENEFÍCIOS: EMAGRECIMENTO E ENERGIA.

 
Real Foods

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

JUICED UP Nutrify é uma bebida naturalmente energética, de baixo valor 
calórico, que ajuda você a realizar suas atividades diárias com mais vitalidade e foco. 
Uma combinação perfeita entre guaraná, matcha orgânico, café verde, cúrcuma, 
gengibre e pimenta vermelha em pó que resulta num produto rico em polifenóis de ação 
antioxidante. A cafeína, reconhecida por seus efeitos neuroestimulantes, está presente 
na fórmula de modo natural, derivada dos próprios ingredientes. Mantenha a saúde em 
alta de um jeito leve e revigorante com JUICED UP Nutrify. 

JUICED UP

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.
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Produzido por: INTEGRALMÉDICA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA.
Rodovia Bento R. Domingues, 1007
06900-000 - Embu-Guaçu – SP. CNPJ: 57.235.426/0001-41
Indústria Brasileira.

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

NT JUICED UP MATCHA E LIMÃO 7 89631176534 8

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

320 X 212 X 94 mm

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

258 g 1625,1 g

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

UN. / CX.
EMBARQUE

6

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

102 x 102 x 90 mm

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

2106.90.30 3 789631176534 9

PESO 
LÍQ.

 200 g 160

NT JUICED UP MATCHA E LIMÃONT JUICED UP MATCHA E LIMÃO

APRESENTAÇÃO:
Embalagem disponível: pote contendo pó para o preparo de bebida.
Sabor matcha e limão. 
Peso Líquido: 200 g
Produto classificado como:
PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MATCHA E LIMÃO.

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

SUGESTÃO DE CONSUMO:
Diluir 1 scoop (5 g) de JUICED UP em 200 ml de água, de 
preferência gelada, ou conforme orientação de médico ou 
nutricionista.  

Energia naturalmente recarregada.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 5 g  [1 scoop]

Quantidade por porção %VD(*)

1
1
**
2
0

10 kcal = 42 kJ
3,1 g
1,7 g
0,6 g

7,8 mg

Valor energético   
Carboidratos, dos quais:
          Polióis
Fibra alimentar
Sódio

Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, 
gorduras saturadas e gorduras trans. (*)%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. (**) % 
VD - não estabelecido. 
A porção diária deste produto fornece 49 mg de cafeína. 
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