
SUGESTÃO DE CONSUMO:
Diluir 2,5 scoops (16 g) em 200 ml de água, de 
preferência gelada. Consumir antes do treino, ou 
conforme orientação pro�ssional.

INGREDIENTES: Isomaltulose (PalatinoseTM).

NÃO CONTÉM GLÚTEN.
DIABÉTICOS: CONTÉM GLICOSE E FRUTOSE.

APRESENTAÇÃO:

Embalagem disponível: pote contendo 
suplemento em forma de pó, neutro.
Peso Líquido:  300 g [NET WT: 0,66 lbs]
Produto classi�cado como:
SUPLEMENTO ENERGÉTICO PARA 
ATLETAS.

Este produto não substitui uma 
alimentação equilibrada e seu consumo 
deve ser orientado por nutricionista ou 
médico.

CONSERVAÇÃO:
Conservar este produto ao abrigo de luz, 
calor e umidade.
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 PALATINOSE TM LOW GI
SLOW-RELEASE CARBOHYDRATE

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 1.678,6 g

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

270

UNI. / CX.
EMBARQUE

4

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

120 X 225 X 290 mm

 

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

2 789631176563 2

PESO 
LÍQ.

  300 g

A PalatinoseTM (isomaltulose) é um carboidrato com baixo índice glicêmico, que promove 

uma liberação gradual de glicose, evitando picos de insulina e prolongando o fornecimento 

de energia ao corpo. Essa característica torna a PalatinoseTM especialmente indicada para 

consumo antes dos exercícios, como forma de manter a energia até o �m da sessão de 

treinamento. PalatinoseTM Integralmédica não possui corantes nem adoçantes arti�ciais e é 

facilmente solúvel em água, tornando seu consumo prático e adaptável a sua rotina de 

treinos.  

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.

BENEFÍCIO: LIBERAÇÃO GRADUAL DE ENERGIA PARA OS TREINOS. 

• NO ARTIFICIAL SWEETENERS
• NO ARTIFICIAL COLORS
• 15 G CARBS

2106.90.30

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL /NUTRITION FACTS
Porção de 16 g  [2,5 scoops]/ Serving size 16 g [2,5 scoops]

3

5

Quantidade por porção/ Amount per serving % VD*

60 kcal = 251 kJ

15 g

Valor energético/ Calories   

Carboidratos/ Carbohydrate

Não contém quantidades significativas de 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./ Does not contain significant amounts of 
protein, total fat, saturated fat, trans fat, dietary fiber and sodium. 
(*)%Percent Daily Values are based on a 2,000 kcal (8,400 kJ) diet. Your 
daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.


