
Inúmeros fatores podem provocar retenção de líquidos em nosso 
organismo. H2OUT auxilia na redução desse quadro pela combinação de 7 
ingredientes naturais com propriedades diuréticas: hibisco, matcha, 
carqueja, guaraná, erva-mate, laranja amarga e canela em pó. Isento de 
corantes e adoçantes arti�ciais, H2OUT é apresentado na forma de pó 
solúvel, em sticks individuais, para fácil transporte e consumo no dia a dia.

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.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem disponível: caixas com 30 sticks de 
7 g, sabor maçã com canela.
Peso Líquido: 210 g
Produto classi�cado como: PÓ PARA O 
PREPARO DE BEBIDA SABOR MAÇÃ COM 
CANELA.

SUGESTÃO DE CONSUMO:
Diluir 1 stick (7 g) em 400 ml de água. Pode ser 
consumido frio ou quente.

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

INGREDIENTES:
Hibisco em pó, carqueja em pó, matcha 
orgânico em pó solúvel (camellia sinensis),  
guaraná em pó, erva-mate em pó solúvel, 
laranja amarga em pó, canela em pó, xilitol, 
estévia e taumatina (edulcorantes naturais), 
aroma idêntico ao natural e dióxido de silício 
(antiumectante).
NÃO CONTÉM GLÚTEN. SEM ADIÇÃO DE 
AÇÚCARES. 
CONTÉM AROMATIZANTE SINTÉTICO 
IDÊNTICO AO NATURAL.

SAC:  55 (11) 3003-7887  |  sac@integralmedica.com.br  |  www.integralmedica.com.br

INTEGRALMÉDICA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA.
Estrada Bento R. Domingues, 1007
CEP: 06900-000 Embu-Guaçu - SP
CNPJ nº 57.235.426/0001-41

 

IM H2 OUT MAÇÃ COM CANELA

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL/NUTRITION FACTS
Porção de 7 g [1 stick]/ Serving size 7 g [1 stick]

1
2
**
0

Quantidade por porção/Amount per serving % VD*

16 kcal = 67 kJ
5,4 g
3,5 g

7,4 mg

Valor Energético/ Calories   
Carboidratos, dos quais,/ Carbohydrate, of  which,
     Polióis/ Polyols: 
Sódio/ Sodium

Não contém quantidades significativas de proteínas, 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.(**)%VD não estabelecido. Does not contain significant amounts of protein, total fats, 
saturated fats, trans fats and dietary fiber. 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. (**) %VD no defined.

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO IND. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

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

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

UNI. / CX.
EMBARQUE

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

CLASSIFICAÇÃO
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EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

102

BENEFÍCIOS: DIURESE, DEFINIÇÃO E TERMOGÊNESE

H2OUT
DIURETIC

• NATURAL HERBAL ACTIVES
• NO ARTIFICIAL COLOR
• NATURAL SWEETENERS

ADVANCED LIQUID ELIMINATION MODULE



BENEFÍCIOS: DIURESE, DEFINIÇÃO E TERMOGÊNESE

Inúmeros fatores podem provocar retenção de líquidos em nosso 
organismo. H2OUT auxilia na redução desse quadro pela combinação de 7 
ingredientes naturais com propriedades diuréticas: hibisco, matcha, 
carqueja, guaraná, erva-mate, laranja amarga e canela em pó. Isento de 
corantes e adoçantes arti�ciais, H2OUT é apresentado na forma de pó 
solúvel, em sticks individuais, para fácil transporte e consumo no dia a dia.

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.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem disponível: caixas com 30 sticks de 
7 g, sabor pêssego.
Peso Líquido: 210 g
Produto classi�cado como: PÓ PARA O 
PREPARO DE BEBIDA SABOR PÊSSEGO.

SUGESTÃO DE CONSUMO:
Diluir 1 stick (7 g) em 400 ml de água. Pode ser 
consumido frio ou quente.

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

INGREDIENTES:
Hibisco em pó, carqueja em pó, matcha 
orgânico em pó solúvel (Camellia sinensis),  
guaraná em pó, erva-mate em pó solúvel, 
laranja amarga em pó, canela em pó, xilitol, 
estévia e taumatina (edulcorantes naturais), 
aroma idêntico ao natural e dióxido de silício 
(antiumectante).
NÃO CONTÉM GLÚTEN. SEM ADIÇÃO DE 
AÇÚCARES. 
CONTÉM AROMATIZANTE SINTÉTICO 
IDÊNTICO AO NATURAL.

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO IND. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

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

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

UNI. / CX.
EMBARQUE

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

PESO 
LÍQ.
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DIURETIC

IM H2 OUT PÊSSEGO

• NATURAL HERBAL ACTIVES
• NO ARTIFICIAL COLOR
• NATURAL SWEETENERS

7 89631176620 8 2106.90.30 220 x 190 x 140 mm268 g 1.154,5 g 4102 x 90 x 125 mm 2 789631176620 2210 g IM H2 OUT PÊSSEGO

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL/NUTRITION FACTS
Porção de 7 g [1 stick]/ Serving size 7 g [1 stick]

1
2
**
0

Quantidade por porção/Amount per serving % VD*

16 kcal = 67 kJ
5,4 g
3,6 g

9,2 mg

Valor Energético/ Calories   
Carboidratos, dos quais,/ Carbohydrate, of  which,
     Polióis/ Polyols: 
Sódio/ Sodium

Não contém quantidades significativas de proteínas, 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.(**)%VD não estabelecido. Does not contain significant amounts of protein, total fats, 
saturated fats, trans fats and dietary fiber. 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. (**) %VD no defined.

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)
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