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

APRESENTAÇÃO:
Embalagem disponível:
Caixa com 10 unidades de 50 g, no sabor açaí com banana.
Peso Líquido: 50 g
Produto classificado como: BARRA PROTEICA SABOR AÇAÍ 
COM BANANA E COBERTURA DE ALFARROBA SEM AÇÚCAR.

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

SUGESTÃO DE CONSUMO:
Sugere-se o consumo de CLEANPRO BAR Nutrify® 
em lanches intermediários ou de acordo com necessidades 
específicas de cada paciente, identificadas por nutricionista 
ou médico. O consumo deve estar associado a uma 
alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis.

NT CLEANPRO BAR AÇAÍ  BANANA 10UNIDNT CLEANPRO BAR AÇAÍ  BANANA 10UNID

 

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

NT CLEANPRO BAR AÇAÍ  BANANA 10UNID 7 89631176388 7

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

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

UN. / CX.
EMBARQUE

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

2 789631176388 1

PESO 
LÍQ.

Real Foods

102

INGREDIENTES: Blend proteico (caseinato de cálcio e proteína isolada do soro de 
leite), xarope de polidextrose, água, cobertura de alfarroba sem açúcar, manteiga de 
cacau, açaí liofilizado, cloreto de sódio, eritritol e estévia (edulcorantes), aroma 
idêntico ao natural, lecitina de girassol (emulsificante), ácido ascórbico e alfatocoferol 
(antioxidantes). NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM 
DERIVADOS DE LEITE E SOJA.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 50 g  [1 unidade]

Quantidade por porção % VD(*)

Valor energético 
Carboidratos
Polióis
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio

7
2
**
21
10
13
**
48
2

134 kcal = 563 kJ
6,7 g 
4,1 g
16 g
5,5 g
2,8 g
0 g

12 g
49 mg

(*)% 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. (**) Valores diários de referência não estabelecidos.

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

293X227X90mm550 g 2,370 Kg 4142X212X40mm 2106.90.30 500 g

CLEANPRO BAR
Barra Proteica 16 g

FREE
SUGAR

SEM
 AD IÇÃO DE  AÇÚCAR

FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN
PRODUTO  NATURAL

LABEL
CLEAN LOW

LOW
GLYCEMIC

HIGH

FIBER
HIGH

with

carob
ALFARROBA

with

with
STEVIA

Barra proteica sabor açaí com banana e cobertura
de alfarroba sem açúcar. Rico em �bras.

BENEFÍCIOS: SACIEDADE E LONGEVIDADE.

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

A ingestão equilibrada de nutrientes como proteínas e fibras é fundamental para uma dieta 
saudável. CLEANPRO BAR Nutrify® é composta por um blend proteico (caseinato de 
cálcio e whey protein isolado), favorável à manutenção da massa muscular, adicionado de 
fibras que beneficiam a saúde intestinal e promovem a saciedade. A alfarroba, rica em 
vitaminas e minerais, amplia o valor nutritivo da barra e a deixa ainda mais saborosa, ideal 
para um lanche saudável a qualquer hora.

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.

• BLEND PROTEICO •
(WHEY PROTEIN E CASEINATO DE CÁLCIO) 

Promove estímulo de síntese proteica e liberação prolongada dos aminoácidos.

• FIBRAS •
Favorecem a saciedade, auxiliam no controle da glicemia e na melhora da 

microbiota intestinal.

• ALFARROBA •
Possui cor e sabor similares ao cacau, porém isenta de compostos estimulantes 

como cafeína e teobromina. Rica em vitaminas A, B1, B2, cálcio, fósforo, 
magnésio, ferro e �bras insolúveis.

Alimentos Reais. Benefícios Reais.



w w w . n u t r i f y . c o m . b r

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

APRESENTAÇÃO:
Embalagem disponível:
Caixa com 10 unidades de 50 g, no sabor baunilha com cacau.
Peso Líquido: 50 g
Produto classificado como: BARRA PROTEICA SABOR 
BAUNILHA COM NIBS DE CACAU E COBERTURA DE 
ALFARROBA SEM AÇÚCAR.

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

SUGESTÃO DE CONSUMO:
Sugere-se o consumo de CLEANPRO BAR Nutrify® 

em lanches intermediários ou de acordo com necessidades 
específicas de cada paciente, identificadas por nutricionista 
ou médico. O consumo deve estar associado a uma 
alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis.

 
Real Foods

INGREDIENTES: Blend proteico (caseinato de cálcio e proteína isolada do soro de 
leite), xarope de polidextrose, água, cobertura de alfarroba sem açúcar, manteiga de 
cacau, nibs de cacau orgânico, cloreto de sódio, eritritol e estévia (edulcorantes), 
aroma idêntico ao natural, lecitina de girassol (emulsificante), ácido ascórbico e 
alfatocoferol (antioxidantes). NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM 
DERIVADOS DE LEITE E SOJA.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 50 g  [1 unidade]

Quantidade por porção % VD(*)

Valor energético 
Carboidratos
Polióis
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio

7
2
**
22
10
15
**
44
2

135 kcal = 567 kJ
6,8 g 
4,1 g
16 g
5,5 g
3,2 g
0 g

11 g
52 mg

(*)% 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. (**) Valores diários de referência não estabelecidos.

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

CLEANPRO BAR
Barra Proteica 16 g

FREE
SUGAR

SEM
 AD IÇÃO DE  AÇÚCAR

FREE
LACTOSE
ZERO LACTOSE PRODUTO  NATURAL

LABEL
CLEAN LOW

LOW
GLYCEMIC

HIGH

FIBER
HIGH

with

carob
ALFARROBA

with

with
STEVIA

NT CLEANPRO BAR BAUNILHA NIBS 10UNIDNT CLEANPRO BAR BAUNILHA NIBS 10UNID

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

NT CLEANPRO BAR BAUNILHA NIBS 10UNID 7 89631176389 4

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

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

UN. / CX.
EMBARQUE

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

2 789631176389 8

PESO 
LÍQ.

102293X227X90mm550 g 2,370 Kg 4142X212X40mm 2106.90.30 500 g

BENEFÍCIOS: SACIEDADE E LONGEVIDADE.

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

A ingestão equilibrada de nutrientes como proteínas e fibras é fundamental para uma dieta 
saudável. CLEANPRO BAR Nutrify® é composta por um blend proteico (caseinato de 
cálcio e whey protein isolado), favorável à manutenção da massa muscular, adicionado de 
fibras que beneficiam a saúde intestinal e promovem a saciedade. A alfarroba, rica em 
vitaminas e minerais, amplia o valor nutritivo da barra e a deixa ainda mais saborosa, ideal 
para um lanche saudável a qualquer hora.

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.

Barra proteica sabor baunilha com nibs de cacau
e cobertura de alfarroba sem açúcar. Rico em �bras.

• BLEND PROTEICO •
(WHEY PROTEIN E CASEINATO DE CÁLCIO) 

Promove estímulo de síntese proteica e liberação prolongada dos aminoácidos.

• FIBRAS •
Favorecem a saciedade, auxiliam no controle da glicemia e na melhora da 

microbiota intestinal.

• ALFARROBA •
Possui cor e sabor similares ao cacau, porém isenta de compostos estimulantes 

como cafeína e teobromina. Rica em vitaminas A, B1, B2, cálcio, fósforo, 
magnésio, ferro e �bras insolúveis.

Alimentos Reais. Benefícios Reais.



w w w . n u t r i f y . c o m . b r

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

APRESENTAÇÃO:
Embalagem disponível:
Caixa com 10 unidades de 50 g, no sabor chocolate com 
cranberry e castanha-de-caju.
Peso Líquido: 50 g
Produto classificado como: BARRA PROTEICA SABOR 
CHOCOLATE COM CRANBERRY, CASTANHA-DE-CAJU E 
COBERTURA DE ALFARROBA SEM AÇÚCAR.

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

SUGESTÃO DE CONSUMO:
Sugere-se o consumo de CLEANPRO BAR Nutrify® 
em lanches intermediários ou de acordo com necessidades 
específicas de cada paciente, identificadas por nutricionista 
ou médico. O consumo deve estar associado a uma 
alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis.

 
Real Foods

INGREDIENTES: Blend proteico (caseinato de cálcio e proteína isolada do soro de 
leite), xarope de polidextrose, castanha-de-caju, cobertura de alfarroba sem açúcar, 
água, cranberry, manteiga de cacau, cacau em pó, cloreto de sódio, eritritol e estévia 
(edulcorantes), aroma idêntico ao natural,  lecitina de girassol (emulsificante), ácido 
ascórbico e alfatocoferol (antioxidantes). NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: 
CONTÉM CASTANHA-DE-CAJU E DERIVADOS DE LEITE E SOJA.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 50 g  [1 unidade]

Quantidade por porção % VD(*)

Valor energético 
Carboidratos
Polióis
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio

7
3
**
20
11
12
**
44
2

142 kcal = 596 kJ
9,1 g 
4,2 g
15 g
5,8 g
2,6 g
0 g

11 g
51 mg

(*)% 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. (**) Valores diários de referência não estabelecidos.

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

CLEANPRO BAR
Barra Proteica 15 g

FREE
SUGAR

SEM
 AD IÇÃO DE  AÇÚCAR

FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN
PRODUTO  NATURAL

LABEL
CLEAN LOW

LOW
GLYCEMIC

HIGH

FIBER
HIGH

with

carob
ALFARROBA

with

with
STEVIA

BENEFÍCIOS: SACIEDADE E LONGEVIDADE.

NT CLEANPRO BAR CHOCOLATE CC 10UNIDNT CLEANPRO BAR CHOCOLATE CC 10UNID

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

NT CLEANPRO BAR CHOCOLATE CC 10UNID 7 89631176390 0

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

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

UN. / CX.
EMBARQUE

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

2 789631176390 4

PESO 
LÍQ.

102293X227X90mm550 g 2,370 Kg 4142X212X40mm 2106.90.30 500 g

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

A ingestão equilibrada de nutrientes como proteínas e fibras é fundamental para uma dieta 
saudável. CLEANPRO BAR Nutrify® é composta por um blend proteico (caseinato de 
cálcio e whey protein isolado), favorável à manutenção da massa muscular, adicionado de 
fibras que beneficiam a saúde intestinal e promovem a saciedade. A alfarroba, rica em 
vitaminas e minerais, amplia o valor nutritivo da barra e a deixa ainda mais saborosa, ideal 
para um lanche saudável a qualquer hora.

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.

Barra proteica sabor chocolate com cranberry,
castanha-de-caju e cobertura de alfarroba sem açúcar.
Rico em �bras.

• BLEND PROTEICO •
(WHEY PROTEIN E CASEINATO DE CÁLCIO) 

Promove estímulo de síntese proteica e liberação prolongada dos aminoácidos.

• FIBRAS •
Favorecem a saciedade, auxiliam no controle da glicemia e na melhora da 

microbiota intestinal.

• ALFARROBA •
Possui cor e sabor similares ao cacau, porém isenta de compostos estimulantes 

como cafeína e teobromina. Rica em vitaminas A, B1, B2, cálcio, fósforo, 
magnésio, ferro e �bras insolúveis.

Alimentos Reais. Benefícios Reais.



w w w . n u t r i f y . c o m . b r

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

APRESENTAÇÃO:
Embalagem disponível: Caixa com 10 unidades de 50 g.
Sabor maçã com chia.
Peso Líquido: 50 g
Produto classificado como: BARRA PROTEICA SABOR MAÇÃ 
COM CHIA E COBERTURA DE ALFARROBA SEM AÇÚCAR.

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

SUGESTÃO DE CONSUMO:
Sugere-se o consumo de CLEANPRO BAR Nutrify® 
em lanches intermediários ou de acordo com necessidades 
específicas de cada paciente, identificadas por nutricionista 
ou médico. O consumo deve estar associado a uma 
alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis.

 
Real Foods

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

A ingestão equilibrada de nutrientes como proteínas e fibras é fundamental para uma dieta 
saudável. CLEANPRO BAR Nutrify® é composta por um blend proteico (caseinato de 
cálcio e whey protein isolado), favorável à manutenção da massa muscular, adicionado de 
fibras que beneficiam a saúde intestinal e promovem a saciedade. A alfarroba, rica em 
vitaminas e minerais, amplia o valor nutritivo da barra e a deixa ainda mais saborosa, ideal 
para um lanche saudável a qualquer hora.

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.

• BLEND PROTEICO •
(WHEY PROTEIN E CASEINATO DE CÁLCIO) 

Promove estímulo de síntese proteica e liberação prolongada dos aminoácidos.

• FIBRAS •
Favorecem a saciedade, auxiliam no controle da glicemia e na melhora da 

microbiota intestinal.

• ALFARROBA •
Possui cor e sabor similares ao cacau, porém isenta de compostos estimulantes 

como cafeína e teobromina. Rica em vitaminas A, B1, B2, cálcio, fósforo, 
magnésio, ferro e �bras insolúveis.

Alimentos Reais. Benefícios Reais.

INGREDIENTES: Blend proteico (caseinato de cálcio e proteína isolada do soro de 
leite), xarope de polidextrose, água, cobertura de alfarroba sem açúcar, manteiga de 
cacau, chia em grãos, cloreto de sódio, eritritol e estévia (edulcorantes), aromas 
idênticos aos naturais, lecitina de girassol (emulsificante), ácido ascórbico e 
alfatocoferol (antioxidantes). NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM 
DERIVADOS DE LEITE E SOJA.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 50 g  [1 unidade]

Quantidade por porção % VD(*)

Valor energético 
Carboidratos
Polióis
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio

7
2
**
23
9

11
**
48
2

130 kcal = 546 kJ
6,3 g 
4,1 g
17 g
4,8 g
2,5 g
0 g

12 g
54 mg

(*)% 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. (**) Valores diários de referência não estabelecidos.

BENEFÍCIOS: SACIEDADE E LONGEVIDADE.

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

CLEANPRO BAR
Barra Proteica 17 g

FREE
SUGAR

SEM
 AD IÇÃO DE  AÇÚCAR

FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN
PRODUTO  NATURAL

LABEL
CLEAN LOW

LOW
GLYCEMIC

HIGH

FIBER
HIGH

with

carob
ALFARROBA

with

with
STEVIA

NT CLEANPRO BAR MACA CHIA 10UNIDNT CLEANPRO BAR MACA CHIA 10UNID

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

NT CLEANPRO BAR MACA CHIA 10UNID 7 89631176391 7

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

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

UN. / CX.
EMBARQUE

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

2 789631176391 1

PESO 
LÍQ.

102293X227X90mm550 g 2,370 Kg 4142X212X40mm 2106.90.30 500 g

Barra proteica sabor maçã com chia e cobertura de
alfarroba sem açúcar.
Rico em �bras.


