
Real Foods

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

À base de proteínas de arroz e ervilha, VEGANPRO NUTRIFY® é um suplemento especialmente desenvolvido para fornecer um rico aporte proteico, 
ofertando 4,5 g de BCAA em cada porção. Adicionado de fibras que auxiliam na saúde intestinal, este superalimento é isento de lactose, glúten e tem 

baixo teor de sódio. VEGANPRO NUTRIFY® é também rico em vitamina B12, nutriente importante em dietas vegetarianas e veganas, e não tem 
adoçantes ou conservantes artificiais em sua fórmula.

Para que serve?
VEGANPRO NUTRIFY® promove melhora na composição corporal, saúde e na qualidade de vida. PROTEÍNA DE ERVILHA: Ótima fonte de leucina, 

aminoácido mais importante para a síntese proteica entre os BCAA. PROTEÍNA DE ARROZ: Proteína de fácil digestibilidade que ajuda a evitar a perda de 
massa magra. CHIA: Considerada um superalimento, é rica em proteínas, fibras, minerais e antioxidantes. VITAMINA B12: Vitamina essencial para a 

manutenção da saúde em dietas vegetarianas e veganas, que têm maior risco de deficiência desse nutriente.
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É sugerido dissolver 2 scoops (30g) em 300 ml de água, mexer até a diluição total do produto.  
Para maior praticidade, sugere-se o uso de uma coqueteleira. Consumir de 1 a 2 porções ao dia, 
ou conforme orientação de médico ou nutricionista.

Como prescrever?

Por que prescrever?

Referências

As proteínas vegetais são utilizadas como uma alternativa 
aos suplementos dietéticos à base de proteína isolada do 
soro do leite, como whey protein. Além disso, 
destacam-se como opção de suplemento proteico para 
vegetarianos, veganos, ou para indivíduos que 
apresentem hipersensibilidade as outras proteínas 
alimentares.

Nota-se, que as proteínas de arroz integral e ervilha 
orgânicas apresentam valores nutricionais elevados além 
de excelentes propriedades funcionais. Ainda, são 
naturalmente isentas de colesterol, com baixo teor de 
gordura, hipoalergênicas, sem glúten, sem lactose, sem 
soja, agrotóxicos ou organismos geneticamente 
modificados.

A proteína vegetal é proveniente do grão integral do arroz 
orgânico, 100% natural. É extraída por processo 
enzimático à baixa temperatura que garante a pureza e 
os benefícios nutricionais do produto. Não utiliza em seu 
processo nenhum solvente ou aditivo químico. 

Ainda, apresenta ao mesmo tempo perfil de rápida e lenta 
absorção. Isto é possível porque a Leucina é absorvida mais 
rapidamente que o mesmo aminoácido presente na 
proteína do soro do leite. Os demais aminoácidos possuem 
taxa de absorção mais lenta, garantindo sua alta 
concentração sanguínea por mais tempo, e um maior 
potencial para gerar sensação de saciedade.

De acordo com a literatura científica, a leucina pode ser a 
principal chave de estímulo para o início da construção 
muscular.  Diante disto, torna-se essencial promover um 
aporte rápido deste aminoácido logo após exercícios 
físicos, e as proteínas vegetais também favorecem o 
anabolismo muscular com resultados comparáveis à 
proteína isolada do soro de leite.

Baunilha

cacau
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Real Foods

INGREDIENTES: Mix de proteínas vegetais (proteína isolada de arroz 
integral orgânico e proteína concentrada de ervilha orgânica), 
polidextrose, chia em pó, vitamina B12 (cobalamina), aromas naturais, 
goma xantana (espessante), estévia e taumatina (edulcorantes naturais).

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 g  [2 scoops]

Quantidade por porção % VD(*)

Valor energético 
Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio
Vitamina B12

5
0

32
1
1
**
9
1

50

108 kcal = 454 kJ
1,3 g 
24 g
0,8 g
0,3 g
0 g

2,3 g
21 mg

1,2 mcg

(*)% 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.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 g  [2 scoops]

Quantidade por porção % VD(*)

Valor energético 
Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio
Vitamina B12

5
0

32
1
2
**
7
2

50

108 kcal = 454 kJ
1,1 g 
24 g
0,8 g
0,4 g
0 g

1,8 g
41 mg

1,2 mcg

(*)% 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.

INGREDIENTES: Mix de proteínas vegetais (proteína isolada de arroz 
integral orgânico e proteína concentrada de ervilha orgânica), cacau em 
pó, vitamina B12 (cobalamina), aroma natural, goma xantana 
(espessante), estévia e taumatina (edulcorantes naturais).

0 minutes

26.25 minutes

52.2 minutes

78.75 minutes

120 minutes

 

Rice Protein vs. Whey Protein
Delivery of Amino Acids to the Body Over an Extended Amount of Time 
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Leucine, a Key Amino Acid found in rice protein isolate,
absorbs faster than Leucine from Whey. 
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