
Real Foods

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

WHEY PROTEIN NUTRIFY® oferece um blend proteico de alto valor biológico composto por proteína isolada do soro de leite e proteína hidrolisada do 
soro de leite. Ricas em aminoácidos essenciais, originam uma fórmula de rápida digestão, capaz de ofertar 5 g de BCAA por dose com baixos teores de 
lactose e gordura. A presença de chia, ômega 3, minerais, antioxidantes e o alto teor de fibras enriquecem ainda mais o valor nutricional deste produto. 
WHEY PROTEIN NUTRIFY® utiliza estévia, taumatina e eritritol, adoçantes 100% oriundos de fontes naturais. Um suplemento versátil e saboroso que 

favorece a manutenção da massa muscular corporal.

Para que serve?
WHEY PROTEIN NUTRIFY® promove melhora na composição corporal, saúde e  qualidade de vida. PROTEÍNA ISOLADA DO SORO DE LEITE: Fonte 

proteica de alto valor biológico com baixos níveis de lactose e gordura. Usamos tecnologia de ponta, com processos de micro e ultrafiltração a frio, que 
resultam numa proteína de extrema pureza, nutricionalmente superior. PROTEÍNA HIDROLISADA DO SORO DE LEITE: Absorvida facilmente pelo 

organismo, a proteína hidrolisada garante uma entrega rápida de nutrientes às células dos músculos, ajudando a estimular o crescimento muscular e 
favorecendo as estratégias de controle de peso. CHIA: Rica em ômega 3, fibras, proteína, antioxidantes, cálcio, magnésio, manganês e fósforo.     
CACAU: Rico em flavonoides, que atuam na prevenção de diversas doenças, o cacau está entre os 15 principais alimentos com maior potencial 
antioxidante de acordo com a tabela ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity), criada pelo USDA (United States Department of Agriculture).
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Orienta-se dissolver 3 scoops (30 g) de WHEY PROTEIN NUTRIFY® em 
300 ml de água, mexendo 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 do soro de leite apresentam um 
excelente perfil de aminoácidos, caracterizando-as 
como proteínas de alto valor biológico. Possuem 
peptídeos bioativos do soro, que conferem a essas 
proteínas diferentes propriedades funcionais. São 
obtidas durante a fabricação de queijos, através 
da extração da parte aquosa do leite.

Encontradas comumente na forma de pó, são 
adicionadas à dieta como forma de aumentar o 
consumo de proteínas de alto valor biológico. São 
compostas por 80% de caseína e 20% de 
proteínas do soro, sendo facilmente digeridas e 
absorvidas pelo organismo. 

São divididas em peptídeos bioativos e peptídeos 

secundários, ou subfrações, sendo ricas em cálcio 
e aminoácidos essenciais, especialmente os de 
cadeia ramificada (BCAA). Seus peptídeos 
bioativos lhe conferem diferentes efeitos, como 
regulação da síntese de proteínas sanguíneas e 
teciduais, ação antioxidante e antimicrobiana.

No soro, são encontrados diferentes tipos de 
peptídeos, como betalactoglobulinas, alfalac-
toglobulinas, alfalactoalbuminas, soroalbumi-
nas, imunoglobulinas e glicomacropeptídeo.

De acordo com a literatura científica, a ingestão 
de whey protein pode contribuir para a perda de 
peso e aumento na saciedade, por diminuir os 
níveis de grelina e aumentar a secreção de 

cacau chocolate baunilha
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 g  [3 scoops]

Quantidade por porção % VD(*)

 

Valor energético   
Carboidratos, dos quais:
     Polióis
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio

5
1

(**)
29
1
2

(**)
4
4

100 kcal = 420 kJ
3,5 g 
2,2 g
22 g
0,7 g
0 ,4 g

0 g
1,0 g

102 mg

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 g  [3 scoops]

Quantidade por porção % VD(*)

Não contém quantidades signi�cativas de gorduras totais, gorduras 
saturadas, gorduras trans e �bra 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. (**) Valores diários de referência não 
estabelecidos.   

Valor energético   
Carboidratos, dos quais:
     Polióis
Proteínas
Sódio

5
2

(**)
29
3

97 kcal = 407 kJ
4,7 g
2,6 g
22 g

82 mg

leptina, GLP-1 e CCK.  Há ainda uma relação entre 
a ingestão de cálcio, proveniente do leite e seus 
derivados, e a redução da gordura corporal. O alto 
teor de cálcio favorece a redução da gordura 
corporal, por mecanismo associado ao hormônio 
1,25 (OH)2D, e por ação sobre os hormônios 
GLP-1 e CCK. 

Além disso, essas proteínas exercem um controle 
essencial no apetite de indivíduos obesos, além da 
diminuição do estresse oxidativo, redução de 
citocinas pró-inflamatórias (IL-6 e TNF-alfa), 
redução da pressão sanguínea e melhora na 
microbiota intestinal.

INGREDIENTES: Proteína isolada do soro de leite, proteína hidrolisada 
do soro de leite, cacau em pó, chia em pó, eritritol, estévia e  taumatina 
(edulcorantes naturais) e goma xantana (espessante).
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA.

INGREDIENTES: Proteína isolada do soro de leite, proteína hidrolisada 
do soro de leite, cacau em pó, chia em pó, eritritol, estévia e  taumatina 
(edulcorantes naturais), aroma natural e  goma xantana (espessante).
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 g  [3 scoops]

Quantidade por porção % VD(*)

Valor energético   
Carboidratos, dos quais:
     Polióis
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio

5
1

(**)
29
1
1

(**)
4
3

102 kcal = 428 kJ
3,6 g
1,4 g
22 g
0,6 g
0,3 g
0 g

1,1 g
79 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.

(*)% 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: Proteína isolada do soro de leite, proteína hidrolisada 

do soro de leite, chia em pó, eritritol, estévia e  taumatina (edulcorantes 
naturais) e aromas naturais.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA.


