BCAA 2400
#MAXTITANIUM
CÓDIGO DE
BARRAS

PA

7898944775053
7898920041592
7898920041608
7898944774735

PA.09.02.0009
PA.02.00.0016
PA.02.00.0018
PA.02.00.0086

Aminoácidos essenciais são aqueles que o corpo é incapaz de produzir,
razão pela qual devem ser ingeridos na alimentação. Dentre os
aminoácidos essenciais, 3 deles são chamados BCAA's, abreviação para
“Branched Chain Amino Acids”, ou seja, “Aminoácidos de Cadeia
Ramificada”. São eles: LEUCINA, ISOLEUCINA E VALINA, que são
obtidos exclusivamente através de dieta ou de suplementação.
A suplementação com BCAA's reduz danos musculares e inibe a queda
na força. Se ingerido logo após o treino, recupera imediatamente os
músculos danificados, prevenindo dores musculares, O BCAA também
tem função de impedir o ácido láctico, uma substância que causa
fadiga, durante a prática de exercícios.

Disponível em potes de:

BENEFÍCIOS
AUMENTO DE ENERGIA
MANUTENÇÃO MUSCULAR

SUGESTÃO DE USO
Sugere-se a ingestão de 2 cápsulas antes do treino e 2 cápsulas depois do treino ou
conforme recomendação de nutricionista ou médico.

LACTOSE
Não contém.

ALÉRGICOS
Pode conter derivados de leite, ovo e soja.

ADVERTÊNCIAS



“ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE
SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO.”
“ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER CONSUMIDO POR CRIANÇAS, GESTANTES, IDOSOS E
PORTADORES DE ENFERMIDADES.”

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 4 cápsulas

Valor energético

INGREDIENTES: L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina, antiumectante
fosfato tricálcico, cápsula (gelatina, água purificada e conservante
INS 218). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
.

Proteínas, das quais:

Quantidade por
porção

%VD*

10kcal = 42kJ

0

2,4g

3

L - Leucina

960mg

98**

L - Valina

700mg

100**

L - Isoleucina

700mg

100**

Não
contém
quantidades
significativas
de
carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas,
gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
* % Valores Diários de referência com base em
uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores
diários podem ser maiores ou menores dependendo
de
suas
necessidades
energéticas.
- Valor Diário não estabelecido.
** Necessidade diária de aminoácidos de cadeia
ramificada para indivíduos com peso de 70kg.

