Bolsa Térmica Nitech Pack - Rosa Nitech Sports
Nome do Produto
Bolsa Térmica Nitech Pack - Rosa - Nitech Sports
Descrição
Nitech Pack é o Kit Composto com Bolsa térmica, gel térmico (2 unidades), 3 potes
para alimentos e 1 caixa organizadora, no mais novo estilo para todos aqueles que
estão comprometidos com uma vida fitness. A Bolsa possui vários compartimentos
diferentes, e dimensões que permitem guardar qualquer tipo de objeto, como potes
para armazenamento de refeições, coqueteleiras, talheres, suplementos, etc. Seu
Design atrativo e prático é ideal para aqueles que gostam de manter a dieta sem
deixar o estilo de lado. Com a Nitech Pack, você pode levar até 3 (Três) refeições e
manter a temperatura da mesma, sendo quente ou fria, pois possui dois
compartimentos de gel em seu interior. Muito fácil de transportar a Nitech Pack é uma
mochila térmica ideal para sua dieta.
Bolsa térmica:
Use um sabão neutro e uma esponja úmida. Certifique-se de secar bem sua bolsa
antes de guardá-la, nunca use detergente. Não coloque sua bolsa em máquina de
lavar. Nunca coloque sua bolsa térmica na secadora, pois o calor danificará vários
revestimentos térmicos e de proteção. Guarde sempre sua bolsa térmica em lugar
fresco e seco.
Marmita Nitech:
É ideal para acondicionar seus alimentos com organização e higiene. As tampas são
flexíveis melhorando ainda mais o fechamento, qualidade e resistência do produto,
além de ser totalmente atóxico. Pode ser utilizado em freezer, geladeira e microondas. O grande diferencial dessa marmita é a proteção antibacteriana que inibe a
proliferação de bactérias e fungos causadores de mau odor. Após o uso lavar
imediatamente sua marmita com água e sabão em abundância, evitando assim a
proliferação de bactérias e mau cheiro.
Bolsa de Gel Térmico:
Produto utilizado para transporte de alimentos que necessitam de uma refrigeração
adequada. O produto só mantém refrigerado se bem acondicionado em embalagem
adequada para transporte. Pode ser usada gelada ou quente, aquecida em banhomaria ou micro-ondas.
Descrição Curta
Nitech Pack é o mais novo estilo para todos aqueles que estão comprometidos com
uma vida fitness. A Bolsa possui vários compartimentos diferentes, e dimensões que
permitem guardar qualquer tipo de objeto. Seu Design atrativo e prático é ideal para
aqueles que gostam de manter a dieta sem deixar o estilo de lado.
Composição
2 bolsas de gel térmico
1 porta comprimidos e Cápsulas – 16,7 x 19,5 x 4,5cm
3 potes para armazenamento de refeições – 900ml
A Marmita Nitech é ideal para higiene e organização dos alimentos. Elas possuem
tampa flexível para melhorar a qualidade do produto e com bom fechamento pode ser
utilizado em freezer, geladeiras e micro-ondas.
Especificações
Tamanho: 5,7 x 14,1 x 21,5cm
Peso: 1600kg
Cuidados de Conservação
Se durante o aquecimento a bolsa de gel térmico começar a estufar, desligar o microondas imediatamente e aguardar o esfriamento;
Nunca reutilizar a bolsa estufada, pois pode ocasionar ruptura e causar queimadura
caso o gel estiver quente.
Não utilizar objetos pontiagudos para retirar a bolsa da água quente ou do microondas.
Não manter no congelador por mais de 24h, pois o plástico pode se tornar quebradiço
e se romper. Quando não estiver em uso, conserve ao abrigo do calor, da luz e da
umidade.

Fabricado por:
Nitech Sports
Endereço: Rua Caracas, n. 43, Vila Metalúrgica.
Santo André - SP – CEP: 09220-670
INDÚSTRIA BRASILEIRA
CNPJ: 16.502.707/0001-36
SAC: (11) 4461-0548
Site: www.nitechnutrition.com.br

