Creatina
Creatina – Suplemento de Creatina para Atletas
Micronizada e Monoidratada – 300g
Nome do Produto
Creatina – Suplemento de Creatina para Atletas
Micronizada e Monoidratada – 300g
Descrição
A Creatina da Nitech Nutrition é ideal para otimizar volume muscular. Formada a
partir da associação de 03 aminoácidos de alto valor biológico: Arginina, Glicina e
Metionina. A Creatina da Nitech Nutrition repõe ATP em seus músculos, aumenta
a sua capacidade de armazenar glicogênio, aumenta a atividade cardiovascular
importante para a construção dos seus músculos.
Descrição Curta
A Creatina da Nitech Nutrition eleva seus resultados no treino pela sua qualificada
formulação com os aminoácidos de alto valor biológico: arginina, glicina e
metionina.
Benefícios

Promove a regeneração de fontes energéticas (ATP) e síntese proteica;

Melhora da força;

Melhora potência muscular;

Promove hipertrofia;

Ganho de massa magra.
Ingredientes
Creatina Monoidratada em pó. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Sugestão de Uso
Consumir uma porção de 3g (1 copo dosador), diluída em 200ml de água ou bebida
de sua preferência, antes da atividade física ou de acordo com a orientação de
médico ou nutricionista.
Contém Copo Dosador.
“O CONSUMO DE CREATINA ACIMA DE 3G PODE SER PREJUDICIAL A
SAÚDE.’’

Informação Nutricional
Porção de 3g (1 copo dosador)
Quantidade por porção

%VD(**)

Valor Energético
0 Kcal = 0Kj
0
Não contém quantidade significativa 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.
**VD não estabelecido.

Cuidados de Conservação
Depois de aberta, recomenda-se consumir Creatina 3000 Mlife em até 50 dias.
Mantenha a embalagem fechada, ao abrigo da luz e em lugar fresco e seco.
Esta embalagem foi selada para sua proteção, caso a mesma esteja violada, não
utilizar o produto.
‘CRIANÇAS, GESTANTES, IDOSOS E PORTADORES DE ENFERMIDADE.’’
“ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU
CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO.’’
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