
INGREDIENTES:
Maltodextrina, proteína concentrada do soro 
de leite, cacau em pó, waxy maize (amido de 
milho), creatina, proteína isolada do soro de 
leite, aromatizante e edulcorante sucralose.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E 
SOJA*.
*Ingrediente utilizado no processo de 
fabricação da proteína do soro de leite com 
função de instantaneização.

NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
DIABÉTICOS: CONTÉM GLICOSE. CONTÉM 
AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO 
NATURAL. 

ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. 
NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA 
DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. 
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE 
CRIANÇAS. ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER 
CONSUMIDO POR GESTANTES, LACTANTES 
E CRIANÇAS. ESTE PRODUTO É 
RECOMENDADO PARA ADULTOS ACIMA DE 
18 ANOS.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem disponível: saco 
contendo suplemento na forma de 
pó. Sabor chocolate.
Peso Líquido: 3 kg [NET WT: 6,61 lbs]
Produto classi�cado como: 
SUPLEMENTO ALIMENTAR DE 
CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS E 
CREATINA EM PÓ.

CONSERVAÇÃO:
Manter este produto ao abrigo de luz, 
calor e umidade, antes e após o 
primeiro consumo.

SUGESTÃO DE CONSUMO:
Diluir 160 g (4 scoops) em 300 ml de 
água de preferência gelada. 
Consumir uma vez ao dia, ou 
conforme orientação pro�ssional.

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO PROD. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

SINISTERMASS CHOCOLATE 3 kgSINISTERMASS CHOCOLATE 3 kg

SINISTERMASS CHOCOLATE 3 kg 7 89631176729 8

MEDIDAS CX. DE
EMBARQUE (C x L x A)

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

UNI. / CX.
EMBARQUE

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

1 789631176729 5

PESO 
LÍQ.

BENEFÍCIOS: GANHO DE FORÇA E 
MASSA MUSCULAR
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• WHEY PROTEIN
• 3,0 G CREATINE
• WAXY MAIZE

A busca por um ganho efetivo de massa muscular demanda treinos constantes e um 

aporte calórico compatível. É fundamental que esse aporte seja feito de modo estratégico, 

balanceando adequadamente a ingestão de proteínas, carboidratos e gorduras.

SINISTER MASS traz uma combinação inteligente de duas proteínas de alto valor biológico 

(whey protein concentrate, whey protein isolate), um carboidrato de energia rápida 

(maltodextrina) e outro de liberação gradual (waxy maize). A fórmula também oferta 

creatina (3 g por porção), composto relacionado à explosão muscular, necessária durante 

os treinos, e também ao aumento de massa muscular.

Nutrição e treino adequados estão na base da evolução física de atletas e esportistas. Com 

três décadas de tradição, a Integralmédica traduz a ciência da nutrição esportiva em uma 

vasta linha de suplementos adequados a diferentes objetivos de desempenho, estética e 

saúde. Integralmédica é inovação, qualidade e tecnologia ao alcance de atletas e 

praticantes de atividades físicas de todos os níveis.

PREMIUM SUPER MASS GAINER
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL/
NUTRITION FACTS
Porção de 160 g [4 scoops] / Serving size 160 g [4 scoops]

Quantidade por porção/Amount per serving % VD*

*% 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 não estabelecidos./ (*)Percent 
Daily Values are based on a 2,000 kcal (8,400 kJ) diet. Your daily values may be higher 
or lower depending on your calorie needs.  (**)% Daily Values no defined.

Valor energético/Calories   
Carboidratos/Carbohydrate 
Proteínas/Protein
Gorduras totais/Total Fat
Gorduras saturadas /Saturated Fat
Gorduras trans/Trans Fat 
Fibra alimentar/Dietary Fiber
Sódio/Sodium
Creatina/ Creatine

(**)
(**)
30
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)

593 kcal = 2481kJ
128 g
15 g
2,3 g
1,3 g
0 g

2,1 g
265 mg

3000 mg

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL/
NUTRITION FACTS
Porção de 160 g [4 scoops] + 300 ml [1 1/2 copo] de leite 
desnatado/ Serving size 160 g [4 scoops] + 300 ml
[1 1/2 cup] of skimmed milk.

Quantidade por porção/Amount per serving % VD*

*% 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 não estabelecidos./ (*)Percent 
Daily Values are based on a 2,000 kcal (8,400 kJ) diet. Your daily values may be higher 
or lower depending on your calorie needs. (**)% Daily Values no defined.

Valor energético/Calories   
Carboidratos/Carbohydrate 
Proteínas/Protein
Gorduras totais/Total Fat
Gorduras saturadas /Saturated Fat
Gorduras trans/Trans Fat 
Fibra alimentar/Dietary Fiber
Sódio/Sodium
Creatina/ Creatine

(**)
(**)
48
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)

693 kcal = 2900 kJ
143 g
24 g
2,8 g
1,6 g
0 g

2,1 g
456 mg

3000 mg

3.000 g 365 x 286 x 144 mm3.050 g
 
 

6.512 g 415 x 315 mm 70


