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“Este produto não substitui uma alimentação equilibrada e seu consumo deve ser orientado por nutricionista ou médico”.
   

“O consumo de Creatina acima de 3 g ao dia pode ser prejudicial à saúde”.
  

“Este produto não deve ser consumido por crianças, gestantes, idosos e portadores de enfermidades”. 
   

“Manter em local fresco e seco, ao abrigo do sol e do calor”.

Creatina monohidratada em pó.             

misture uma colher de café a um copo de água (200 ml),
e tome junto com a refeição.

"Este produto fornece 3 g de creatina por porção 
(uma colher-de-café)".

Embalagem disponível: Frasco contendo 
produto em forma de pó
Produto classi�cado como:
Suplemento de Creatina para atletas

 

 

CóD IGO DE
ARB RAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

PRODUTO

Creatine Monohydrate 300G 99071000569650g

MEDIDAS UNITÁRIAS
(L xCxA)

105 x 105 x 180mm

PESO 
LÍQ.

350g

  Não Contém Glúten.

300g

- Mais Energia;
- Auxilia na produção de massa muscular magra;

- Auxilia na recuperação pós-treino;
- Auxilia na hipertro�a muscular

A Creatina Monohydrate é um suplemento composto de 
nitrogênio conhecido como amina. Nela é encontrado o 
sistema ATP-CP importante para produção rápida de energia. 
A Creatine Monohydrate facilita o desenvolvimento da massa 
corporal magra, promove a hidratação das células 
musculares e auxilia na recuperação pós treino. 
É ideal para atletas que praticam esportes de alta 
intensidade, pois além de aumentar os níveis de energia, 
também auxilia na hipertro�a muscular.

(*) % Valores diários de referência com base em uma 
dieta de 2.000 ou 8.400 kj. Seus valores diários kcal 
podem ser maiores ou menores dependendo de suas 
necessidades energéticas.

Informação Nutricional: 

Porção de 01 colher de café (3 g)

Quantidade por porção
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Carboidratos

Proteínas
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