BRANCHED CHAIN AMINO ACIDS POWDER

BCAA
3.5G 12.1.

AMINOÁCIDOS

SUPPORT MUSCLE GROWTH
INCREASES PROTEIN SYNTHESIS

ANTI-CATABOLIC AMINO ACIDS

3,5g 12:1:1
BCAA

RATIO

50
SERVINGS

FAST ABSORPTION

POWDER

AMINOÁCIDOS DE CADEIA
RAMIFICADA EM CÁPSULAS

MARCA:
NOME:

BCAA POWDER 3,5g 12.1.1 350g

O que
tem na
dose?

CATEGORIA: AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS, BCAA EM PÓ

Informação Nutricional
Porção de 7g (1 + 1/2 SCOOP)
Quantidade por porção
29 kcal = 121 kJ
Valor energético
2,5g
Carboidratos, dos quais
0g
Açúcares
3,5g
Proteínas

%VD(*)
1%
1%
**
4%

“Não contém quantidades significativas de Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Fibra Alimentar e
Sódio”. *(%VD) Valores Diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.

Aminograma (Aminoácidos de Cadeia Ramificada)
L-Leucina
L-Isoleucina
L-Valina

3000mg
250mg
250mg

“SEM GLÚTEN, SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR.”

Lista de ingredientes,
em ordem decrescente
por quantidade

SABOR NATURAL
INGREDIENTES: Amido de milho ceroso (Waxy Maize), L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina, conservante sorbato de
potássio, antioxidante ácido ascórbico, antiumectante dióxido de silício, edulcorante sucralose. “NÃO CONTÉM
SABOR GUARANÁ C/ AÇAÍ
INGREDIENTES: Amido de milho ceroso (Waxy Maize), L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina, acidulante ácido cítrico,
antiumectante dióxido de silício, edulcorante sucralose, corante casca de uva e aroma artiﬁcial de guaraná com
SABOR TANGERINA
INGREDIENTES: Amido de milho ceroso (Waxy Maize), L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina, antiumectante dióxido
de silício, edulcorante sucralose, corantes vermelho bordeaux, amarelo tartrazina INS 102 e aroma idêntico ao
natural de tangerina.

O que é BCAA 3.5g 12.1.1 Powder?
A principal função do BCAA é recuperar as lesões musculares formadas durante uma sessão intensa de musculação.
Os exercícios de hipertroﬁa muscular fazem com que o corpo entre em estado catabólico, se o organismo não estiver com nutrientes
necessários, ele começará a retirar os aminoácidos dos músculos, resultando na redução de massa muscular. O BCAA provê esses nutrientes,
auxiliando no ganho de massa magra. O BCAA ainda reduz a síntese de serotonina, diminuindo a fadiga muscular e o tempo de recuperação
após o treino. Ele também faz com que o organismo tenha uma boa imunidade e são fonte de nitrogênio para síntese de alanina e glutamina.
Outra função é a de elevar a síntese de insulina, o que propicia uma ótima absorção dos aminoácidos e outros nutrientes, abastecendo o
organismo de matéria-prima para o crescimento dos músculos além de garantir uma maior entrada de glicose nas células, dando mais
energia durante os treinos. Por todos esses fatores, compreende-se que o período ideal para consumir é antes e logo após os treinos, de
modo a suprir todas essas necessidades.

Recomendações

IMPORTANTE: “CRIANÇAS, GESTANTES, IDOSOS E PORTADORES DE
QUALQUER EFERMIDADE DEVEM CONSULTAR O MÉDICO E/OU
NUTRICIONISTA.”
CONSERVAÇÃO: Conservar o produto em local fresco, seco e livre de raios
solares. Consumir preferencialmente em até 65 dias após aberta a embalagem.

Argumentos de venda:

- Diluição Fácil
- Deliciosos Sabores
- Rápida Absorção

- 50 Doses, Ótimo Custo/Benefício
- 3,5g/50% de BCAA por dose
- Alta Concentração de Leucina 12:1:1
(12 partes de leucina para cada 1 de Isoleucina e 1 de valina)

RECOMENDAÇÃO DE USO: Adicione 7g (1 + 1/2 SCOOP scoop) de BCAA em
200ml de água.

Fabricado seguindo as normas
estabelecidas pela ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) e pelas Boas Práticas de
Fabricação (BPF), proporcionando
alta qualidade e procedência.

Fabricado por:
DSN LABORATÓRIO NUTRICIONAL EIRELI ME
Rua Manaus, 524 - Vila Bertioga - São Paulo/SP
CEP: 03185-040 - CNPJ: 11.732.384/0001-53
e-mail: contato@dsnbrasil.com.br
INDÚSTRIA BRASILEIRA

