LEADER 12 ANOS
A Leader Nutrition é uma indústria de suplementos alimentares que, apoiada na
experiência dos seus sócios e colaboradores, busca constantemente trazer soluções
inovadoras e qualidade diferenciada para que seus clientes alcancem seus reais
objetivos.
Sempre pautada pelas melhores práticas de fabricação, nossos produtos
contam com as melhores matérias primas mantendo uma alta concentração e sabor
incomparáveis. Com um novo padrão de excelência, temos orgulho de dizer que todos
os nossos produtos entregam exatamente o que está descrito no rótulo, reforçando
nossa responsabilidade de fabricação e principalmente respeito ao consumidor, cada
vez mais exigente.
É uma empresa tecnologicamente diferenciada, criativa e inovadora, composta
por uma equipe técnica de Engenheiro de Alimentos, Nutricionistas e colaboradores
altamente qualificados com vasta experiência na indústria alimentícia, projetada para
proporcionar aos nossos clientes, produtos e serviços de terceirização no mais alto
nível de excelência.
Instalada em uma área fabril de 2500 metros quadrados, na Lapa/SP, um
excelente ponto logístico, com equipamentos modernos e de ponta. São empregados
mais de 40 colaboradores treinados e qualificados. Nossa expertise na área industrial
permitiu o desenvolvimento de mais de 50 produtos e 149 SKU’S.
Nos seus 12 anos de atividade, a LEADER NUTRITION cresceu de forma
sustentada, sendo hoje uma empresa sólida, respeitada, presente em um mercado
fortemente competitivo, que obriga a uma constante pesquisa e inovação, com
produtos cada vez mais eficazes e seguros, procurando adaptar-se e responder
rapidamente às tendências do mercado e desejos dos consumidores.
Os produtos LEADER NUTRITION são produzidos com o melhor padrão de
qualidade, desenvolvidos para atender as necessidades nutricionais de nossos
clientes, sendo eles atletas, praticantes de atividades físicas, jovens e adultos de
todas as idades que buscam uma alimentação e estilo de vida saudável.
Para comemorar os 10 anos do início do projeto Leader Nutrition, lançamos
uma Marca Comemorativa fazendo uma releitura do leão, agora de frente para o
consumidor e mais agressivo, com foco no mercado de fisiculturismo.
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HIGH PERFORMANCE
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PROTEÍNA

HI-WHEY PROTEIN
CONCENTRATE 100%
• 24g de PROTEINA

• 5,5g de BCAA

HI-WHEY PROTEIN 100 % CONCENTRATE
HIGH PERFORMANCE SERIES é formulado
com a proteína concentrada do soro de
leite que proporciona um excelente perfil de
aminoácidos, fonte de BCAA, glutamina e
aminoácidos essenciais. WHEY CONCENTRATE
100% CONCENTRATE HIGH PERFORMANCE
SERIES é constituído por peptídeos bioativos
que fornecem ao organismo vantagens
especiais como o anabolismo muscular e
melhora do sistema imunológico. A proteína HIWHEY PROTEIN 100% CONCENTRATE HIGH
PERFORMANCE contém carboidratos naturais
encontrados na composição das proteínas
lácteas que associados às vitaminas e minerais
formam o sistema de transporte de nutrientes
para dentro das células musculares, garantindo
o processo ideal anabólico muscular. Sua
composição de minerais ajudam a repor os
eletrólitos perdidos durante a atividade física.

MUSCLE
GROWTH

RECOVERY

SOY FREE

INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro
de leite, Cacau em pó, carbonato de cálcio,
sulfato de magnésio, fosfato monocálcico,
óxido de zinco, ferro reduzido, fluoreto de
sódio, sulfato de manganês, sulfato de cobre,
molibdato de sódio, óxido de cromo, iodeto de
potássio, selenito de sódio, ácido ascórbico,
nicotinamida, D-alfa-tocoferol, D-pantotenato
de cálcio, cloridrato de piridoxina, riboflavina,
cloridrato de tiamina, acetato de retinol, ácido
fólico, D-biotina, colecalciferol, fitomenadiona
e cianocobalamina, Aromatizantes, Espessante
Goma xantana, Antiumectante fosfato tricálcico
e Edulcorantes Sucralose e Acessulfame K.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DO LEITE.
PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA, TRIGO E
OVO.
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• 4,3 de GLUTAMINA

Chocolate

Milho Verde

Baunilha

Frutas Vermelhas

Banana

Amendoim

RECOMENDAÇÃO DE
USO: Na coqueteleira,
adicionar duas medidas
dosadoras (40 g) em
um copo (200 ml) de
água ou bebida de sua
prefe- rência e misturar
até a diluição completa,
consumir uma vez ao
dia ou de acordo com
orientação profissional.
Apresentação:
900g e 1,8kg

PROTEIN

• 24 g de proteína na porção
• SEM SOJA
• 4g de BCAA

PROTEÍNA

HI-BLEND
• 5,2g Glutamina
• Contém Whey Concentrado, Isolado
e Hidrolisado

MUSCLE
GROWTH

HI-BLEND PROTEIN é o novo suplemento
proteico composto por um blend equilibrado
que combina as proteínas do soro de leite
(concentrada, isolada e hidrolisada), proteína do
leite e proteína da carne, rico em aminoácidos
essenciais, principalmente BCAAs. Isento de
proteína de soja. Colabora no crescimento da
massa muscular e da força, além de contribuir
para a recuperação muscular. Sua fórmula,
em 12 deliciosos sabores, garante absorção
das proteínas por um tempo prolongado, com
diferentes níveis de absorção – TIME RELEASE.
Importante para pessoas que necessitam de
um aporte maior de proteínas na dieta, tais
como atletas, praticantes de atividade física e
profissionais com grandes desgaste físico.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
150 kcal = 630 kJ
10 g
0g
0g
0g
24 g
1,5 g
1,0 g
98 mg
500 mg
210 mg
150 mg
450 mg
230 mg
280 mg

8
3
**
**
**
32
3
5
4
**
**
**
**
**
**

Não contém quantidades significativas de gorduras
transe fibra aliment
ar.
*%ValoresDiáriosde Referênciacombaseem uma dietade 2000kcalou
8400kJ.Seusvaloresdiáriospodemser maioresou menoresdependendo
de suas necessidades energéticas.
*Valores
* não estabelecidos
.

SOY FREE

AMINOGRAMA

Porção de 40g do produto (2 medidas dosadoras
)
Aminoácidos
Alanina
Quantidade por porção%
VD(*)
Valor energético
Carboidratos, dos quais:
Açúcares
Polióis
Amido
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Sódio
Arginina
Metionina
Alanina
Leucina
Isoleucina
Valina

RECOVERY

Arginina
Ácido Aspártico
Ácido Glutâmico
Cistina
Glicina
Histidina
Isoleucina
Leucina
Lisina
Metionina
Fenilalanina
Prolina
Serina
Treonina
Tirosina
Triptofano
Valina

Porção de 40g
910,60
992,20
1.495,60
5.200,00
426,40
2398,40
418,80
1034,30
2.012,80
2.030,00
402,70
1.214,52
1.339,00
1.540,84
682,40
641,20
262,00
998,24

RECOMENDAÇÃO DE USO: Na coqueteleira,
misturar 2 medidas dosadoras (40 g) do
produto em 200 mL de água ou bebida de sua
preferência. Ingerir uma vez ao dia ou conforme
orientação profissional.
Apresentação: 900g e 1,8kg

INGREDIENTES
SABOR
BRIGADEIRO
GOURMET: Proteína concentrada do soro do
leite, Proteína concentrada do leite, Proteína
isolada do soro do leite, Proteína hidrolisada
do soro do leite, Proteína da carne, Proteína
hidrolisada do trigo (glutamina peptídeo), cacau
em pó, chocolate granulado (maltodextrina,
gordura vegetal, cacau em pó, amido de milho
e emulsificante lecitina de soja) aromatizantes e
edulcorantes sucralose e acessulfame K.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DO
LEITE E TRIGO. PODE CONTER TRAÇOS
DE OVO E SOJA.

Brownie de Chocolate

Torta de Limão

Brigadeiro Gourmet

Salada de Frutas

Baunilha

Frutas Vermelhas

Coco

Smoothie de Morango

Banana Split

Mousse de Maracujá

Doce de Leite

Pasta de Amendoim
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PROTEÍNA

HI-TRIPLE

WHEY PROTEIN
• 29g de PROTEINA
• AminoBlend®

• 7,9g de BCAA
• 1,7g de ALANINA

• 4,5 de GLUTAMINA
• 1,27g de ARGININA

MUSCLE
GROWTH

HI-TRIPLE WHEY PROTEIN tem a combinação
equilibrada das três proteínas do soro do leite:
proteína concentrada, isolada e hidrolisada.
Fonte de BCAA, glutamina e aminoácidos
essenciais. A relação de proteína de absorção
mais lenta – whey concentrado – com
proteínas de absorção rápida – whey isolado e
hidrolisado –faz do HI-TRIPLE WHEY PROTEIN
o suplemento ideal para suprir as necessidades
proteicas por um longo período de tempo, ideal
para recuperação e ganho de massa muscular.
Possui um mix completo de vitaminas e
minerais, importantes para todos os processos
do organismo, principalmente no metabolismo
de proteínas (anabolismo muscular), de
carboidratos e de gorduras. Isento de açúcar e
baixo teor de gorduras e sódio.

RECOVERY

SOY FREE

INGREDIENTES SABOR CHOCOLATE: Proteína
concentrada do soro de leite, Proteína isolada
do soro de leite, Proteína hidrolisada do soro
de leite, Cacau em pó, AminoBlend® (Arginina,
Leucina, Valina, Isoleucina, Metionina e Alanina),
Aromatizantes, Espessante Goma xantana,
Antiumectante fosfato tricálcico e Edulcorantes
Sucralose e Acessulfame K. ALÉRGICOS:
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE. PODE
CONTER TRAÇOS DE SOJA, TRIGO E OVO.

Chocolate
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Baunilha

RECOMENDAÇÃO DE USO: Na coqueteleira,
adicionar duas medidas dosadoras (40 g) em
um copo (200 ml) de água ou bebida de sua
preferência e misturar até a diluição completa,
consumir uma vez ao dia ou de acordo com
orientação profissional.
Apresentação: 1,8kg

Morango

8 PROTEIN

• 32g de PROTEINA
• 80% Proteina/Dose

• 7,1g de BCAA
• 3g de ARGININA

PROTEÍNA

HI-WHEY BLEND
• 6,5g de GLUTAMINA
• 1,28g de ALANINA

MUSCLE
GROWTH

WHEY BLEND 8 PROTEIN é uma nova proposta
de alimento protéico composto por um blend
equilibrado de proteínas de alto valor biológico
(Whey concentrado, Proteína isolada de
soja, Proteína hidrolisada da carne, Proteína
hidrolisada do trigo (glutamina peptídeo), Whey
isolado, Whey hidrolisado, Caseína micellar,
Proteína concentrada do leite), importante para
pessoas que necessitam de um aporte maior de
proteínas na dieta, tais como atletas, praticantes
de atividade física e profissionais com grandes
desgaste físico.

RECOVERY

A formulação de proteínas, com variados
níveis de liberação disponibiliza gradualmente
os aminoácidos no organismo, melhorando a
recuperação e aumento da massa muscular
com ótima eficiência.
WHEY BLEND 8 PROTEIN é um produto ideal
para ser consumido à noite, antes de dormir,
pois o sistema alternado de liberação permite
ao atleta se beneficiar de proteínas de liberação
rápidas (Proteína isolada do soro do leite,
Proteína hidrolisada do soro do leite), liberações
moderadas (WPC, proteína concentrado do
leite e proteína hidrolisada do trigo) e liberações
lentas (proteína isolada de soja e caseína
micellar.

TIME
RELEASE

INGREDIENTES SABOR BAUNILHA: Proteína
concentrada do Soro do leite, Proteína isolada de
soja, Colágeno hidrolisado, Proteína hidrolisada
do trigo (Glutamina peptídeo), Proteína isolada
do soro de leite, Proteína hidrolisada do
soro de leite, Caseína, Caseinato de cálcio,
Aromatizantes e Edulcorante sucralose e
acessulfame k. ALÉRGICOS: CONTÉM
DERIVADOS DO LEITE, SOJA E TRIGO.
PODE CONTER TRAÇOS DE OVO. “CONTÉM
GLÚTEN” “CONTÉM LACTOSE” “ALTO TEOR
DE PROTEÍNA” ISENTO DE AÇÚCAR.
RECOMENDAÇÃO DE USO: Na coqueteleira,
misturar 2 medidas dosadoras (40 g) do produto
em um copo e meio (300 ml) de água ou bebida
de sua preferência, uma vez ao dia ou conforme
orientação profissional.

Apresentação: 900g e 1,8kg
Banana
com Canela

Chocolate

Baunilha

Morango
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PROTEÍNA

HI-WHEY

25 PROTEIN
100% CONCENTRATE
• 25g de PROTEINA

• Fonte de BCAA

• SEM SOJA E GLÚTEN

MUSCLE
GROWTH

HI-WHEY 25 PROTEIN
CONCENTRATE
100% HIGH PERFORMANCE SERIES é um
suplemento proteico formulado com a proteína
concentrada do soro de leite que funciona como
complemento proteico na alimentação. Auxilia
o ganho de massa magra,com proteína de
velocidade moderada de metabolização, o que
garante um tempo prolongado de absorção de
aminoácidos.
Se você é atleta ou não, mas procura maior
consumo de proteínas na alimentação ou se
possui pouco tempo no seu dia para fazer uma
refeição rápida com alimentos proteicos, o HIWHEY 25 PROTEIN CONCENTRATE 100% é
sugerido para complementar essas refeições.

RECOVERY

SOY FREE

INGREDIENTES SABOR CHOCOLATE: Proteína
concentrada do soro de leite, Cacau em pó,
Aromatizantes, Antiumectante fosfato tricálcico
e Edulcorantes sucralose e acessulfame K.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DO LEITE.
PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA, TRIGO E
OVO.
RECOMENDAÇÃO DE USO: Na coqueteleira,
adicionar cinco colheres de sopa (60 g) em
um copo e meio (300 ml) de leite desnatado
ou bebida de sua preferência e misturar até a
diluição completa. Consumir uma vez ao dia ou
de acordo com orientação profissional..

Chocolate
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Baunilha

Apresentação: 900g

Morango

PROTEIN 100%

• ALTO VALOR
BIOLÓGICO

• Fonte de BCAA

PROTEÍNA

HI-ALBUMIN
• Manutenção e crescimento de massa magra.

HI-ALBUMIN PROTEIN 100% é um alimento
proteico de alto valor biológico, desenvolvido
com a mais pura albumina desidratada,
contendo todos aminoácidos essenciais e não
essenciais. Fonte de BCAA.
ALBUMIN PROTEIN 100% é uma proteína de
média velocidade de absorção disponibilizando
aminoácidos para os músculos por um período
prolongado, otimizando a manutenção e
crescimento da massa muscular magra.
É adicionado de WAXY MAIZE, carboidrato de
alta absorção, potencializando
o efeito anabólico e de recuperação muscular.

MUSCLE
GROWTH

RECOVERY

PERFORMANCE

INGREDIENTES SABOR ORIGINAL: Albumina
desidratada, maltodextrina, amido de milho
ceroso (waxy maize) e antiumectante fosfato
tricálcico. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO
DO OVO. PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE,
SOJA E TRIGO.
RECOMENDAÇÃO DE USO: em uma
coqueteleira, adicionar três colheres de sopa (25
g) em um copo (200 ml) de água ou bebida de
sua preferência e mexer até a diluição completa
ou de acordo com orientação profissional.

Apresentação: 500g
Chocolate

Original

Morango
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HIPRECALÓRICO

HI-MASS

PRIME 15000
• Contém Whey Protein • 25g de Proteínas na • Contém Dextrose e
Concentrado e Isolado porção pronta
Waxy Maize

MUSCLE
GROWTH

HI-MASS PRIME 15000 é o suplemento
hipercalórico desenvolvido para pessoas que
precisam ganhar peso (massa muscular). É
formulado com Whey Protein, uma proteína
nobre de alto valor biológico e de rápida
absorção. Sua formulação contém os
carboidratos maltodextrina e waxy maize que
são essenciais para o fornecimento de energia
e desenvolvimento muscular. Prime Mass 15000
é um suplemento alimentar ideal para atletas e
esportistas e pessoas que necessitam de um
aporte calórico e proteico.

RECOVERY

STRENGTH

INGREDIENTES SABOR BAUNILHA:
Maltodextrina, amido de milho seroso (waxy
maize), sacarose, proteína concentrada do
soro de leite, proteína isolada de soja, proteína
hidrolisada do trigo (glutamina peptídeo),
creatina monohidratada, aromatizante e
espessante goma xantana.
RECOMENDAÇÃO DE USO: Em uma
coqueteleira, adicionar 5 medidas dosadoras
(150 g) em um copo e meio (300 ml) de leite
integral e agitar até a diluição completa, ingerir
uma vez ao dia.
O número de doses diárias pode variar conforme
orientação profissional.
Apresentação: 3kg
Chocolate
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Baunilha

Morango

ALANINE

• Reduz a fadiga

• Auxilia na
recuperação

AMINOÁCIDO

HI-BETA
• 100% Puro

PERFORMANCE

O HI-BETA ALANINE é a escolha certa
para reduzir a fadiga e te apoiar a chegar
no limite. Estudos apontam que ao
ingerir beta alanina, ela se junta com a
l-histidina que existe em abundância no
organismo e aumenta significativamente
a quantidade de carnosina nos
músculos, favorecendo a diminuição da
fadiga e melhorando o desempenho nos
treinos de alta intensidade. Além disso,
por possuir efeito antioxidante auxilia na
recuperação muscular.

RECOVERY

A suplementação de beta alanina trabalha
não só na redução da fadiga como
auxilia na sua recuperação, melhorando
o rendimento de quem treina sério.

2G

São 2g por dose, 100% pura, sem
aditivos.

INGREDIENTES:
Beta-alanina e antiumectante dióxido de silício..

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 62 porções
Porção de 2g (1 medida dosadora))

Quantidadepor porção
Valor Energético
Carboidratos totais
Açúcares totains
Açúdares adicionado s
Beta Alanina

0 kcal / 0 kJ
0g
0g
0g
2g

%VD(*)
0
0
0

Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais,
gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
*Porcentagem de valores diários fornecidos pela porção

RECOMENDAÇÃO DE USO: Em uma
coqueteleira, adicionar 5 medidas Adicionar
uma medida dosadora (2g) em um copo (200
ml) de água e mexer até a diluição completa.
Consumir doses de 30 ml desta mistura num
intervalo de duas (2) horas, consumir sempre
no mesmo horário (próximo ao treino). Ingerir
as mesmas quantidades mesmo nos dias de
descanso.
Apresentação: 124g
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AMINOÁCIDO

HI-BCAA
2:1:1

• Reconstrução
muscular

• Hipertrofia muscular • Combate o
catabolismo

RECOVERY

STRENGTH

HI-BCAA 2:1:1 é a fórmula balanceada de
aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA’s)
– Isoleucina, Leucina e Valina, que estão
diretamente relacionados com o metabolismo
dos aminoácidos e síntese proteica. Importantes
na manutenção, aumento da massa muscular e
geração de energia local durante o exercício. É
indispensável para atletas com o propósito de
hipertrofia muscular, pois auxilia no aumento da
massa magra.

DEFINITION

INGREDIENTES: INGREDIENTES: L-leucina,
L-isoleucina, L-valina, estabilizante amido de
milho, lubrificante talco e antiumectante dióxido
de silício, CÁPSULA: gelatina, veículo água
bi-filtrada, acidulante ácido cítrico e corantes
artificiais azul brilhante e carmoisina e corante
inorgânico dióxido de titânio. NÃO CONTÉM
GLÚTEN - COLORIDO ARTIFICIALMENTE. .
RECOMENDAÇÃO DE USO: Ingerir seis
cápsulas (2,4g) antes do treino.
Apresentação: 60 caps
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Conservar este produto ao abrigo da luz, calor e
umidade. Após aberta deve ser bem fechada e
guardada em lugar seco e fresco, consumir em
até trinta dias (30) dias.
SUPLEMENTO
ALIMENTAR
PARA
PRATICANTES DE ATIVIDADES FÍSICAS E
ATLETAS DE 19 ANOS OU MAIS.
ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER CONSUMIDO
POR GESTANTE, LACTANTES E CRIANÇAS.
ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO.
NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA
DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS.

SUPPORT 1500
• Age no controle da
fadiga muscular
• Atua como energia
local muscular

• Age na reconstrução • Age na prevenção
muscular
do catabolismo
colaborando para
muscular
hipertrofia local

Composto por três aminoácidos: leucina, que
tem relação com o início do processo de síntese
proteica, valina, e a isoleucina que estão ligadas
ao sistema imunológico, garantindo o seu
bom funcionamento. Participam do processo
de produção de energia durante a prática de
atividade física, principalmente de exercícios de
longa duração evitando assim a fadiga central.
O HI-BCAA SUPPORT 1500 ajuda na
reconstrução muscular, auxilia na síntese de
proteínas além de melhorar a absorção de outros
aminoácidos. É indispensável para atletas com
o propósito de hipertrofia muscular, pois auxilia
o aumento de massa magra.

AMINOÁCIDO

HI-BCAA

RECOVERY

STRENGTH

DEFINITION

Conservar este produto ao abrigo da luz, calor e
umidade. Após aberta deve ser bem fechada e
guardada em lugar seco e fresco, consumir em
até vinte e cinco dias (25) dias.
SUPLEMENTO
ALIMENTAR
PARA
PRATICANTES DE ATIVIDADES FÍSICAS E
ATLETAS DE 19 ANOS OU MAIS.
ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER CONSUMIDO
POR GESTANTE, LACTANTES E CRIANÇAS.
ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO.
NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA
DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS.

INGREDIENTES:
L-leucina,
L-isoleucina,
L-valina, antiumectante carbonato de cálcio
e dióxido de silício, veículo maltodextrina,
estabilizante
polivinilpirrolidona.
Ingredientes do revestimento: emulsificante
hidroxipropilmetilcelulose, corante inorgânico
dióxido de titânio, espessante talco e veículo
polietilenoglicol. ALÉRGICOS: PODE CONTER
TRAÇOS DE LEITE, SOJA, TRIGO E OVO. NÃO
CONTÉM GLÚTEN
RECOMENDAÇÃO DE USO: Ingerir dois
tabletes (2,6 g) antes do treino, ou de acordo
com recomendação profissional.
Apresentação: 60 tabs
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AMINOÁCIDO

HI-BCAA

BOOSTER 4800
• Age na reconstrução • Hipertrofia muscular • Age na prevenção do
muscular
catabolismo e fadiga
muscular

RECOVERY

STRENGTH

O HI-BCAA BOOSTER 4800 é a fórmula
balanceada de aminoácidos essenciais - Valina,
Leucina, Isoleucina – e Vitamina B6 (Piridoxina),
oferecendo maior aporte de energia,
combatendo ao catabolismo durante o treino
intenso, espasmos musculares, auxiliando no
metabolismo de aminoácidos na formação de
proteínas, aumentando a performance física e
reduzindo o grau de lesão muscular.

DEFINITION

INGREDIENTES:
L-leucina,
L-isoleucina,
L-valina, Cloridrato de piridoxina (Vit.
B6),
Maltodextrina,
Antiumectantes
(Carbonato de Cálcio e Dióxido de Silício),
Estabilizante Polivinilpirrolidona, Emulsificante
Hidroxipropilmetilcelulose, Espessante Talco,
Glaceante Polietilenoglicol e Corante artificial
amarelo tartra- zina e Corante inorgânico
dióxido de titânio.
COLORIDO ARTIFICIALMENTE. ALÉRGICOS:
CONTÉM DE- RIVADO DO LEITE. PODE
CONTER TRAÇOS DE SOJA, TRIGO E OVO.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
MATÉRIA-PRIMA IMPORTADA.

RECOMENDAÇÃO DE USO: Ingerir 3
tabletes (6,6g) antes do treino ou conforme
recomendação profissional.
Apresentação: 90 / 180 Tabs
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3000+ARGININE
• 3000mg de BCAA
• Combate o
catabolismo

AMINOÁCIDO

HI-BCAA

• 500mg de ARGININA • Auxilia na recuperação
• Vitaminas B6 e B12
muscular
RECOVERY

HI-BCAA 3000 + ARG é a fórmula balanceada
de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA’s)
– Isoleucina, Leucina e Valina – que estão
diretamente relacionados com o metabolismo
dos aminoácidos e síntese proteica, combinados
com Arginina, seu consumo resulta em uma
maior vasodilatação, por sua vez esta condição
resulta em aumento da oferta de nutrientes ao
tecido muscular e maior oferta de glicose pelos
músculos durante atividade física.
HI-BCAA 3000 + ARG tem papel indispensável
na manutenção e no crescimento dos músculos,
prevenindo o catabolismo muscular durante o
treino intenso.
HI-BCAA 3000 + ARG contém Vitamina B12 e
B6 auxiliam no metabolismo dos carboidratos,
proteínas, glicogênio, gorduras e no
funcionamento do sistema imune.

STRENGTH

DEFINITION

INGREDIENTES:
L-leucina,
L-isoleucina,
L-valina, L-arginina, cloridrato de piridoxina (Vit.
B6), cianocobalamina (Vit. B12), antiumectante
carbonato de cálcio e dióxido de silício, veículo
maltodextrina, estabilizante polivinilpirrolidona.
Ingredientes do revestimento: emulsificante
hidroxipropilmetilcelulose, corante inorgânico
dióxido de titânio, espessante talco e veículo
polietilenoglicol. ALÉRGICOS: ALÉRGICOS:
PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE, SOJA ,
TRIGO E OVO.
RECOMENDAÇÃO DE USO: Ingerir dois tabletes
(2,6 g) antes e dois tabletes (2,6 g) depois do
treino ou conforme recomendação profissional.
Apresentação: 120/240 tabs
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AMINOÁCIDO

HI-BCAA

POWDER 5:1:1
• Prevenção do
• Contém Waxy Maize, • Atuação intensa na
catabolismo muscular Palatinose e Trealose
geração de energia
muscular local

RECOVERY

HI-BCAA POWDER 5:1:1 é a fórmula
concentrada e balanceada com ótima relação
de BCAAs: 5 de L-Leucina: 1 de L-Isoleucina: 1
de L-Valina, que está diretamente relacionada na
prevenção e recuperação de lesões musculares
formadas durante e após treinos. Contém
Waxy Maize, palatinose e trealose, complexo
de carboidratos de rápida a lenta digestão e
absorção que melhora a absorção dos BCAA
pelo organismo.
BCAA POWDER 5:1:1 tem atuação intensa
na geração de energia muscular local, na
síntese proteica – anabolismo muscular – e na
prevenção do catabolismo muscular durante o
treino intenso.

STRENGTH

DEFINITION

INGREDIENTES:
L-leucina,
L-isoleucina,
L-valina, Amido de milho ceroso modificado
(waxy maize), Palatinose, Trealose, Acidulante
ácido cítrico, Aromatizante, Anti-umectante
fosfato tricálcico, corantes naturais ver- melho
carmim e beterraba e edulcorantes sucralose e
acessulfame k. ALÉRGICOS: PODE CONTER
TRAÇOS DE LEITE, SOJA, TRIGO E OVO.
RECOMENDAÇÃO DE USO: Em uma
coqueteleira, adicionar uma medida dosadora
(5g) em um copo (200 ml) de água ou bebida
de sua preferência e até a diluição completa,
consumir uma vez ao dia, antes das atividades
físicas ou de acordo com orientação profissional.
Apresentação: 200g
Limão
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Uva

Tangerina

Frutas Vermelhas

3000

• 3000mg de BCAA
• Combate o
catabolismo

AMINOÁCIDO

HI-ARGININE
• 500mg de ARGININA • Auxilia na recuperação
• Vitaminas B6 e B12
muscular

STRENGTH

HI-ARGININA 3000 é a fórmula ideal
desenvolvida para o maior estímulo de
liberação do óxido nítrico, responsável por criar
vasodilatação no músculo esquelético. Isso
aumenta o fluxo de sangue e nutrientes para os
músculos, favorecendo a síntese de proteínas.
O óxido nítrico também é um importante
neurotransmissor e estimula a resposta
imunológica e cicatrização.

RECOVERY

PUMP

INGREDIENTES: L-arginina, antiumectante
fosfato tricálcico e cápsula de gelatina
dura (veículos gelatina e água bi-filtrada,
acidulante ácido cítrico e corantes amarelo
crepúsculo, amarelo de quinoleína e corante
inorgânico dióxido de titânio. COLORIDO
ARTIFICIALMENTE. “Não contém glúten.”
RECOMENDAÇÃO DE USO:Ingerir 3 cápsulas
(1500 mg) antes e 3 cápsulas (1500 mg)
depois do treino, ou conforme recomendação
profissional.

Apresentação: 180caps
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AMINOÁCIDO

HI-CREA

MICRONIZED 3000
• Explosão Muscular

• Auxilia o aumento de • Combate a fadiga
massa magra
muscular

PUMP

ENERGY

STRENGTH

INGREDIENTES:
Creatina
micronizada
monohidratada e antiumectante fostato
tricálcico. Composição da cápsula: veículos
gelatina e água bi-filtrada, acidulante ácido
cítrico e corante inorgânico dióxido de titânio.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

RECOMENDAÇÃO DE USO: Ingerir quatro
cápsulas (3g) ao dia, de preferência antes do
treino ou conforme recomendação profissional.

Apresentação: 120caps
20

A HI-CREA MICRONIZED 3000 CAPS é usada
para a produção de fosfocreatina, um fator
muito importante na formação de adenosina
trifosfato (ATP), a qual é fonte de energia para a
contração muscular.
HI-CREA MICRONIZED 3000 CAPS contribui
para o alto rendimento muscular, melhorando a
performance e força dos atletas em atividades
que requerem explosões rápidas de energia
e pode ainda ajudar os atletas a recuperar
mais rapidamente dessas mesmas explosões,
além de contribuir para o aumento da massa
muscular magra.
A HI-CREA MICRONIZED 3000 CAPS deve
ser consumida todo dia para se obter efeito
desejado. Se consumida junto a carboidratos
melhora a absorção pelo organismo aumentando
a resposta ao exercício.

MICRONIZED

• Explosão Muscular

• Auxilia no aumento
da massa magra

AMINOÁCIDO

HI-CREATINE
• Combate a fadiga
muscular

PUMP

A HI-CREATINE MICRONIZED 100% PURE é
uma substância composta por três aminoácidos:
Arginina, Glicina e Metionina. A HI-CREATINE
MICRONIZED 100% PURE é usada para a
produção de fosfocreatina, um fator muito
importante na formação de adenosina trifosfato
(ATP), a qual é fonte de energia para a contração
muscular.
HI-CREATINE MICRONIZED 100% PURE
contribui para o alto rendimento muscular,
melhorando a performance e força dos atletas
em atividades que requerem explosões rápidas
de energia e pode ainda ajudar os atletas a
recuperar mais rapidamente dessas mesmas
explosões, além de contribuir para o aumento
da massa muscular magra.
A HI-CREATINE MICRONIZED 100% PURE
deve ser consumida todo dia para se obter efeito
desejado. Se consumida junto a carboidratos
melhora a absorção pelo organismo aumentando
a resposta ao exercício.

ENERGY

STRENGTH

INGREDIENTES: Creatina monohidratada
micronizada e antiumectante fosfato tricálcico.

RECOMENDAÇÃO DE USO: Dissolver uma
medida-dosadora (3g) em 100 ml (1/2 copo) de
água, consumir uma vez ao dia de preferência
antes do treino ou competição.
Dicas de preparo: Pode-se adicionar algum
carboidrato (maltodextrina ou sacarose) à água.

Apresentação: 150g / 300g
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AMINOÁCIDO

HI-GLUTA

MICRONIZED 100% PURE
• Manutenção do
sistema imunológico
• Controle do
catabolismo e
anabolismo

• Combate a síndrome
• Desintoxicação
do overtraining
corporal do nitrogênio e
• Reguladora da síntese
da amônia
e da degradação de
• Auxilia na cicatrização
proteínas
de tecidos

HEALTH

RECOVERY

MUSCLE
GROWTH

INGREDIENTES: L-glutamina micronizada e
antiumectante fosfato tricálcico. ALÉRGICOS:
PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE, SOJA,
TRIGO E OVO. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Dicas de preparo: Acrescentar em água, sucos
ou alimentos cremosos. Evitar sucos muito
ácidos e líquidos muito quentes.
RECOMENDAÇÃO DE USO: Dissolva uma
medida dosadora (5 g) em 200 ml (1 copo) de
água e consumir uma vez ao dia ou conforme
orientação profissional.

Apresentação: 150g / 300g / 500g
22

A glutamina é um dos aminoácidos mais
abundante no corpo humano, ela está presente
em grandes quantidades tanto no sangue quanto
nos músculos e é considerada essencial para o
bom funcionamento do sistema imunológico. É
sintetizada a partir do ácido glutâmico, valina e
isoleucina. A Glutamina tem grande importância
na recuperação após os treinos, evitando o
catabolismo e o overtraining. Em relação ao
sistema imunológico, após atividades físicas
de grande estresse, a quantidade de células
fagocitárias do sistema imune fica muito
diminuída podendo pré-dispor os atletas à
infecções oportunistas, a glutamina neste caso,
tem um papel importante no controle deste
desequilíbrio. HI-GLUTA MICRONIZED 100%
PURE é a única apresentada em embalagem
diferenciada contendo sachês hermeticamente
selados e acondicionados em potes plásticos
reforçados, preservando a qualidade e suas
características físicas.

CHROMIUM
2000 + PICOLINATE

• Otimiza a geração de
• Queima da gordura
energia potencializando
corporal
a capacidade da
performance esportiva

TERMOGÊNICO

HI-CARNITINE
• Aumenta o fluxo
sanguíneo aos músculos
devido também ao seu
efeito vasodilatador e
antioxidante

ENERGY

HI-CARNITINE é um suplemento nutricional
a base da L-Carnitina que atua na queima de
gorduras através do transporte dos ácidos
graxos livres para a mitocôndria.
Sua fórmula, com a L-Carnitina combinada
com o óleo de cártamo, Niacina ( vitamina
B3) e Picolinato de Cromo contribui para a
recuperação do tecido muscular após a prática
de exercício físico, potencializa a mudança
na composição corporal com o aumento de
massa muscular, reduzindo o catabolismo e
utilizando a gordura para transformá-la em
energia reduzindo a massa gorda, aumentando
a eficiência dos treinos intensos.

THERMO

DEFINITION

INGREDIENTES: L- Carnitina, Ácido Nicotínico
(Vitamina B3), Picolinato de Cromo (Cromo) e
antiumectante dióxido de silício; Composição
da cápsula: veículos gelatina e água bi-filtrada,
acidulante ácido cítrico e corante inorgânico
dióxido de titânio).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
A porção de 4 cápsulas contém 2000 mg de
L-carnitina.

RECOMENDAÇÃO DE USO: Ingerir 2 (duas)
cápsulas, duas vezes ao dia, preferencialmente
antes das principais refeições, ou conforme
recomendação profissional.

A NIACINA (VITAMINA B3) CONTRIBUI PARA A
MANUTENÇÃO DA PELE.
A NIACINA (VITAMINA B3) E O CROMO
AUXILIAM NO METABOLISMO DE PROTEÍNAS,
CARBOIDRATOS E GORDURAS.
Apresentação: 60 / 120caps
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TERMOGÊNICO

HI-LINOLEIC
3000

• Auxilia na definição
dos músculos

• Contribui para
• Excelente
maior eliminação de
antioxidante
gordura

DEFINITION

O HI-LINOLEIC é um suplemento indispensável
para praticantes de atividade física. É um
excelente acelerador metabólico pois é
composto por óleo de cártamo, que contém
alto teor de ácido linoleico (podendo chegar até
75%).
THERMO

WAIST

INGREDIENTES: Óleo de cártamo e DL alfa
tocoferol (Vit. E). Composição da cápsula:
gelatina, água purificada e umectante glicerina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
A vitamina E é um antioxidante que auxilia na
proteção dos danos causados pelos radicais
livres.
Alto teor de vitamina E.
RECOMENDAÇÃO DE USO: Ingerir 4 cápsulas
(5,8g) ao dia, ou conforme recomendação
profissional.
Apresentação: 120caps
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Em combinação com a vitamina E, potencializa
a função antioxidante e a ação do sistema
imunológico no organismo.
Sua função anti-inflamatória auxilia a reduzir
inflamações causadas após treinos intensos
e auxilia na recuperação dos músculos e
no crescimento de maneira geral. Contém
substancias que estimula o corpo a utilizar
sua própria gordura como fonte de energia,
otimizando a queima de gordura gerando mais
energia, além disso ajuda a manter os níveis de
colesterol equilibrados.

CAFFEINE 420mg
• 420mg de Cafeína
por porção

• Rápida absorção

TERMOGÊNICO

HI-LIPO
• Potente ação
termogênica

THERMO

HI-LIPO CAFFEINE na inovadora cápsula
líquida de cafeína de rápida absorção e pronta
disponibilidade no organismo, com potente
ação termogênica, acelera o metabolismo,
aumenta a queima de calorias e gorduras (para
serem disponibilizadas na forma de energia),
favorecendo o processo de emagrecimento.
HI-LIPO CAFFEINE é o suplemento estimulante
utilizado para fornecer aporte concentrado de
energia, combatendo a fadiga estimulando o
sistema nervoso central.

ENERGY

FOCUS

DEFINITION

INGREDIENTES: Cafeína anidra, óleo de
soja, gordura vegetal, emulsificante lecitina
de soja. Composição da cápsula: gelatina,
água purificada, umectante glicerina, corantes
artificiais vermelho ponceau, azul brilhante
e amarelo crepúsculo e corante inorgânico
dióxido de titânio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
COLORIDO ARTIFICIALMENTE.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
RECOMENDAÇÃO DE USO: Ingerir até duas (2)
cápsulas antes da atividade física ou conforme
recomendação profissional.
Apresentação: 30 / 60 / 120caps
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CARBOIDRATO

HI-WAXY MAIZE
ENERGY

• Rápido fornecimento • Rápida absorção
pelo organismo
de energia

• Não retém água

ENERGY

WAXY MAIZE ENERGY é o suplemento
energético extraído do amido de milho ceroso,
possuindo 70% de amilopectina e 30% de
amilose. A amilose possui um baixo peso
molecular quando comparada a amilopectina,
enquanto que esta possui alto peso molecular.
Essa relação possibilita sua quebra em diversos
pontos ao mesmo tempo, facilitando a digestão
do amido e o fornecimento de energia muito
mais rápido quando comparado à dextrose e
a maltodextrina, mas sem provocar o pico de
insulina.
WAXY MAIZE ENERGY possui excelente
digestão, capacidade extremamente alta de
atrair outros nutrientes de difícil assimilação
e com isso aumentar a absorção, exemplo,
creatina, beta-alanina e arginina.

PERFORMANCE

INGREDIENTES LIMÃO: Amido de milho
ceroso (WAXY MAIZE), acidulante ácido cítrico,
aromatizante, antiumectante fosfato tricálcico,
edulcorante sucralose e corante natural verde
clorofila. ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS
DE LEITE, SOJA , TRIGO E OVO. NÃO CONTÉM
GLÚTEN . ISENTO DE AÇÚCAR.
INGREDIENTES ORIGINAL: Amido de milho
ceroso (WAXY MAIZE) e antiumectante fosfato
tricálcico. ALÉRGICOS: PODE CONTER
TRAÇOS DE LEITE, SOJA , TRIGO E OVO. NÃO
CONTÉM GLÚTEN . ISENTO DE AÇÚCAR.

RECOMENDAÇÃO DE USO: Adicionar três
colheres de sopa (30 g) em um copo (200 ml) de
água ou bebida de sua preferência e mexer até
a diluição completa. Consumir uma vez ao dia,
de preferencia após o treino.
Apresentação: 1Kg

Limão
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Original

• Baixo índice
glicêmico

• Time release

CARBOIDRATO

HI-PALATINOSE
E RIBOSE
• Energia

ENERGY

A Palatinose também chamada de isomaltulose
é um dissacarídeo inteligente, obtido da
beterraba branca, totalmente digerível, formado
por moléculas de glicose e frutose, o qual, evita
sintomas de exaustão e otimiza a performance
física. Possui baixo índice glicêmico, evitando
picos de insulina no sangue e consegue queimar
mais gordura durante a atividade física.
A D-Ribose é uma pentose (monossacarídeo),
fornece aos nossos músculos e coração, a
energia necessária para o seu funcionamento,
principalmente na prática de exercícios
exaustivos.
RECOVERY

Portanto, sua fórmula composta por
carboidratos com diferentes níveis de absorção,
rápida (D-Ribose) e lenta (Palatinose) é ótima
para repor energia pós-treino e potencializar a
síntese de glicogênio muscular de forma rápida
e eficaz.

INGREDIENTES: Isomaltulose, ribose e
antiumectante fosfato tricálcico. ALÉRGICOS:
PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE, SOJA,
TRIGO E OVO. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

RECOMENDAÇÃO DE USO: Adicionar três
medidas dosadoras (15 g) em um copo (200
ml) de água ou bebida de sua preferência e
mexer até a diluição completa, consumir uma
vez ao dia, antes dos treinos ou de` acordo com
orientação profissional.
Apresentação: 300g
27

CARBOIDRATO

HI-DEXTROSE
100%

• Rápida absorção

• Alta disponibilidade

• Energia

ENERGY

DEXTROSE 100% é o suplemento energético
derivado da conversão enzimática do amido de
milho. É um monossacarídeo considerado um
carboidrato simples, o que facilita sua digestão
e absorção, o que a torna ideal para o pós treino
contribuindo para repor a energia e recuperação
do glicogênio muscular.
DEXTROSE 100% contribui para o ganho
de massa muscular, pois sendo uma glicose
e ao ser ingerida causa um pico de glicose
e consequentemente um pico de insulina,
contribuindo para fixação das proteínas para
dentro do músculo.
PERFORMANCE

DEXTROSE 100% contribui para o ganho de
massa muscular em pessoas que praticam
musculação e é uma fonte de energia para
quem faz atividades aeróbicas.

INGREDIENTES:
Dextrose,
acidulante
ácido cítrico, aromatizante, antiumectante
fosfato tricálcico e corante natural verde
clorofila.ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS
DE LEITE, SOJA , TRIGO E OVO. NÃO CONTÉM
GLÚTEN
DIABÉTICOS: CONTÉM GLICOSE
INGREDIENTES: Dextrose e antiumectante
fosfato tricálcico. ALÉRGICOS: PODE CONTER
TRAÇOS DE LEITE, SOJA , T RIGO E OVO. NÃO
CONTÉM GLÚTEN
DIABÉTICOS: CONTÉM GLICOSE

RECOMENDAÇÃO DE USO: Adicionar três
colheres de sopa (30 g) em um copo (200 ml) de
água ou bebida de sua preferência e mexer até
a diluição completa. Consumir após o treino, de
preferência junto ao seu suplemento proteico.
Apresentação: 1Kg

Limão
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Original

• Aumento na
performance

• Melhora a
imunidade

PRÓ-HORMONAL

HI-ZMA
+B6
• Aumento da
hipertrofia

MUSCLE
GROWTH

É um complexo composto por ingredientes
como Zinco, Magnésio e vitamina B6.
Promovendo o anabolismo, força, recuperação
muscular e prevenção do catabolismo.
Zinco é um mineral indispensável com
propriedades de auxiliam na síntese proteica,
determinante para a hipertrofia muscular e
produção de testosterona.

PRO
HORMONE

O Magnésio é necessário para o controle de
impulsos nervosos que ativam o mecanismo de
contrações e relaxamento muscular, sendo um
dos nutrientes fundamentais para a prevenção
de caibras. Além disso, atua na geração de
energia para os músculos, através da quebra
do ATP.

HEALTH

A Vit. B6 promove uma melhor absorção do
Zinco e do Magnésio, além de contribuir no
metabolismo dos aminoácidos.
O Zinco, Magnésio e Vitamina B6 auxiliam
no metabolismo de proteínas, carboidratos e
gorduras.
O Magnésio auxilia no funcionamento muscular.
Zinco é um antioxidante que auxilia na proteção
dos danos causados pelos radicais livres.

INGREDIENTES: Óleo de soja, bisglicinato
de magnésio, l-aspartato de zinco, cloridrato
de piridoxina, emulsificante lecitina de soja,
glaceante cera de abelha, Composição da
cápsula: gelatina, água purificada, umectante
glicerina e corante inorgânico dióxido de titânio,
correntes artificiais vermelho bordeaux e azul
brilhante. COLORIDO ARTIFICIALMENTE –
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DA SOJA.
RECOMENDAÇÃO DE USO: Ingerir 2 cápsulas
(2,8 g) ao dia, de preferência antes de dormir.
Apresentação: 90caps
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PRÉ-TREINO

HI-INTENSE
PUMP
• 1600g de Taurina

• 140mg de cafeína

• Potente pré-treino e
vasodilatador

ENERGY

HI-INTENSE PUMP PREWORKOUT é o novo
conceito em pré-treinos, visando maior foco e
vasodilatação intensificando o bombeamento
sanguíneo durante o treino. HI-INTENSE PUMP
PREWORKOUT é um potente agente otimizador
de performance ultra concentrado, formulado
com a perfeita combinação de cafeína, taurina,
alanina, arginina e creatina com concentrações
ótimas para proporcionar níveis superiores
de energia e foco com incríveis resultados
no seu desempenho físico e recuperação do
organismo. HI-INTENSE PUMP PREWORKOUT
possui um mix completo de vitaminas e
minerais, importantes para todos os processos
do organismo, principalmente no metabolismo
de proteínas (anabolismo muscular), de
carboidratos e de gorduras. Isento de açúcar,
gorduras e baixo teor de sódio.

PUMP

FOCUS

INGREDIENTES LIMÃO: Maltodextrina, amido de milho ceroso
(waxymaize), taurina, cafeína, guaraná em pó, creatina, l-arginina, l-alanina,
carbonato de cálcio, sulfato de magnésio, fosfato monocálcico, óxido de
zinco, ferro reduzido, fluoreto de sódio, sulfato de manganês, sulfato de
cobre, molibdato de sódio, óxido de cromo, iodeto de potássio, selenito
de sódio, ácido ascórbico, nicotinamida, D-alfa- tocoferol, D-pantotenato
de cálcio, cloridrato de pirido- xina, riboflavina, cloridrato de tiamina,
acetato de retinol, ácido fólico, D-biotina, colecalciferol, fitomenadiona e
cianocobalamina, acidulante ácido cítrico, estabilizante bicarbonato de
sódio, aromatizante, corante natural verde clorofila e edulcorantes sucralose
e acessulfame k. ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE,
SOJA, TRIGO E OVO. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
RECOMENDAÇÃO DE USO: Diluir 2 medidas
dosadoras (10 g) em 400 ml (2 copos) de água e
ingerir 20 minutos antes dos treinos, uma vez ao dia,
ou conforme recomendação profissional.

Apresentação: 225g
Limão
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Uva

Frutas Vermelhas

EXPLOSIVE FUSION
• 3000mg de Arginina
• 1000mg de Taurina

• 2000mg de Alanina
• Niacina

PRÉ-TREINO

HI-B.O.M.B.
• 200mg de Cafeina
• Bicarbonato de sódio

ENERGY

HI-B.O.M.B. EXPLOSIVE FUSION É um suplemento prétreino para aqueles que buscam bater as próprias metas
e melhorar cada vez mais a performance com uma
potente preparação.
Foi formulado com concentrações ótimas de arginina
que contribui para melhorar a dilatação dos vasos
sanguíneos, aumentando a chegada de nutrientes
e oxigênio nos músculos. Alanina, cafeína, taurina
que estimula o sistema nervoso, otimiza a contração
muscular e reduz a fadiga.
HI-B.O.M.B. tem a combinação perfeita para
proporcionar maior resistência, melhor desempenho
em treinos intensos e de longa duração. Além de conter
niacina (vit. B3) em sua composição, que auxilia no
metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras e
bicarbonato de sódio que possui propriedades capazes
de amenizar a fadiga durante a prática de atividades
físicas pelo seu efeito tamponante no sangue, reduzindo
a acidose produzida pelo exercício.

PUMP

RECOVERY

INGREDIENTES UVA: L-arginina, L-alanina,
Taurina, Cafeína anidra, Nicotinamida (vitamina
B3), Acidulante ácido cítrico, Estabilizante
bicarbonato de sódio, Aromatizante, Espessante
goma xantana, Antiumectante fosfato tricálcico,
corantes naturais vermelho carmim e beterraba
e corante caramelo e edulcorantes sucralose e
acessulfame k.
RECOMENDAÇÃO DE USO: Em uma
coqueteleira, adicionar uma medida dosadora
(7g) em meio copo (100 ml) de água ou
bebida de sua preferência e até a diluição
completa, consumir uma vez ao dia, antes das
atividades físicas ou de acordo com orientação
profissional.
Apresentação: 200g
Uva

INGREDIENTES
MORANGO:L-arginina,
L-alanina,
Taurina,
Cafeína
anidra,
Nicotinamida (vitamina B3), Acidulante ácido
cítrico, Estabilizante bicarbonato de sódio,
Aromatizante, Espessante goma xantana,
Antiumectante fosfato tricálcico, corantes
naturais vermelho carmim e beterraba e
edulcorantes sucralose e acessulfame k.
Morango
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GOURMET SERIES
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PROTEÍNA

UPPER WHEY
Sabores tradicionais
• 27g de Proteina

• 5,8g de BCAA

• 4,5g de Glutamina

MUSCLE
GROWTH

RECOVERY

SOY FREE

INGREDIENTES MILK PUDDING: Proteína concentrada do soro de leite,
Proteina Isolada do soro do Leite, Proteina Hidrolisada do soro do leite,
Aromatizantes, Espessante goma xantana, Antiumectante fosfato tricálcico,
Corante natural caramelo e Edulcorantes sucralose e acessulfame K.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DO LEITE. PODE CONTER
TRAÇOS DE SOJA, TRIGO E OVO..

Apresentação: 900g
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Vanilla Icecream

Banana

Passion Fruit

Creamy Milk

Smoothie de Morango

Chocolate Brownie

Novos sabores

• Mais Sabor

• Mais Gostoso

PROTEÍNA

UPPER WHEY
• Menos Carbo

GOSTOSO

27g
PROTEINA

5.8g
BCAA

A família dos mais saborosos wheys cresceu e agora tem 6 novas opções:
MILK PUDDIN, COCONUT, BRIGADEIRO, BITTER CHOCOLATE, CHURROS e COOKIES & CREAM.
UPPERWHEY–GOURMET SERIES é o novo lançamento LEADER NUTRITION, formulado com as
mais puras proteínas do soro de leite: concentrada, isolada e hidrolisada, que proporcionam um
excelente perfil de aminoácidos essenciais e não essenciais, excelente fonte de BCAA e glutamina.
Constituído por peptídeos bioativos que fornecem ao organismo vantagens especiais para o
anabolismo muscular e melhora do sistema imunológico, além de muitos outros benefícios para a
saúde em geral.
Não é indicado apenas para praticantes de atividades físicas mas para todas as pessoas que
necessitam de um suporte nutricional adequado pois fornece todos esses benefícios e vantagens
de uma forma deliciosa com seus DOZE exclusivos e sensacionais sabores: Banana, Leite, Brownie
de Chocolate, Morango, Maracujá, Baunilha, Pudim de Leite, Coco, Brigadeiro, Chocolate Amargo,
Churros e Cookies com Creme.

RECOMENDAÇÃO DE USO: Na coqueteleira, adicione uma dose (40 g) em um copo (200 ml) de água
ou bebida de sua preferência e misturar até a diluição completa,. Consumir uma vez ao dia ou de
acordo com orientação profissional.
Milk Puddimg

Coconut

Churros

Cookies & Cream

Brigadeiro

Bitter Chocolate
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PROTEÍNA

WHEY CONCENTRATE
100% PURE

• 29g de PROTEINA
• Zero Açúcares

• 6,7g de BCAA
• 1,7g de ALANINA

MUSCLE
GROWTH

• 5,2 de GLUTAMINA
• 0,74g de ARGININA

WHEY CONCENTRATE 100% PURE é formulado
com a proteína concentrada do soro do leite. Proteína
com excelente perfil de aminoácidos, fonte de BCAA,
glutamina e aminoácidos essenciais.
WHEY CONCENTRATE 100% PURE é constituído
por peptídeos bioativos que fornecem ao organismo
vantagens especiais como o anabolismo muscular e
melhora do sistema imunológico.
WHEY CONCENTRATE 100% PURE tem uma proteína
com uma moderada velocidade de metabolização,
o que garante um tempo prolongado de absorção de
aminoácidos. Possui um mix completo de vitaminas
e minerais, importantes para todos os processos do
organismo, principalmente no metabolismo de proteínas
(anabolismo muscular), de carboidratos e de gorduras.
Isento de açúcar e baixo teor de gorduras e sódio. Sua
composição de minerais ajudam a repor os eletrólitos
perdidos durante a atividade física.

RECOVERY

STRENGTH

INGREDIENTES SABOR MORANGO: Proteína
concentrada do soro de leite, carbonato de
cálcio, óxido de magnésio, fosfato monocálcico,
sulfato de zinco, ferro reduzido, fluoreto de
sódio, selenito de sódio, sulfato de manganês,
sulfato de cobre, molibdato de sódio, óxido de
cromo, iodeto de potássio, ácido ascórbico,
nicotinamida, alfa-tocoferol, pantotenato de
cálcio, piridoxina, riboflavina, tiamina, palmitato
de retinol, ácido fólico, biotina, colecalciferol,
fitomenadiona e cianocobalamina, espessante
goma xantana, acidulante ácido cítrico,
aromatizante, antiumectante fosfato tricálcico,
corantes naturais vermelho carmim e beterraba
e edulcorantes sucralose e acessulfame k.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DO LEITE.

RECOMENDAÇÃO
DE USO: em uma
coqueteleira, adicionar
duas
medidas
dosadoras (40 g) em
um copo (200 ml) de
água ou bebida de sua
preferência e mexer até
a diluição completa,
ou de acordo com
orientação profissional.

Apresentação: 900g
Chocolate
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Baunilha

Morango

Banana

CONCENTRATE | ISOLATE | HYDROLISED
• 24 g de proteína na porção
• 7,4g de BCAA

PROTEÍNA

WHEY 3W
• 5,2g Glutamina
• 25 Vitaminas e Minerais

WHEY 3W tem a combinação equilibrada das três
proteínas do soro do leite: proteína concentrada,
isolada e hidrolisada. Fonte de BCAA, glutamina e
aminoácidos essenciais. A relação de proteína de
absorção mais lenta – whey concentrado – com
proteínas de absorção rápida – whey isolado e
hidrolisado –faz do WHEY 3W o suplemento ideal
para suprir as necessidades proteicas por um longo
período de tempo, ideal para recuperação e ganho
de massa muscular. Possui um mix completo
de vitaminas e minerais, importantes para todos
os processos do organismo, principalmente no
metabolismo de proteínas (anabolismo muscular),
de carboidratos e de gorduras. Isento de açúcar e
baixo teor de gorduras e sódio.

MUSCLE
GROWTH

RECOVERY

STRENGTH

RECOMENDAÇÃO DE
USO: Na coqueteleira,
adicionar
duas
medidas dosadoras
(40 g) em um copo (200
ml) de água ou bebida
de sua preferência
e misturar até a
diluição
completa,
consumir uma vez
ao dia ou de acordo
com
orientação
profissional.

Apresentação: 900g
Chocolate

Baunilha

INGREDIENTES SABOR MORANGO: Proteína
concentrada do soro de leite, proteína isolada do soro
de leite, proteína hidrolisada do soro de leite, carbonato
de cálcio, sulfato de magnésio, fosfato monocálcico,
óxido de zinco, ferro reduzido, fluoreto de sódio,
sulfato de manganês, sulfato de cobre, molibdato de
sódio, óxido de cromo, iodeto de potássio, selenito
de sódio, ácido ascórbico, nicotinamida, D-alfatocoferol, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de
piridoxina, riboflavina, cloridrato de tiamina, acetato
de retinol, ácido fólico, D-biotina, colecalciferol,
fitomenadiona e cianocobalamina, espessante goma
xantana, ácido cítrico, aromatizante, antiumectante
fosfato tricálcico, corantes naturais vermelho carmim
e vermelho beterraba e Edulcorantes Sucralose e
Acessulfame K. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS
DO LEITE. PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA, OVO
E TRIGO.
Morango

Banana
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PROTEÍNA

WHEY ISOLATE
NITRO - NO2

• 32g de proteína na porção
• 8,2g de BCAA
MUSCLE
GROWTH

• 5,7g Glutamina
• 25 Vitaminas e Minerais
WHEY ISOLATE NITRO NO2 é formulado com a mais pura
proteína isolada do soro do leite, isento de açúcar. É uma
das proteínas com mais alto valor biológico que fornece
todos os aminoácidos essenciais e principalmente os
BCAAs (Aminoácidos de cadeia ramificada: L-leucina,
L-isoleucina e L-valina). São altamente digeríveis e
rapidamente absorvidas pelo organismo, estimulando
a síntese de proteínas musculares (hipertrofia), a tal
ponto que alguns pesquisadores as classificam, como
proteínas de metabolização rápida.
O WHEY ISOLATE NITRO NO2 é um suplemento
perfeito para situações de estresse metabólico em que
a reposição rápida e eficiente de proteína é importante,
como no caso de atletas e praticantes de musculação.
Tendo um processo digestivo rápido, não só fornece
aminoácidos à células musculares, mas também age
melhorando todo o sistema imunológico, entre outros
benefícios. Consumir uma dose logo após o treino, para
potencializar a recuperação e hipertrofia muscular.

RECOVERY

DEFINITION

INGREDIENTES SABOR CHOCOCOOKIES: Proteína
isolada do soro de leite, cacau em pó, cookies em
flocos, carbonato de cálcio, sulfato de magnésio,
fosfato monocálcico, óxido de zinco, ferro reduzido,
fluoreto de sódio, sulfato de manganês, sulfato de
cobre, molibdato de sódio, óxido de cromo, iodeto
de potássio, selenito de sódio, ácido ascórbico,
nicotinamida, D-alfa-tocoferol, D-pantotenato de
cálcio, cloridrato de piridoxina, riboflavina, cloridrato
de tiamina, acetato de retinol, ácido fólico, D-biotina,
colecalciferol, fitomenadiona e cianocobalamina,
espessante
goma
xantana,
aromatizante,
antiumectante fosfato tricálcico e edulcorantes
sucralose e acessulfame k.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DO LEITE.
PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA, OVO E TRIGO.

RECOMENDAÇÃO DE
USO: Na coqueteleira,
adicionar duas medidas
dosadoras (40 g) em
um copo (200 ml) de
água ou bebida de sua
preferência e misturar
até a diluição completa,
consumir uma vez ao
dia ou de acordo com
orientação profissional.

Apresentação: 900g
Chocolate
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Baunilha

Morango

CHOCO COOKIES

HIPERCALÓRICO | GLUTAMINE PEPTIDES | WAXY MAIZE
• 26 g de proteína na porção
• Com Dextrose e Waxy Maize

• WPC + WPI + WPH
• 25 Vitaminas e Minerais

MASS WHEY é o suplemento para preparo de
shake hipercalórico e hiperproteico desenvolvido
para máximo rendimento para pessoas que
precisam ganhar peso (massa muscular). MASS
WHEY é formulado com alta concentração de
Proteínas do soro do leite (concentrada, isolada
e hidrolisada), além da proteína hidrolisada do
trigo (alta fonte de glutamina) e albumina. Em sua
formulação contém Waxymaize, uma rica fonte
de carboidratos de rápida digestão e absorção e
Triglicérides de cadeia média, um ácido graxo que
tem um importante efeito termogênico e também
colabora para o aumento da taxa de metabolismo
basal. Fornece um mix completo de 25 vitaminas
e minerais, importantes para todos os processos
do organismo, principalmente no metabolismo de
proteínas, de carboidratos e de gorduras.

RECOMENDAÇÃO DE USO:
em uma coqueteleira, adicionar
4 medidas dosadoras (120
g) em 300 ml (1 copo e meio)
de leite integral e mexer até a
diluição completa. O número
de doses diárias pode variar
de acordo com a intensidade
do treinamento ou com a
necessidade calórica, ou
de acordo com orientação
profissional.

Apresentação: 3Kg
Chocolate

HIPERCALÓRICO

MASS WHEY

Baunilha

MUSCLE
GROWTH

RECOVERY

STRENGTH

INGREDIENTES SABOR CHOCOLATE: Maltodextrina,
amido de milho ceroso (waxy maize), proteína
concentrada do soro de leite, proteína isolada do soro
de leite, cacau em pó, albumina desidratada, proteína
hidrolisada do trigo (glutamina peptídeo), Proteína
hidrolisada do soro de leite, triglicérides de cadeia
média (MCT), carbonato de cálcio, óxido de magnésio,
fosfato monocálcico, sulfato de zinco, ferro reduzido,
fluoreto de sódio, sulfato de manganês, sulfato de
cobre, molibdato de sódio, selenito de sódio, óxido
de cromo, iodeto de potássio, ácido ascórbico,
nicotinamida, alfa-tocoferol, pantotenato de cálcio,
piridoxina, riboflavina, tiamina, palmitato de retinol,
ácido fólico, biotina, colecalciferol, fitomenadiona e
cianocobalamina, aromatizante, espessante goma
xantana e edulcorantes sucralose e acessulfame K.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DO LEITE , OVO
E TRIGO.
Morango
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AMINOÁCIDO

AMINO BLEND
9EAA + ARGININE
• Recuperação Muscular
• Ganho de massa
• Potente anti-catabólico

• Auxilia na definição muscular
• Aumenta a imunidade do organismo
• Dose de 6g
EAA 9 + ARGININA. Se você quer melhorar sua saúde
ou precisa suplementar aminoácidos conheça o
AMINO BLEND da Leader Nutrition. Formulado com
9 aminoácidos essenciais, aqueles que não podem
ser produzidos pelo organismo e, portanto, devem ser
fornecidos através da dieta ou suplementação.
Os aminoácidos essenciais em sua forma pura auxiliam
na síntese proteica. Contém também Arginina, que é
um aminoácido precursor da síntese de óxido nítrico,
responsável por criar vasodilatação no músculo
esquelético para elevar a oferta de nutrientes e
potencializar sua absorção.
Potencialize seus resultados aliando o AMINO BLEND à
sua rotina e observe seus músculos se desenvolverem
melhor.

DEFINITION

RECOVERY

MUSCLE
GROWTH

INGREDIENTES SABOR UVA: Leucina, Maltodxtrina
Isoleucina, Valina, Metionina, Treonina, Histidina,
Fenilalanina, Acetato de lisina, L-triptofano, Arginina,
Acidulante ácido cítrico, Aromatizante, Antiumectante
fosfato tricálcico, corantes naturais vermelho carmim
e beterraba e caramelo e edulcorantes sucralose e
acessulfame k.
INGREDIENTES SABOR FRUTAS VERMELHAS:
Leucina, Maltodextrina, Isoleucina, Valina, Metionina,
Treonina, Histidina, Fenilalanina, Acetato de lisina,
L-triptofano, Arginina, Acidulante ácido cítrico,
Aromatizante, Antiumectante fosfato tricálcico,
corantes naturais vermelho carmim e beterraba e
edulcorantes sucralose e acessulfame k.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DO LEITE.
PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA, OVO E TRIGO.

Apresentação: 155g
Uva
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RECOMENDAÇÃO DE USO: Em uma
coqueteleira, adicionar uma medida dosadora
(6g) em um copo (200 ml) de água ou bebida
de sua preferência e até a diluição completa,
consumir uma vez ao dia, antes das atividades
físicas ou de acordo com orientação profissional.
Frutas Vermelhas

GLUTA + VIT. C + VIT. D3 + MAGNESIUM

• 5g L-Glutamina
• 4257% Vitamina C
• 500% Vit. D3 (1.000 UI)

AMINOÁCIDO

IMMUNO DRINK
• 200% Vitamina E + 100% Magnésio
• Extrato de Própolis
• 22 Vitaminas e Minerais

O IMMUNO DRINK é uma deliciosa bebida no sabor de frutas cítricas com
princípios ativos, vitaminas e minerais que combinados ajudam o organismo a
melhorar a suas defesas contra possíveis problemas de baixa imunidade. No
seu mix vale destacar a ação dos seguintes princípios ativos:
L-GLUTAMINA: Com 5g de L-Glutamina por dose, este é um dos principais
componentes desta fórmula. A L-Glutamina é um aminoácido que tem o
papel de conservar a boa função intestinal e depois da sua metabolização
ela fica disponível na corrente sanguínea e é usada pelos glóbulos brancos
colaborando para o funcionamento adequado do sistema imune.
VITAMINA C: Aumenta a produção de glóbulos brancos, células que fazem
parte do sistema imunológico e que tem a função de combater microorganismos e estruturas estranhas ao corpo. O nutriente também aumenta
os níveis de anticorpos no organismo, e tem uma forte ação antioxidante,
combatendo os radicais livres.
VITAMINA D3: Na vida corrida das cidades é comum que a população
apresente deficiência desta vitamina no organismo. A sua suplementação
exerce um importante papel de fortalecimento do sistema imunológico. Esse
nutriente está associado não somente à prevenção de doenças autoimunes,
como também ao tratamento destas. Entre elas, estão: esclerose múltipla, lúpus
eritematoso sistêmico e doença inflamatória intestinal.
MAGNÉSIO: O magnésio participa de quase todas as ações anabólicas e
catabólicas do organismo. Suas propriedades são benéficas para prevenir
diversas doenças, como as cardiovasculares, eclâmpsia, derrame, hipertensão,
osteoporose, entre outras. O Magnésio Aumenta a absorção intestinal, Fortalece
o sistema imunológico, Controla a pressão sanguínea, Previne doenças
cardiovasculares, É um importante antioxidante, Aumenta a disponibilidade de
vitamina D, Atua na produção de energia, Combate a inflamação.
EXTRATO DE PRÓPOLIS: Um estudo publicado em 2010 na Phytotherapy
Research, evidenciou que o extrato de própolis contém proteínas e compostos
com capacidade de alterar e regular o sistema imunológico, além dos benefícios
antibacteriano e antiviral. O própolis ativa os passos iniciais da resposta imune
estimulando receptores específicos e a produção de citocinas, que modulam
os mecanismos da imunidade. Outros benefícios são: atividade antioxidante,
antibiótico natural, potente anti-inflamatório e antioxidante, ação anticancerígena,
saúde da boca e dos dentes.
22 VITAMINAS E MINERAIS: Uma combinação poderosa de ingredientes que
garante uma ótima suplementação de vitaminas e minerais, promovendo a
saúde e o bem estar. Muitas delas complementares aos principais ingredientes
do IMMUNO DRINK com o objetivo de melhorar a absorção e aumentar o seu
resultado.

INGREDIENTES: L-glutamina, extrato de própolis
em pó (compostos fenólicos), sulfato de magnésio,
óxido de zinco, ferro reduzido, fluoreto de sódio,
sulfato de manganês, sulfato de cobre, molibdato de
sódio, óxido de cromo, iodeto de potássio, selenito
de sódio, ácido ascórbico, niacina, alfa-tocoferol,
ácido pantotênico, piridoxina, riboflavina, tiamina,
palmitato, ácido fólico, biotina, colecalciferol,
filoquinona, cianocobalamina,
Aromatizantes,
antiumectante fosfato tricálcico, corante natural
cúrcuma e Edulcorantes sucralose e acessulfame k.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE,
SOJA, TRIGO E OVO.

HEALTH

RECOVERY

MUSCLE
GROWTH

RECOMENDAÇÃO
DE USO: Adicionar
uma
medida
dosadora (7,4 g) em
um copo (200 ml)
de água ou bebida
de sua preferência
e misturar até a
diluição
completa,
consumir uma vez
ao dia ou de acordo
com
orientação
profissional. Consuma
logo após o preparo.

Apresentação: 222g

Frutas Cítricas
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AMINOÁCIDO

BCAA POWDER
10:1:1

• 3.600mg de BCAA
• Combate o catabolismo

• Auxilia na Recuperação Muscular

BCAA POWDER 10:1:1 é a fórmula concentrada e
balanceada com a melhor relação de BCAAs: 10
de L-Leucina: 1 de L-Isoleucina: 1 de L-Valina, que
está diretamente relacionada com o metabolismo
dos aminoácidos e síntese proteica e WaxyMaize
uma rica fonte de carboidratos de rápida digestão
e absorção que melhora a absorção dos BCAA
pelo organismo.
BCAA POWDER 10:1:1 tem atuação intensa na
geração de energia muscular local, na síntese
proteica – anabolismo muscular – e na prevenção
do catabolismo muscular durante o treino intenso.
BCAA POWDER 10:1:1 tem papel importante na
prevenção e recuperação de lesões musculares
formadas durante e após treinos.

RECOVERY

STRENGTH

DEFINITION

INGREDIENTES SABOR UVA: L-leucina, L-isoleucina,
L-valina, Amido de milho ceroso modificado (waxymaize),
acidulante ácido cítrico, aromatizante, antiumectante
fosfato tricálcico, corantes naturais vermelho beterraba
e caramelo e edulcorantessucralose e acessulfame
k
.
INGREDIENTES SABOR FRUTAS VERMELHAS:
L-leucina, L-isoleucina, L-valina, Amido de milho
ceroso modificado (waxymaize), acidulante ácido
cítrico, aromatizante, antiumectante fosfato tricálcico,
corantes naturais vermelho beterraba e carmime
edulcorantessucralose e acessulfame k.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE,
SOJA, TRIGO E OVO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ISENTO
DE AÇÚCAR.

Apresentação: 300g
Limão
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Uva

RECOMENDAÇÃO DE USO: Em uma
coqueteleira, adicionar uma medida dosadora (5g)
em um copo (200 ml) de água ou bebida de sua
preferência e até a diluição completa, consumir
uma vez ao dia, antes das atividades físicas ou de
acordo com orientação profissional. .
Tangerina

Frutas Vermelhas

5:1:1 + Vit. B6

• 6.400mg de BCAA
• 200% da IDR de Vit. B6

AMINOÁCIDO

BCAA 6400
• Auxilia na Recuperação Muscular
• Combate o catabolismo

BCAA é a abreviação de “Branch Chain Amino
Acids” que significa “aminoácidos de cadeia
ramificada” – leucina, isoleucina e valina.
Constituem até 35% da massa muscular corporal.
Eles estão entre os suplementos mais importantes
para qualquer suplementação nutricional esportiva.
BCAA 6400 é a fórmula concentrada e balanceada
com ótima relação de BCAAs: 5 de L-Leucina: 1 de
L-Isoleucina: 1 de L-Valina.
BCAA 6400 é indispensável para a manutenção
e o crescimento dos músculos, prevenindo o
catabolismo muscular durante o treino intenso.
BCAA 6400 tem papel importante na recuperação
de lesões musculares formadas durante um treino
intenso de musculação e de outras atividades
esportivas intensas.

RECOVERY

STRENGTH

DEFINITION

INGREDIENTES: L-Leucina, L-Isoleucina,
L-Valina, cloridrato de piridoxina, estabilizantes
celulose microcristalina, óxido de magnésio e
polivinilpirrolidona insolúvel, veículos lactose e
glicolato amido sódico, lubrificante estearato
de magnésio, antiumectante fosfato tricálcico e
corante artificial azul indigotina laca de alumínio.

RECOMENDAÇÃO DE USO: Ingerir dois (4,4g)
tabletes antes e dois (4,4g) tabletes depois do
treino ou conforme recomendação profissional.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DO LEITE.
PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA, TRIGO
E OVO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM
LACTOSE.

Apresentação: 120 tabs
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TERMOGÊNICO

TERMINATOR ULTRA
EXCLUSIVE FORMULA

• Auxilia na queima de gordura
• Potente termogênico

THERMO

ENERGY

DEFINITION

WAIST

INGREDIENTES: L-Carnitina, Tirosina, Cafeína, Triglicerídeos
de Cadeia Média, Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B5
(Pantotenato de Cálcio), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina
B6 (Cloridrato de Piridoxina), Vitamina B1 (Mononitrato
de Tiamina), Picolinato de Cromo, Ácido Fólico, Biotina,
Dióxido de Silício e Cápsula de Gelatina (Gelatina, Corante
Inorgânico Dióxido de Titânio e Corantes artificiais
Azorrubina e Tartrazina).
Colorido artificialmente
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE
AMENDOIM, LEITE, SOJA E OVO.
RECOMENDAÇÃO DE USO: Consumir quatro (4)
cápsulas ao dia ou conforme recomendação
profissional.

Apresentação: 60 e 120 caps
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• Auxilia na transformação de
gordura em energia
TERMINATOR ® ULTRA + é a evolução do produto que já era sucesso! Agora
com + CAFEINA, + PICOLINATO DE CROMO, + TIROSINA, + BIOTINA, + B1,
+ B2, + B5, + B6, + B12, + ÁCIDO FÓLICO e a mesma quantidade do que já
era bom: L-CARNITINA e NIACINA (B3). Uma FÓRMULA EXCLUSIVA para criar
um excelente otimizador metabólico com o Blend do que há de melhor para
gerar grande impacto no metabolismo, potencializando a queima da gordura
corporal e a disponibilidade de energia. Estudos mostram alguns benefícios dos
seus ingredientes:
- CAFEÍNA: Efeito estimulante
- PICOLINATO DE CROMO: Nutriente este importante no controle da insulina,
contribuindo assim com o ganho de massa magra e redução da gordura
corporal
- TIROSINA: Ligada a supressão do apetite, construção muscular e melhora do
desempenho mental
- BIOTINA: Associada ao metabolismo das gorduras, carboidratos e proteínas, e
à saúde da pele, unhas e cabelos
- TCM (Triglicerídeo de cadeia média): pertence a uma classe especial de óleos
saudáveis que fornece energia rápida para o corpo, tem efeito termogênico,
ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, além de outros benefícios.
- MONONITRATO DE TIAMINA (B1): Combate o estresse e aumenta a energia.
Tem entre suas funções o metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas e a
estimulação de nervos periféricos
- RIBOFLAVINA (B2): Importante para a formação das células vermelhas do
sangue
- NICOTINAMIDA / NIACINA (B3): Auxilia no metabolismo dos carboidratos e
proteínas, participam da síntese das gorduras e da respiração
- PANTOTENATO DE CÁLCIO (B5): Executa uma ampla variedade de funções
no nosso corpo, incluindo a produção de neurotransmissores no cérebro, a
fabricação de esteroides e a extração de gorduras, proteínas e outros nutrientes
vitais a partir de alimentos
- CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (B6): ajuda no metabolismo das proteínas, além
de ajudar na redução da retenção de líquidos
- COBALAMINA (B12): participa da transformação da glicose consumida pelos
seres humanos em energia e tem atuação direta sobre o sistema nervoso,
protegendo estruturas importantes para o funcionamento de nossos neurônios
- L-CARNITINA: A função fundamental da_L-carnitina_é a geração de energia
para as células, pois ela age nas reações transferidoras de ácidos graxos
livres de cadeia longa
do citoplasma para
mitocôndrias, facilitando
sua oxidação e a geração
de adenosina trifosfato
(ATP)
- ÁCIDO FÓLICO: Ajuda
a produzir substâncias
químicas essenciais para
o cérebro e o sistema
nervoso
O grande diferencial do
TERMINATOR ® ULTRA
+ é unir sua capacidade
de transformar gordura
corporal em energia com
seu poder termogênico
aumentando a velocidade
e eficiência no processo
de emagrecimento.
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PROTEÍNA

WHEY FEMME
ÔMEGA

• 24g de Proteina
• Sem Glúten

• 3,8g de BCAA
• Sem Açúcar

• Com Ômega 3 - Combate
aos radicais livres

MUSCLE
GROWTH

WHEY ÔMEGA FEMME LEADER NUTRITION é o primeiro
suplemento proteico para atletas femininas com proposta
funcional. É composto pela proteína isolada do soro (Whey
isolado) e proteína concentrada do soro (Whey concentrado) com
excelente perfil de aminoácidos importantes na manutenção,
aumento e definição da massa muscular. A porção fornece
832mg do aminoácido triptofano, precursor da serotonina
um neurotransmissor que auxilia no combate ao desânimo,
irritabilidade e hiperfagia (aumento exagerado da fome).
A porção fornece 630mg de ômega 3 (ácido alfa linolênico),
ácido graxo essencial com papel importante na redução dos
níveis de triglicerídeos e de colesterol ruim (LDL), favorecendo
o aumento do colesterol bom (HDL). Também possui ação antiinflamatória e previne o entupimento dos vasos sanguíneos,
ameniza os efeitos do stress e estimula a memória e o humor.
Contém um potente complexo antioxidante de vitaminas e
minerais (Zinco, Selênio, Molibdênio, Cromo, Vitamina C,
Vitamina E, Vitamina A e Vitamina D), que combate os radicais
livres, gerados durante as atividades físicas, que lesionam as
células.

RECOVERY

SOY FREE
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VIT. + MIN
+ OMEGA 3

INGREDIENTES CHOCOLATE: Proteína concentrada do
soro de leite, peptídeos de colágeno hidrolisado, proteína
isolada do soro do leite, óleo de linhaça em pó, cacau em pó,
carbonato de cálcio, óxido de magnésio, fosfato monocálcico,
sulfato de zinco, ferro reduzido, fluoreto de sódio, sulfato de
manganês, sulfato de cobre, molibdato de sódio, selenito de
sódio, óxido de cromo, iodeto de potássio, ácido ascórbico,
nicotinamida, alfa-tocoferol, pantotenato de cálcio, piridoxina,
riboflavina, tiamina, palmitato de retinol, ácido fólico, biotina,
colecalciferol, fitomenadiona e cianocobalamina, espessante
goma xantana, aromatizantes, antiumectante fosfato tricálcico
e edulcorantes sucralose e acessulfame K. ALÉRGICOS:
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE.
RECOMENDAÇÃO DE USO: Em uma coqueteleira, adicionar
2 medidas dosadoras (30 g) em 1 copo (200 ml) de água ou
bebida de sua preferência e agitar até a diluição completa. Ou
conforme orientação profissional.

Apresentação: 450g
Chocolate
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Baunilha

Frutas Vermelhas

Banana

• 20g de Proteina
• Sem Glúten

PROTEIN

• 4g de BCAA
• Sem Açúcar

PROTEÍNA

VEGAN
• 80% Proteina de
arroz e ervilha

MUSCLE
GROWTH

VEGAN PROTEIN é o primeiro produto proteico com 80%
das proteínas (arroz integral, ervilha e soja), aprovado e
certificado pela Associação Vegana do Brasil. Oferece
quantidade ótima de aminoácidos essenciais, aqueles
que o nosso corpo não consegue produzir, garantindo
assim uma ingestão completa e adequada. VEGAN
PROTEIN é uma suplementação 100% vegetal, sem
adição de açúcares, conservantes, aromas e corantes
artificiais, livre de lactose, glúten e caseína.
VEGAN PROTEIN é uma ótima opção para complementar
a dieta de atletas e praticantes de atividades físicas, pois
fornecem proteínas de alta biodisponibilidade devido à
quantidade equilibrada de aminoácidos. Fornece 4 g
de BCAA e 4,1 g de glutamina por porção, importantes
na ação anabólica e recuperação do tecido muscular.
Indicada, não somente para veganos e vegetarianos,
como também para pessoas com dieta restrita de
proteína animal, convalescentes e pós operatório,
regimes de emagrecimento, intolerantes a lactose,
glúten e caseína. É adicionado de fibras prebióticas
Frutooligossacarídeo e Polidextrose, importantes para a
saúde da flora intestinal.

RECOVERY

VEGAN

INGREDIENTES
CHOCOLATE:
Proteína
isolada de arroz integral, Proteína isolada
da ervilha, Proteína isolada de soja, Cacau
em pó, Frutooligossacarídeo, Polidextrose,
Aromatizantes, Antiumectante fosfato tricálcico
e Edulcorante sucralose.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
RECOMENDAÇÃO DE USO: Em uma
coqueteleira, adicionar 1 medida dosadora (25
g) em 1 copo (200 ml) de água ou bebida de sua
preferência e agitar até a diluição completa.
Apresentação: 450g
Chocolate

Baunilha
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COLÁGENO

COLÁGENO

HIDROLISADO - Caps
• 3g de colágeno
• Sem Açúcar
hidrolisado por dose

• Sem Glúten

SKIN

HAIR

NAIL

INGREDIENTES: Colágeno hidrolisado
e antiumectante dióxido de silício.
Composição da cápsula: veículos
gelatina e água bi-filtrada, acidulante
ácido cítrico e corantes artificiais azul
brilhante e eritrosina e corante inorgânico
dióxido de titânio.

RECOMENDAÇÃO DE USO: Ingerir
6 cápsulas (3g) uma vez ao dia ou
conforme recomendação profissional.

Apresentação: 120 caps
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O colágeno é uma proteína que
representa 25% de toda proteína do
corpo humano, aproximadamente 75%
de sua pele é composta por colágeno.
Ele tem a função de manter a sustentação
das células.
O colágeno é uma proteína de origem
animal e suas principais fontes
alimentares são as carnes vermelhas,
frango e peixe.
Peptídeos de colágeno são partículas
de proteínas produzidas por hidrólise
enzimática, onde enzimas específicas
“quebram” as cadeias de aminoácidos
do Colágeno.
Estudos mostram que a ingestão diária
de peptídeos de colágeno hidrolisado
traz benefícios como hidratação e
elasticidade à pele, fortalecimento das
unhas, cabelos e articulações. Além
disso, proporciona saciedade, o que
contribui para o controle do peso.

• 9g de colágeno
• Sem Glúten

HIDROLISADO - Powder
• 25 Vit. e Minerais
• Sem Açúcar

COLÁGENO

COLÁGENO
• Xylitol, Trehalose &
Stevia

SKIN

HAIR

O colágeno é uma proteína que representa 25% de toda
proteína do corpo humano, aproximadamente 75% de
sua pele é composta por colágeno. Ele tem a função de
manter a sustentação das células. O colágeno é uma proteína de origem animal e suas principais fontes alimentares são as carnes vermelhas, frango e peixe. Peptídeos
de colágeno são partículas deproteínas produzidas por
hidrólise enzimática, onde enzimas específicas “quebram” as cadeias de aminoácidos do Colágeno. Estudos
mostram que a ingestão diária de 9g de peptídeos de
colágeno hidrolisado traz benefícios como hidratação e
elasticidade à pele, fortalecimento das unhas, cabelos e
articulações. Além disso, proporciona saciedade, o que
contribui para o controle do peso. Contém trealose na formulação, um carboidrato natural com resposta à insulina
baixa, sendo lentamente absorvida no intestino delgado,
não causando picos de insulina e glicose sanguínea, favorece maior oxidação lipídica. Estudos verificaram a eficácia da trealose
na inibição da
hipertrofia das
células de gordura, inibindo a
progressão da
resistência à insulina lentamente.
Adoçado
com xilitol que
é um adoçante
natural de baixas
calorias,
possui
40%
menos calorias
em relação ao
açúcar comum.
Sendo um açúcar não fermentável não provoca cáries como
os
açúcares
comuns, apresentando ação
inibidora contra
bactérias
na
região da boca,
nariz e ouvidos.
Limão Siciliano

Uva

NAIL

HEALTH
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VIT. + MIN

SUGAR FREE

INGREDIENTES UVA: Peptídeos de colágeno hidrolisado, trealose,
carbonato de cálcio, sulfato de magnésio, fosfato monocálcico, óxido de
zinco, ferro reduzido, fluoreto de sódio, sulfato de manganês, sulfato de
cobre, molibdato de sódio, óxido de cromo, iodeto de potássio, selenito
de sódio, ácido ascórbico, nicotinamida, D-alfa-tocoferol, D-pantotenato
de cálcio, cloridrato de piridoxina, riboflavina, cloridrato de tiamina,
acetato de retinol, ácido fólico, D-biotina, colecalciferol, fitomenadiona e
cianocobalamina, Acidulante ácido cítrico, Aromatizantes, Antiumectante
fosfato tricálcico, Corantes naturais vermelho carmim, vermelho
beterraba e caramelo e Edulcorantes sorbitol, xilitol e glucosídeo de
esteviol (Stevia).
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE, SOJA, TRIGO E OVO.
RECOMENDAÇÃO DE USO: Em uma coqueteleira, misturar
3 medidas dosadoras (15 g) do produto em 200 ml (1 copo)
água ou bebida de sua preferência uma vez ao dia ou
conforme orientação profissional..

Apresentação: 250g
Tangerina

Frutas Vermelhas

Maracujá
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MULTIVITAMÍNICO

COMPLEX A-Z

Vitamínico Mineral + Ômega 3

• Rico em Ômega 3
• Melhora a disposição • Bom funcionamento do
(96mg EPA / 64mg DHA) do dia a dia
sistema imunológico

HEALTH
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VIT. + MIN
+ OMEGA 3

RECOVERY

INGREDIENTES: Óleo de peixe, maltodextrina, óleo de soja,
Cálcio (Carbo- nato de Cálcio) , gordura vegetal, Vitamina C
(Ácido Ascórbico), Ferro (Piro- fosfato de Ferro),Vitamina E
(DL Alfa Acetato de Tocoferol), Zinco (Sulfato de Zinco MonoHidratado), Vitamina PP (Nicotinamida), Manganês (Sulfato
de Manganês Mono-Hidratado), Vitamina B5 (Pantotenato de
Cálcio), Vitamina A (Palmitato de Retinol), Cobre (Sulfato de
Cobre Anidro), Vitamina B2 (Ribofla- vina), Vitamina B6 (Cloridrato
de Piridoxina), Vitamina B1 (Nitrato de Tiamina), Vitamina K1
(Fitomenadiona), Ácido Fólico (Ácido Fólico), Iodo (Iodeto de
Potás- sio), Cromo (Picolinato de Cromo), Selênio (Selenito
de Sódio), Vitamina H (Biotina), Vitamina D (Colecalciferol),
Vitamina B12 (Cianocobalamina). Emulsi- ficante lecitina de
soja, glaceante cera de abelha e antiumectante dióxido de
silício. Composição da cápsula: gelatina, umectante glicerina,
água purificada, corante dióxido de titânio, vermelho ponceau,
azul brilhante e vermelho Bordeaux. Colorido artificialmente.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE PEIXE E DE SOJA.
RECOMENDAÇÃO DE USO: Ingerir 1 cápsula antes do
almoço e 1 cápsula antes do jantar.

Apresentação: 60 caps
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Complex A-Z com Ômega 3 é um
suplemento vitamínico mineral com óleo
de peixe em cápsulas gelatinosas moles. É
uma combinação poderosa de ingredientes
que garante uma ótima suplementação de
vitaminas e minerais, promovendo a saúde e o
bem estar. O Ômega-3 auxilia na manutenção
dos níveis saudáveis de colesterol e
triglicérides, ajudando na prevenção de
doenças cardiovasculares e é um potente
anti-inflamatório, pois contém a relação dos
Ômega 3 (48 EPA/32 DHA) mais eficiente. É
composto de 21 vitaminas e minerais que
serve para completar a sua dieta com esses
nutrientes essenciais que a alimentação pode
não conseguir suprir, seja pela correria no
dia-a-dia, ou por uma dieta restritiva (como
num regime para perda de peso). Por tudo
isso o Complexa-z com Ômega 3 apresenta
uma potente ação antioxidante, ajudando na
defesa do organismo, colaborando com a
geração de energia e contribuindo para mais
vitalidade.

• 2600 mg por porção

• Auxilia na recuperação • Combate o
muscular
catabolismo

5:1:1

AMINOÁCIDO

BCAA ADVANCED

RECOVERY

BCAA ADVANCED é a fórmula balanceada de
aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA’s) –
Isoleucina, Leucina e Valina – que estão diretamente
relacionados com o metabolismo dos aminoácidos
e síntese proteica.
STRENGTH

BCAA ADVANCED tem papel indispensável na
manutenção e o crescimento dos músculos,
prevenindo o catabolismo muscular durante o
treino intenso.
BCAA ADVANCED potencializa a oferta de energia,
força muscular e recuperação.

DEFINITION

INGREDIENTES: L-leucina, L-isoleucina
e L-valina, antiumectante dióxido de
silício e cápsula de gelatina dura (veículos
gelatina e água bi-filtrada, acidulante
ácido cítrico e corante inorgânico dióxido
de titânio).
NÃO CONTÉM GLÚTEN. SEM SÓDIO
RECOMENDAÇÃO DE USO: EIngerir
duas (1,3 g) cápsulas antes e duas (1,3
g) cápsulas depois do treino ou conforme
recomen- dação profissional.
Apresentação: 60 caps
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QUALIDADE DE VIDA

TEA 2 DRY
Chá Detox
• 10 princípios ativos
• Instantâneo

• Gelado ou Quente
• Sem Açúcar

• 30 doses para uso
diário

DEFINITION

Preparado com 10
princípios
ativos,
o TEA 2 DRY é
instantâneo e pode
ser preparado gelado
ou quente, de acordo
com a sua preferência.
Sua fórmula exclusiva
tem o objetivo de
auxiliar o combate a
retenção de líquidos,
desintoxicar
o
organismo e assim
promover a redução
de
peso.
Prático,
pode
ser
levado
para qualquer lugar
e preparado na hora
com o delicioso sabor
Guará com Gengibre.

WAIST

SUGAR FREE

INGREDIENTES: Chá de hibiscos (Hibiscus
sabdariffa) instantâneo, chá verde (Cammelia
sinensis)
instantâneo,
chá
vermelho
(Cammelia sinensis) instantâneo, chá de
carqueja (Baccharis trimera) instantâneo,
chá de laranja amarga (Citrus aurantium)
instantâneo, chá mate (Ilex paraguariensis)
instantâneo, guaraná (Paullinia cupana)
em pó, gengibre (Zingiber officinale) em
pó, pimenta caiane (Capsaicina) em pó,
canela (Cinnamomum verum) em pó, ácido
ascórbico (Vitamina C), veículos palatinose
(Isomaltulose) e maltodextrina, aromatizantes,
acidulante ácido cítrico, antiumectante
fosfato tricálcico e edulcorante sucralose e
acessulfame k. ALÉRGICOS: PODE CONTER
TRAÇOS DE LEITE, SOJA, TRIGO E OVO.

RECOMENDAÇÃO DE USO: Adicionar duas
medidas dosadoras (7,5 gramas) do produto
em um copo (200 ml) de água gelada ou
quente. Misturar até completa diluição.
Consumir logo após o preparo.

Apresentação: 225g

Guaraná com Gengibre
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