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SERIOUS SPORTS
NUTRITION

Com mais de 35 anos de história, a Integralmédica foi a pioneira em suplementação esportiva
no Brasil e, desde o primeiro momento, imprimiu uma marca de inovação e excelência
em produção e pesquisa. Seus produtos de qualidade premium carregam, além da mais
avançada tecnologia, o DNA de uma empresa altamente comprometida com desempenho,
saúde e bem-estar.

Patrocinando atletas, entidades, eventos científicos e esportivos de grande prestígio ao
longo dos anos, conquistou o respeito e a admiração de profissionais, consumidores e
fãs, tornando-se a empresa mais premiada e a líder absoluta do mercado nacional.

Saiba mais sobre nossas linhas e produtos, e descubra o que
a nº 1 da América Latina pode fazer por você!
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Patrocinador oficial:
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INOVAÇÃO
E TECNOLOGIA
QUE GERAM RESULTADOS

Nutrição e treino adequados estão na base da evolução
física de atletas e esportistas. A linha de suplementos
Integralmédica traduz a ciência da nutrição esportiva
em uma vasta gama de produtos 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.

ISO TRIPLE
ZERO
WHEY PROTEIN ISOLADO

OBJETIVO

Ganho de força e massa muscular.

Informação Nutricional:
Dose:

30 g

Valor energético:

110 kcal

Proteínas:

26 g

Carboidratos:

1,5 g

Gorduras:

0g

Fibra alimentar:
Sódio:

0g
82 mg

Sabor referência: Baunilha.

6,0 g

26 g
proteína

BCAA

0%

86%

de proteína por
porção

glúten, gordura
e açúcar.

Melhor Proteína Isolada Nacional
Prêmio Corpo Ideal 2016.

Suplemento em Pó
Potes 907 g e 1,8 kg.

Suplemento à base de WPI fabricado com processos de extração e filtração que asseguram extrema pureza.
Possui rápida absorção, é isento de glúten, gorduras e açúcares adicionados, além de possuir baixo teor de
sódio. Cria um ambiente físico favorável à recuperação e construção muscular.

INGREDIENTES:
Proteína isolada do soro de leite, aroma idêntico ao natural, sucralose (edulcorante)
e goma xantana (espessante).

Disponível nos sabores:
baunilha, morango e chocolate
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WHEY 100%
100% WHEY PROTEIN
CONCENTRADO

OBJETIVO

Ganho de força e massa muscular.

Informação Nutricional:
Dose:

30 g

Valor energético:

120 kcal

Proteínas:

21 g

Carboidratos:

4,8 g

Gorduras:

2,0 g

Fibra alimentar:

0g

Sódio:

72 mg

Sabor referência: Morango.

4,6 g

21 g
proteína

BCAA

100%

2,0 g

WPC

LEUCINA

Suplemento em Pó
Pote e Pouch 907 g. Pouch 1,8 kg.

Proteína de média velocidade de metabolização, que contribui para prolongar o balanço nitrogenado
positivo do organismo. A proteína do soro de leite (whey protein) concentra os mais altos índices de BCAA,
importantes para atletas e praticantes de atividades físicas.

INGREDIENTES:
Proteína concentrada do soro de leite, aroma idêntico ao natural e sucralose (edulcorante).

Disponível nos sabores:
baunilha, morango, chocolate, banana, cookies e cappuccino.
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ISOBLEND
BLEND PROTEICO

OBJETIVO

Ganho de força e massa muscular.

Informação Nutricional:
Dose:

40 g

Valor energético:
Proteínas:

160 kcal
24 g

Carboidratos:

11 g

Gorduras:

2,2 g

Fibra alimentar:
Sódio:

0g
71 mg

Sabor referência: Baunilha.

24 g

SOY

FREE

proteína

5,2 g

GLUTEN

FREE

BCAA

Suplemento em Pó
Pouch 907 g e 1,8 kg.

Blend que combina WPI a outras matrizes proteicas do soro de leite: WPH e WPC, promovendo uma rica
oferta de aminoácidos essenciais, incluindo os BCAA. Oferece um balanço adequado entre proteínas e
carboidratos com baixo teor de gordura e zero glúten.

INGREDIENTES:
Proteína concentrada do soro de leite, maltodextrina, proteína isolada do soro do leite, proteína hidrolisada do soro do
leite, aroma idêntico ao natural, goma xantana (espessante), sucralose (edulcorante) e acessulfame-K (edulcorante).

Disponível nos sabores:
baunilha, morango e chocolate.
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WHEY 3W SUPER

BLEND PROTEICO
DE WPC, WPI E WPH

Informação Nutricional:

Dose: 30 g

Valor energético: 117 kcal

Carboidratos:

Proteínas:

Gorduras:

1,8 g

Sódio:

76 mg

Fibra alimentar:

22 g
0g

3,2 g

Sabor referência: Baunilha.

OBJETIVO

Suplemento em Pó
Potes de 907 g e 1,8 kg.

Ganho de força e massa muscular.

22 g

Combinação de whey
protein nas formas
hidrolisada (WPH),
concentrada (WPC)
e isolada (WPI), que
proporciona um aumento
gradual de proteínas no
organismo. Sua fórmula ainda
traz doses equilibradas de
carboidratos complexos com
baixos teores de gordura.

Disponível nos sabores:
baunilha, morango e chocolate.

ALBUMIX Powder
ALBUMINA EM PÓ

proteína

73%

5,0 g

de proteína
por porção

BCAA

GLUTEN

FREE

INGREDIENTES:
Proteína concentrada do soro de leite, proteína isolada do soro de leite, proteína hidrolisada do soro de
leite, aroma idêntico ao natural, goma xantana (espessante) e sucralose (edulcorante).

Informação Nutricional:

Porção: 20 g

Valor energético: 64 kcal

Carboidratos:

Proteínas:

Gorduras:

Fibra alimentar:

16 g

0g

Sódio:

0g

0g

230 mg

+ Mix de vitaminas e minerais

OBJETIVO

Ganho de força e massa muscular.

Suplemento em Pó
Pouch 500 g.

16 g

Produzido à base de
albumina, Albumix contém
um ótimo balanço de
aminoácidos essenciais,
sendo fonte natural dos
aminoácidos de cadeia
ramificada (BCAA),
importantes na composição
dos tecidos musculares.

proteína

0%

SEM

gordura

LACTOSE

SEM

ADITIVOS
ARTIFICIAIS

INGREDIENTES:

Sabor neutro.

Albumina, mix de minerais (cálcio, magnésio, ferro, manganês, flúor, cromo, molibdênio, iodo, selênio e fósforo) e mix de vitaminas
[A (palmitato de retinol), D (colecalciferol), E (acetato de tocoferol), C (ácido ascórbico), B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B6 (piridoxina),
B12 (cianocobalamina), H (biotina), B3 (nicotinamida), ácido fólico e vitamina B5 (pantotenato de cálcio)].
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PROTEIN CRISP
BARRA PROTEICA

Informação Nutricional:

Porção: 45 g

Valor energético: 163 kcal

Carboidratos:

16 g

Proteínas:

Gorduras:

5,9 g

Sódio:

81 mg

13 g

Fibra alimentar: 2,7 g

+ Mix de vitaminas e minerais
Sabor referência: Peanut Butter.

OBJETIVO

Caixa com 12 unidades de
45 g cada.

Ganho de força e massa muscular,
indulgência.

Perfeita combinação de
nutrientes para lanches
intermediários saudáveis
e saborosos. Rica em
proteínas lácteas e fibras,
conta com deliciosos
recheios cremosos e
cobertura crocante de
crispies proteicos.

13 g

proteína

WHEY

BAIXO

PROTEIN

Sódio

GLUTEN

FREE

Disponível nos sabores:
trufa de avelã, romeu e julieta, doce de coco, torta
de limão, peanut butter, cheesecake de frutas
vermelhas e trufa de maracujá.

VO2 WHEY BAR
BARRA PROTEICA

OBJETIVO

Aumento de performance
e resistência.

Barra composta por
proteínas, carboidratos,
vitaminas, minerais e
fibras. Seu perfil nutricional
equilibrado e praticidade
fazem de VO2 WHEY BAR um
alimento saudável para ser
consumido a qualquer hora.

INGREDIENTES:
Blend proteico [proteína concentrada do leite, proteína concentrada do soro de leite e proteína hidrolisada (colágeno)], pasta de amendoim,
cobertura sabor chocolate ao leite, xarope de maltitol, xarope de frutose, fruto-oligossacarídeo, óleo de palma, crisp isolado de soja, mix
de vitaminas (A, D, E, C, B1, B2, B3, B5, B6, B12, biotina e ácido fólico), mix de minerais (manganês, cromo e cobre), cloreto de sódio, glicerina
(umectante), lecitina de soja (emulsificante) aroma idêntico ao natural e sorbato de potássio (conservante).

Informação Nutricional:

Porção: 30 g

Valor energético: 119 kcal

Carboidratos:

13 g

Proteínas:

Gorduras:

3,4 g

Sódio:

27 mg

9,1 g

Fibra alimentar: 1,2 g

Caixas com 12 e 24 unidades de
30 g cada.

WHEY

PROTEIN

BAIXO
Sódio

BAIXA
Caloria

FONTE DE

FIBRAS

Disponível nos sabores:
Morango, chocolate, cookies, coco
e frutas vermelhas.
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INGREDIENTES:
Proteína concentrada do leite, xarope de maltitol, xarope de frutose, cobertura sabor chocolate ao leite, óleo de palma, colágeno hidrolisado, caseinato
de cálcio, fruto-oligossacarídeo, cacau em pó, proteína isolada do soro de leite, mix de vitaminas [A (palmitato de retinol), ácido fólico (ácido fólico), C
(ácido ascórbico), H (biotina), E (acetato de tocoferol), D (colecalciferol), B5 (pantotenato de cálcio), B12 (cianocobalamina), B1 (tiamina mononitrato), B2
(riboflavina) e B6 (piridoxina)], cloreto de sódio, mix de minerais [manganês, cromo e cobre], glicerina (umectante), aroma sintético idêntico ao natural,
lecitina de soja (emulsificante) e sorbato de potássio (conservante).

WHEY BAR
BARRA PROTEICA

Informação Nutricional:

Porção: 40 g

Valor energético: 160 kcal

Carboidratos:

15 g

Proteínas:

Gorduras:

3,6 g

Sódio:

61 mg

16 g

Fibra alimentar: 1,8 g

+ Mix de vitaminas e minerais

OBJETIVO

Ganho de força, massa muscular
e energia.

Caixa com 24 unidades de
40 g cada.

Whey Bar Integralmédica é
uma forma prática, saborosa
e eficiente de consumir um
alimento proteico em diversos
momentos do dia a dia. Sua
fórmula oferta 16 g de proteína
de alto valor biológico, como
whey protein, e outros nutrientes
importantes, como vitaminas e
minerais. Além disso, possui baixo
teor de sódio, é isenta de glúten,
proteína de soja e xarope de frutose.

16 g
proteína

40%

SEM ADIÇÃO

AÇÚCAR

de proteína

SEM

SOJA

Disponível nos sabores:
Banana com cobertura de chocolate, morango com cobertura de chocolate,
chocolate com amendoim e cobertura de chocolate, chocolate com cobertura de
chocolate.

NUTWHEY Cream
CREME DE AVELÃ PROTEICO

INGREDIENTES:
Blend proteico [proteína isolada do soro de leite, caseinato de cálcio e proteína hidrolisada (colágeno)], xarope de maltitol, cobertura
de chocolate ao leite sem açúcar, xarope de polidextrose, óleo de palma, cacau em pó, mix de vitaminas (C, vit. B3, vit. E, vit. B5, vit.
B2, vit. B6, vit. B, vit. A, ácido fólico, biotina, vit. D, e vit. B12), cloreto de sódio, mix de minerais [manganês, cobre e cromo), glicerina
(umectante), aroma idêntico ao natural, lecitina de soja (emulsificante) e sorbato de potássio (conservante).

Informação Nutricional:

Porção: 20 g

Valor energético: 103 kcal

Carboidratos:

Proteínas:

Gorduras:

4,1 g

Fibra alimentar: 1,5 g

Sódio:

OBJETIVO

7,4 g
26 mg

Pote 200 g.

Ganho de força e massa muscular,
indulgência.

Perfeita combinação
entre creme de avelã
integral, whey protein e
cacau. Nutwhey Cream
é isento de glúten e pode
ser consumido puro ou
usado como um versátil e
delicioso ingrediente em suas
sobremesas fit.

6,6 g

20%

Proteína

1,5 g
Fibras

Cacau+
Avelã+Whey

GLUTEN

FREE

Sabor: chocolate com avelã.

INGREDIENTES:
Óleo de palma, leite em pó desnatado, proteína concentrada do soro de leite, cacau em pó, colágeno hidrolisado, polidextrose em pó, pasta integral de avelã, gordura hidrogenada de palma, edulcorantes maltitol e
sucralose, emulsificantes lecitina de soja e éster de poliglicerol e aromatizantes idênticos aos naturais.
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MALTODEXTRIN
MALTODEXTRINA EM PÓ

Informação Nutricional:

Porção: 50 g

Valor energético: 188 kcal

Carboidratos:

Proteínas:

0g

Gorduras:

Fibra alimentar:

0g

Sódio:

47 g
0g
39 mg

Sabor referência: Uva.

OBJETIVO

Suplemento em Pó
Saco 1 kg.

Aumento de energia.

47 g

Maltodextrin é um
suplemento energético
que atua como restaurador
do glicogênio muscular
e hepático. A base de
sua saborosa fórmula é a
maltodextrina, carboidrato de
rápida absorção, indicado tanto
para pré quanto para intra e
pós-treino.

carboidrato

0g

GLUTEN

FREE

gordura

LACTOSE

FREE

Disponível nos sabores:
laranja, uva e guaraná.

PALATINOSE
CARBOIDRATO DE
LENTA LIBERAÇÃO

INGREDIENTES:
Maltodextrina, aroma idêntico ao natural, ácido cítrico (acidulante), fosfato tricálcico (regulador de
acidez), corante caramelo, sucralose (edulcorante), corante bordeaux e corante azul indigotina.

Informação Nutricional:

Porção: 16 g

Valor energético: 60 kcal

Carboidratos:

Proteínas:

0g

Gorduras:

0g

Fibra alimentar:

0g

Sódio:

0g

15g

Sabor referência: Limão.

OBJETIVO

Aumento de energia.

Carboidrato de baixo
índice glicêmico, promove
liberação gradual de glicose,
evitando picos de insulina e
prolongando o fornecimento
de energia ao corpo.
Especialmente indicado para
consumo antes dos exercícios,
como forma de manter a
energia até o fim da sessão de
treinamento.

Suplemento em Pó
Pote 300 g.

15 G
carbs

SEM
Adoçantes
Artificiais

SEM
Corantes
Artificiais

GLUTEN

FREE

Disponível nos sabores:
neutro e limão.
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INGREDIENTES:
Isomaltulose (PalatinoseTM), aromas idênticos aos naturais, ácido cítrico (acidulante) e corante natural clorofila.

DEXTROZZ
DEXTROSE EM PÓ

Informação Nutricional:

Porção: 40 g

Valor energético: 156 kcal

Carboidratos:

Proteínas:

0g

Gorduras:

Fibra alimentar:

0g

Sódio:

39 g
0g
0 mg

Suplemento em Pó
Saco 1 kg.

OBJETIVO

Aumento de energia.

39 g

carboidrato

Repositor energético
à base de carboidratos,
nutrientes fundamentais
para a produção de energia
nos músculos. Dextrozz
possui fácil digestão, rápida
absorção e liberação de
energia.

0g

0g

gordura

sódio

GLUTEN

FREE

Sabor neutro.

NUTRI WHEY

WHEY PROTEIN E MALTODEXTRINA

INGREDIENTES:
Dextrose e dióxido de silício (antiumectante).

Informação Nutricional:

Porção: 120 g

Valor energético: 458 kcal

Carboidratos:

81 g

Proteínas:

Gorduras:

1,6 g

Fibra alimentar:

30 g
0g

Sódio:

303 mg

+ Mix de vitaminas e minerais

Sabor referência: Morango.

OBJETIVO

Ganho de força e massa muscular.

Blend que traz, na porção
diária, 30 g de proteínas
combinadas a uma rica
oferta energética. Whey
protein, albumina e colágeno
atuam na construção
muscular, já os carbos
maltodextrina e frutose são
essenciais no fornecimento de
energia para os treinos.

Disponível nos sabores:
baunilha, morango e chocolate.

Suplemento em Pó
Pouch e pote de 907 g. Pouch 1,8 kg.

30 g

proteína

LOW

VITAMINAS
e MINERAIS

FAT

GLUTEN

FREE

INGREDIENTES:
Maltodextrina, proteína concentrada do soro de leite, frutose, colágeno hidrolisado, albumina desidratada, proteína isolada do soro de leite, mix de minerais
(cálcio, fósforo, magnésio, ferro, flúor, manganês, iodo, molibdênio, cromo e selênio), mix de vitaminas (C, B3, E, B5, B2, B6, B1, A, ácido fólico, biotina, D, B12),
aroma idêntico ao natural, ácido cítrico (acidulante), sucralose (edulcorante) e Bordeaux (corante artificial).

13

SINISTERMASS

COMPLEXO DE CARBOIDRATO
E PROTEÍNA

OBJETIVO

Ganho de força e massa muscular.

Informação Nutricional:
Porção:

160 g

Valor energético:

598 kcal

Proteínas:

15 g

Carboidratos:

131 g

Gorduras:

1,6 g

Fibra alimentar:
Sódio:

Lançamento

0g
283 mg

Sabor referência: Baunilha.

3g

WHEY
PROTEIN

creatina

WAXY
MAIZE

GLUTEN

FREE

Suplemento em Pó
Pouch 3 kg.

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.
INGREDIENTES:
Maltodextrina, proteína concentrada do soro de leite, waxy maize (amido de milho), creatina, proteína
isolada do soro de leite, aromatizante e edulcorante sucralose.

Disponível nos sabores:
baunilha, morango e chocolate.
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CREATINA Caps
100% CREATINA MONO-HIDRATADA

Informação Nutricional:

Porção: 3,5 g

Valor energético: 0 kcal

Carboidratos:

Proteínas:

0g

Gorduras:

Fibra alimentar:

0g

Sódio:

OBJETIVO

0g
0g
0 mg

Potes de 60 e 120 cápsulas.

Ganho de força e massa muscular.

3000 mg

Creatina dose

Derivada de aminoácidos,
a creatina está
diretamente relacionada
com a energia muscular
(explosão). Creatina
Integralmédica contribui
para o desempenho físico de
todos que praticam exercícios
de alta intensidade
e curta duração.

0%

SEM

Conservantes

Sódio

GLUTEN

FREE

INGREDIENTES:
Creatina mono-hidratada, cápsula de gelatina e estearato
de magnésio (lubrificante).

CREATINA

100% CREATINA MONO-HIDRATADA

OBJETIVO

Ganho de força e massa muscular.

Informação Nutricional:

Porção: 3 g

Valor energético: 0 kcal

Carboidratos:

Proteínas:

0g

Gorduras:

Fibra alimentar:

0g

Sódio:

0g
0g
0 mg

Suplemento em Pó
Potes 150 g e 300 g
Pouch de 1 Kg.

3000 mg
Derivada de aminoácidos,
a creatina está
diretamente relacionada
com a energia muscular
(explosão). Creatina
Integralmédica contribui
para o desempenho físico de
todos que praticam exercícios
de alta intensidade
e curta duração.

Sabor neutro.

Creatina
Dose

0%

Sódio

SEM

Aditivos
artificiais

GLUTEN

FREE

INGREDIENTES:
Creatina mono-hidratada.
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EAA-9

AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS

OBJETIVO

Ganho de massa e recuperação muscular.

Informação Nutricional:
Porção:

7,7 g

Valor energético:

28 kcal

Proteínas:

0g

Carboidratos:

2,7 g

Gorduras:

0g

Fibra alimentar:
Sódio:

0g
0 mg

Sabor referência: Limão
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0%

Amino Ácidos

Lactose

SEM

GLUTEN

FREE

Adição
de Açúcar

Suplemento em Pó
Pote 155 g.

Sem a ingestão de quantidades adequadas de aminoácidos essenciais, nosso corpo não é capaz de
sintetizar corretamente as proteínas. EAA-9 é um suplemento que fornece 9 aminoácidos essenciais
em sua forma pura, sem lactose, glúten ou gorduras.
A fórmula, de rápida absorção e fácil digestão, pode ser consumida também por vegetarianos, pois
não possui nenhuma matéria-prima de origem animal. Apresentado na forma de pó solúvel, EA-9 tem
sabores variados e baixo valor calórico.

INGREDIENTES:
Leucina, cloridrato de lisina, valina, fenilalanina, isoleucina, treonina, metionina, histidina, L- triptofano, aroma idêntico
ao natural, acidulante ácido cítrico, edulcorantes naturais estévia e taumatina, e antiumectante dióxido de silício.

Disponível nos sabores:
limão, melancia com limão e maçã verde.
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BCAA ZERO

LEUCINA, VALINA E
ISOLEUCINA.

Informação Nutricional:

Porção: 3,2 g

Valor energético: 10 kcal

Isoleucina:

Carboidratos:

Valina:

432 g

Vitamina B6

1,3 mg

Leucina:

0g
1730 mg

432 g

Sabor referência: Maracujá.

OBJETIVO

Suplemento em Pó
Pote 200 g.

Recuperação muscular.

BCAA Zero é composto
pelos aminoácidos de cadeia
ramificada L-valina, L-leucina
e L-isoleucina, os chamados
BCAA (do inglês, Branchedchain Amino Acids). Nosso
organismo necessita desses
aminoácidos para a síntese de
proteínas que formam nossas
estruturas musculares. Como não
são produzidos por nosso corpo,
precisam ser ingeridos por meio da
alimentação ou suplementação.

Disponível nos sabores:
guaraná com açaí e frutas vermelhas.

BCAA TOP
LEUCINA, VALINA E
ISOLEUCINA

2,6 g

BCAA por
dose

0%

Vitamina

B6

Açucar

0%

Carboidrato

INGREDIENTES:
Leucina, isoleucina, valina, vitamina B6 (piridoxina), aromas idênticos aos naturais, ácido cítrico
(acidulante), acessulfame-k e sucralose (edulcorantes) e dióxido de silício (antiumectante).

Informação Nutricional:

Porção: 3,76 g

Valor energético: 13 kcal

Isoleucina:

Carboidratos:

Valina:

546 g

Vitamina B6:

1,3 mg

Leucina:

0g
2187 g

546 g

OBJETIVO

Recuperação muscular.

BCAA Top fornece
aminoácidos na proporção
4:1:1 (quatro partes
de leucina para uma de
isoleucina e uma de valina),
concentração de 2187 mg
de leucina por dose e adição
de vitamina B6, que melhora
a absorção dos aminoácidos
pelas células.

Potes de 120 e 240 cápsulas.

3280 mg
BCAA por
porção

Vitamina

B6

2187 mg
Leucina

SEM

Aditivos
artificiais

INGREDIENTES:
Leucina, isoleucina, valina, cápsula de gelatina (gelatina e
água purificada) e vitamina B6 (piridoxina).
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BCAA ENERGY

Informação Nutricional:

AMINOÁCIDOS + ENERGIA

Porção: 10 g

Valor energético: 27kcal

Taurina:

Carboidratos:

1,2 g

Cafeina:

200 mg

Sódio:

78 mg

Leucina

3.000 mg

Isoleucina

1.000 mg

Arginina:
Valina:

500 mg
1.000 mg

1.165 mg

Vitamina B6

0,26 mg

OBJETIVO

Energia, foco e desempenho.

Lançamento
Pote com 240 g.

BCAA Energy é uma fórmula
inovadora, que promove estímulo
à síntese proteica e a geração de
energia no tecido muscular, mas
traz benefícios adicionais para
consumo pré ou Intra-treino.
A adição de cafeína (200 mg)
aumenta a energia física, e a taurina
(1165 mg) favorece o foco mental
para a realização dos exercícios. Já a
presença da arginina (500 mg) amplia a
vasodilatação e, consequentemente, o
pump muscular. De baixo valor calórico,
sem adição de açúcares ou corantes
artificiais, BCAA Energy é um eficiente
aliado para o ganho de desempenho em
sua rotina de treinos.

5000 mg
de BCAA

200 mg

Arginina

INGREDIENTES:
Leucina, taurina, isoleucina, valina, L- arginina, cafeína, vitamina
B6 (piridoxina), aroma idêntico ao natural, acidulante ácido cítrico,
edulcorante sucralose, antiumectante dióxido de silício e corante
natural cúrcuma.

Informação Nutricional:

BCAA ENERGY

AMINOÁCIDOS + ENERGIA.

Lançamento
Energia, foco e desempenho.

Taurina

500 mg

Disponível nos sabores:
lemon lime e morango com limão.

OBJETIVO

1165 mg

Cafeína

Porção: 259 ml

Valor energético: 19 kcal

Taurina:

Carboidratos:

2,2 g

Cafeina:

200 mg

Sódio:

78 mg

Leucina

1,000 mg

1.165 mg

Arginina:

500 mg

Isoleucina

500 mg

Valina:

500 mg

Vitamina B6

0,26 mg

Suplemento em Lata

269 ml.

BCAA Energy é uma fórmula
inovadora, que promove estímulo
à síntese proteica e a geração de
energia no tecido muscular, traz
benefícios adicionais para consumo
pré ou intra-treino. A adição de
cafeína (200 mg) aumenta a energia
física, e a taurina (1165 mg) favorece
o foco mental para a realização dos
exercícios. Já a presença da arginina
(500 mg) amplia a vasodilatação e,
consequentemente, o pump muscular.
De baixo valor calórico, BCAA Energy
é um eeficiente aliado para o ganho de
desempenho em sua rotina de treinos.

Disponível no sabor:
Guaraná.
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2,0 g
BCAA

200 mg
Cafeína

500 mg
Arginina

1,1 mg
Taurina

INGREDIENTES:
Água gaseificada, taurina, leucina, isoleucina, valina, L-arginina, cafeína, vitamina B6 (piridoxina),
acidulante ácido cítrico, aromatizante, regulador de acidez citrato de sódio, conservadores
benzoato de sódio e sorbato de potássio, corante caramelo IV, edulcorante sucralose e
antiespumante mono e diglicerídeos de ácidos graxos.

BCAA 2044 mg

LEUCINA, VALINA E
ISOLEUCINA

Informação Nutricional:

Porção: 2,96 g

Valor energético: 0 kcal

Carboidratos:

Proteínas:

0g

Gorduras:

Fibra alimentar:

0g

Sódio:

OBJETIVO

0g
0g
0 mg

Pote com 90 cápsulas.

Recuperação muscular.

Os aminoácidos de
cadeia ramificada, mais
conhecidos como BCAA
(do inglês, branched
chain amino acids), são
componentes fundamentais
das estruturas musculares.
Não são sintetizados
naturalmente por nosso
organismo, por isso
precisam ser ingeridos por
meio da alimentação ou
suplementação.

2044 mg
de BCAA

1,3 mg

1022 mg
Leucina

Vitamina B6

GLUTEN

FREE

INGREDIENTES:
Leucina, isoleucina, valina, cápsula (gelatina e água), piridoxina (vitamina B6),
celulose microcristalina (antiaglutinante) e dióxido de silício (antiumectante).

GLUTAMINE

100% GLUTAMINA

OBJETIVO

Recuperação muscular.

Informação Nutricional:

Dose: 5 g

Valor energético: 20 kcal

Carboidratos:

Proteínas:

0g

Gorduras:

Fibra alimentar:

0g

Sódio:

0g
0g
0 mg

Suplemento em Pó
Potes 150 g, e 300 g.
Pouch de 1 Kg.

100%

Reposição eficiente de
glutamina, aminoácido
livre mais abundante no
corpo humano. Ela garante
a integridade do tecido
muscular, participa do
metabolismo energético e
atua aperfeiçoando o sistema
imunológico.

Glutamina

SEM

0%

Aditivos
artificiais

Sódio

GLUTEN

FREE

INGREDIENTES:

Sabor neutro.

L-Glutamina.
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THERMA PRO
TERMOGÊNICO EM CÁPSULAS

Informação Nutricional:

Porção: 1,54 g

Valor energético: 0 kcal

Carboidratos:

Proteínas:

Gorduras:

0g

OBJETIVO

0g

Sódio:

Fibra alimentar: 0,9 g

0g

0 mg

Potes de 60 e 120 cápsulas.

Aumento de energia, termogênese,
queima de gordura.

280 mg
Cafeína

Termogênico à base de
cafeína que oferta 280 mg
de cafeína na porção diária
de 2 cápsulas, uma das
maiores concentrações do
mercado. Ideal para aumento
de energia e favorecimento da
queima lipídica.

CAFEÍNA

Rápida

PURA

ABSORÇÃO

GLUTEN

FREE

INGREDIENTES:
Cafeína, celulose microcristalina (estabilizante), estearato de magnésio (lubrificante), dióxido de silício (antiumectante) e cápsula (gelatina, corantes dióxido de titânio, vermelho 40, amarelo crepúsculo e vermelho carmosina).

DEXADRINE
TERMOGÊNICO DE
DUPLA AÇÃO
OBJETIVO

Aumento de energia, termogênese,
queima de gordura.

Valor energético: 0 kcal

Carboidratos:

Proteínas:

Gorduras:

0g

Fibra alimentar: 0,1 g

Sódio:

0g
0g
0 mg

Potes de 60 cápsulas.

300 mg
Cafeína

DEXADRINE combina uma
poderosa ação termogênica
ao favorecimento da
saciedade no sistema DUAL
ACTION, desenvolvido para
criar um ambiente físico
favorável à queima de gordura.

55 mg
Pimenta

Psyllium
(Fibra)

55 mg

Gengibre

INGREDIENTES:
Celulose microcristalina, carbonato de cálcio, fosfato tricálcico, cafeína anidra, psyllium em pó (plantago ovata), pimenta em pó, gengibre em pó, mix de vitaminas [vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (mononitrato de tiamina) e vitamina B12 (cianocobalamina)], lubrificante estearato de magnésio, croscarmelose,
polivinilpirrolidona e corantes vermelho laca 40 e amarelo tartrazina. Composição da cápsula: gelatina, glicerina (umectante) e água purificada.
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L-CARN Caps
L-CARNITINA

Informação Nutricional:

Porção: 3,4 g

Valor energético: 0 kcal

Carboidratos:

Proteínas:

0g

Gorduras:

Fibra alimentar:

0g

Sódio:

OBJETIVO

0g
0g
0 mg

Potes de 60 e 120 cápsulas.

Aumento de energia, termogênese,
queima de gordura.

2000 mg

L-Carnitina

Suplemento à base de
L-Carnitina adicionada de
vit.B5, composto capaz de
gerar energia no interior das
células por meio da queima de
gordura na mitocôndria.

0g

5,0 mg

Carboidrato

Vitamina B5

GLUTEN

FREE

INGREDIENTES:
L-carnitina, L- tartarato, vitamina B5 e cápsula de gelatina (gelatina,
água, glicerina e ácido cítrico).

L.A. TOP COM CROMO
ÓLEO DE CÁRTAMO COM CROMO

OBJETIVO

Aumento de energia, termogênese,
queima de gordura.

Suplemento com alta
concentração de ácido
linoleico extraído do óleo
de Cártamo, fonte natural
de ômega 6, adicionado de
cromo. O ômega 6 é um tipo
de gordura poli-insaturada
relacionada, entre outras
coisas, à manutenção da
saúde cardiovascular.

Informação Nutricional:

Porção: 9 g

Valor energético: 54 kcal

Carboidratos:

Proteínas:

0g

Gorduras:

Fibra alimentar:

0g

Sódio:

0g
6g
0 mg

Potes de 120 cápsulas.

ÔMEGA
6

35 mcg

SUGAR

FREE

Cromo

GLUTEN

FREE

INGREDIENTES:
Óleo de cártamo, gelatina, água, picolinato de cromo e umectante glicerina.

21

ÔMEGA 3

ÓLEO DE PEIXE ULTRA CONCENTRADO

OBJETIVO

Potes de 60 cápsulas.

Ação anti-inflamatória e antioxidante.

Informação Nutricional:
Porção:

2,8 g

Valor energético:

18 kcal

Gorduras totais:

2g

Gorduras saturadas:

0g

Gorduras monoinsaturadas:

0,1 g

Gorduras poli-insaturadas:

1,7 g

EPA:

840 mg

DHA:

521 mg

Colesterol:

0 mg

Vitamina E:

10 mg

Lançamento

1360 mg

840 mg

ÔMEAGA 3

EPA

521 mg

TG

DHA

Os benefícios do ômega 3 para manutenção de níveis saudáveis de triglicerídeos são
amplamente estudados pela ciência. Integralmédica Omega-3 oferta o nutriente na forma TG,
a mais biodisponível de todas. A pureza da materia prima é certificada pelo ifos (international
fish oil standards program).

INGREDIENTES:
Óleo de peixe, DL alfatocoferol (vitamina E), cápsula: água purificada, gelificante gelatina e
umectante glicerina.
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Informação Nutricional:

JOINT FLEX
COLÁGENO TIPO II

Porção:450 mg

Valor energético: 0 kcal

Carboidratos:

Proteínas:

0g

Gorduras:

Fibra alimentar:

0g

Sódio:

OBJETIVO

0g
0g
0 mg

Potes de 60 cápsulas.

Saúde e vitalidade

A base de Joint Triflex são
as moléculas de colágeno
tipo II, que desempenham
papel estrutural em nosso
organismo. Seus benefícios
são sentidos no fortalecimento
das articulações, na redução das
dores, desconfortos e quadros
inflamatórios e na consequente
melhora da flexibilidade e
mobilidade articular.

40 mg
Colágeno

Vitamina

COLÁGENO

TIPO II

C

A fórmula ainda traz um mix de
vitaminas que reforça sua ação
anti-inflamatória, incluindo
a vitamina C, essencial para a síntese
do colágeno no nosso corpo.

1 CÁPSULA POR

DOSE

INGREDIENTES:
Colágeno de frango tipo 2, ácido ascórbico revestido (vitamina C), nicotinamida (vitamina B3), acetato de tocoferol (vitamina E), cloridrato de
piridoxina (vitamina B6), mononitrato de tiamina (vitamina B1), cianocobalamina (vitamina B12), amido e celulose microcristalina (estabilizantes) e
dióxido de silício (antiumectante). Composição da cápsula: gelatina, glicerina (umectante), água purificada e corante dióxido de titânio.

COLLAGEN Powder
COLÁGENO HIDROLISADO

Informação Nutricional:

7 gg
Porção: 10

Valor energético: 36 kcal

Carboidratos:

Proteínas:

Gorduras:

Fibra alimentar:

8,0 g

Sódio:

0g

0,9 g
0g
18 mg

Sabor referência: Limão.

OBJETIVO

Elasticidade e firmeza da pele.

A suplementação de
colágeno na forma
hidrolisada estimula a síntese
dessa proteína, ajudando a
manter a hidratação, firmeza e
elasticidade da pele. Um mix de
vitaminas e minerais, incluindo
biotina e zinco, complementa
sua fórmula, contribuindo para
o fortalecimento de unhas
e cabelos.

Suplemento em Pó
Pote 300 g.

30 mcg
biotina

0%

açúcar
adicionado

VITAMINAS E

MINERAIS

GLUTEN

FREE

Disponível nos sabores:
limão, tangerina e neutro.

INGREDIENTES:
Colágeno hidrolisado, mix de vitaminas e minerais [vitamina C (ácido ascórbico), vitamina E (DL alfa acetato de tocoferol), zinco (sulfato
de zinco mono-hidratado), vitamina A (acetato de retinol), cromo (picolinato de cromo), selênio (selenito de sódio), vitamina H (biotina) e
vitamina D (colecalciferol)], ácido cítrico (acidulante), aroma idêntico ao natural, sucralose (edulcorante) e betacaroteno (corante).
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ACESSÓRIOS
DE TREINO
Treinos bem feitos são essenciais para atingir os melhores resultados.
A linha de acessórios da Integralmédica ajuda você a extrair o melhor de
cada sessão de treinamento com estilo e praticidade.
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COQUETELEIRA
INTEGRALMÉDICA
1 dose
700 ml

100%
NACIONAL

BPA
FREE

COQUETELEIRA
INTEGRALMÉDICA
2 e 3 doses
450 ml

100%
NACIONAL

BPA
FREE

COQUETELEIRA
INTEGRALMÉDICA
Alumínio 2 doses
590 ml

ALTA

RESISTÊNCIA

ACABAMENTO

FOSCO
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SQUEEZE INTEGRAL
800 ml

800 ml

100%
NACIONAL

BPA
FREE

GALÃO
INTEGRALMÉDICA
2 litros

Hidratação, resistência, praticidade.

2L

100%
NACIONAL

BPA
FREE

GALÃO 1L
Praticidade e estilo nos treinos.

1L
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100%
NACIONAL

BPA
FREE

COQUETELEIRA
ROSA

2 e 3 doses

450 ml

100%
NACIONAL

BPA
FREE

GALÃO STRONG
1 litro
Fácil transporte em bolsas e mochilas.

1L

PORTA-CÁPSULA
Transparente

100%
NACIONAL

BPA
FREE

LUVAS PROTETORAS
EVA
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www.integralmedica.com.br
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