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CATÁLOGO DE
PRODUTOS

PARA QUE SERVE:
Promover a regeneração muscular após o treino;
Prevenir a perda de massa muscular causada
pela idade ou sedentarismo;
Complementar a ingestão de proteína na dieta.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Mistura de soro do leite concentrado e isolado,
com 20 g proteína por batido;
Sem adição de açúcares;
Com enzimas, probióticos e pré-bióticos.
COMO E QUANDO TOMAR:
Pode tomar 1 ou 2 batidos por dia, sem período
específico de toma;
É indicado para tomar antes ou depois do treino
ou simplesmente como lanche;
Pode ser tomado a partir dos 16 anos com ajuste
da toma diária.

1

150ml

PROTEÍNAS

TOTAL WHEY

MANUTENÇÃO DA MASSA MUSCULAR
Total Whey GoldNutrition® é um batido proteico, composto por proteínas concentradas e isoladas do soro do leite, naturalmente
concentradas em BCAA. É altamente solúvel, de rápida digestão e absorção, sem açúcares adicionados, contendo os açúcares
naturalmente presentes no soro do leite. Contém também Lactowise®, uma mistura patenteada de Probioticos Lactospore® Bacillus coagulans e Prebióticos (Fenumannan® - fibra das sementes do feno grego), que trabalham em conjunto para o bemestar intestinal, o que leva a um melhor aproveitamento dos nutrientes, especialmente da proteína; assim como um complexo de
enzimas digestivas - Lactase, Papaína e Bromelaina, que otimizam a digestão e absorção de todos os nutrientes.
Total Whey GoldNutrition® permite aumentar a quantidade de proteína da tua dieta, com uma proteína de elevado valor biológico,
sendo que um adequado consumo proteico na dieta, é fundamental para o bom funcionamento do sistema muscular. Isto faz de
Total Whey GoldNutrition® um bom aliado para os jovens ativos que praticam desporto, mas também para adultos e séniores, que
precisam de ganhar ou manter a estrutura muscular, para garantir vitalidade, força e mobilidade saudáveis.
Composição por batido sabor baunilha (26g + 150 ml água):
20 g proteína com 4,2 g de BCAA; 2,1 g de hidratos de carbono com 1,3 g de açúcares; 1,5 g lípidos com 1 g de saturados; Enzimas
digestivas; Lactowise®.
Apresentação:
260 g • Chocolate - Avelã, Morango - Banana, Baunilha, Chocolate Branco - Avelã
1 Kg • Baunilha, Morango, Chocolate
2 Kg • Baunilha, Morango, Chocolate, Cookie & Cream, Chocolate Branco
IMPORTANTE:
Durante a gravidez deve ser recomendado por um técnico de saúde.
Especial atenção em caso de insuficiência renal.
Análise Anti-Doping ao sabor Chocolate de 1 kg.
Ideal para:
Manutenção da massa muscular

Ingredientes patenteados

Adequação Nutricional:
Pode conter vestígios de glúten
Contém lactose

ISO HYDRO
WHEY
PROTEÍNAS

PARA QUE SERVE:
Promover o aumento da massa muscular;
Favorecer a definição muscular;
Otimizar a regeneração muscular após o treino.

COMO E QUANDO TOMAR:
Pode tomar 1 ou 2 batidos por dia, sem período
específico de toma;
É indicado para tomar antes ou depois do treino
ou simplesmente como lanche;
Pode ser tomado a partir dos 16 anos com ajuste
da toma diária.
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150ml

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Mistura de soro do leite Isolado e hidrolisado,
com 26 g proteína por batido;
Com baixo teor de gorduras e açúcares;
Baixo teor de lactose (<1,5%).

AUMENTO E DEFINIÇÃO DA MASSA MUSCULAR
Iso Hydro Whey GoldNutrition® é um delicioso batido proteico com proteína isolada e hidrolisada do soro do leite de elevada
qualidade (ISOLAC® e OPTIPEP® PRO 90), produzidas pela CARBERY®. A proteína CARBERY é obtida de soro do leite de produção
de queijo fabricado a partir de leite de vacas alimentadas maioritariamente a pasto. A mistura de proteína isolada e hidrolisada
do soro de leite, para além de ter uma melhor digestibilidade, promove uma rápida recuperação muscular após o exercício, com
estimulação da síntese proteína levando a um maior crescimento muscular. Pelo seu baixo teor de hidratos de carbono e gordura,
Iso Hydro Whey GoldNutrition®, favorece a definição muscular, sendo o aliado perfeito para a máxima definição com aumento
de massa muscular.
Composição por batido sabor baunilha (30 g + 200 ml água):
26 g proteína com 7,1 g de BCAA; 0,8 g de hidratos de carbono com 0,4 g de açúcares; 0,3 g lípidos com 0,3 g de saturados.
Ingredientes patenteados

Apresentação:
1 Kg • Morango, Chocolate
2 Kg • Baunilha, Chocolate, Chocolate Branco - Morango
IMPORTANTE:
Durante a gravidez deve ser recomendado por um técnico de saúde.
Especial atenção em caso de insuficiência renal.
Análise Anti-Doping ao sabor Chocolate de 1 kg.
Ideal para:

Adequação Nutricional:
Contém vestígios de glúten
Baixa lactose

Definição muscular
Hipertrofia muscular

PROTEÍNA DE
ALTA QUALIDADE

ALTO CONTEÚDO
DE BCAA

BAIXO EM
GORDURAS

BAIXO EM
AÇÚCARES

SEM AÇÚCARES
ADICIONADOS

LACTO
VEGETARIANO

PROTEÍNAS

VEGAN
V-PROTEIN
PARA QUE SERVE:
Complementar a ingestão de proteína na dieta;
Evitar a perda de massa muscular causada pela
idade ou o sedentarismo;
Promover a regeneração muscular após o treino;
Tem efeito saciante e ajuda a controlar o apetite.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Mistura de proteína vegetal de ervilha e arroz,
com 17-19 g proteína por batido;
Sem adição de açúcares;
Sem ingredientes de origem animal.
COMO E QUANDO TOMAR:
Pode tomar 1 ou 2 batidos por dia, sem período
específico de toma;
É indicado para tomar antes ou depois do treino
ou simplesmente como lanche;
Pode ser tomado a partir dos 16 anos com ajuste
da toma diária.

200 ml água

+ 4x colheres rasas Agitar bem e desfrute!

MANUTENÇÃO DA MASSA MUSCULAR
Vegan V-protein GoldNutrition® é um produto rico em proteínas vegetais (72-78%%) provenientes da ervilha e do arroz, o que
permite que a sua composição inclua todos os aminoácidos essenciais para o organismo, sem adição de açúcares.
Contém menos de 1 g de açúcar por batido.
Vegan V-protein GoldNutrition® pode ser utilizado como complemento do consumo de proteína em dietas com maiores
necessidades proteicas e nas dietas vegetarianas e vegans, sendo que a proteína contribui para a manutenção da massa muscular
e da massa óssea.
Composição por batido sabor baunilha (24g + 200 ml água):
19 g proteína com 4,1 g de BCAA; 0,7 g de hidratos de carbono com 0,1 g de açúcares; 2,1 g lípidos com 0,5 g de saturados.
Apresentação:
240 g - Baunilha, Morango, Chocolate, Avelã, Banana

Adequação Nutricional:
Pode conter vestígios de glúten
Sem lactose

IMPORTANTE:
Durante a gravidez deve ser recomendado por um técnico de saúde.
Especial atenção em caso de insuficiência renal.
Ideal para:
Dieta vegetariana
Promove a sensação de saciedade
Aliado na perda de peso
Manutenção da massa muscular

ALTO TEOR
DE PROTEINA

BAIXO EM
GORDURAS

SEM
AÇÚCARES

ALTO CONTEÚDO
DE BCAA

V PROTEIN
PROTEÍNAS

PARA QUE SERVE:
Complementar a ingestão de proteína na dieta;
Evitar a perda de massa muscular causada pela
idade ou o sedentarismo;
Promover a regeneração muscular após o treino;
Tem efeito saciante e ajuda a controlar o apetite.

COMO E QUANDO TOMAR:
Pode tomar 1 ou 2 batidos por dia, sem período
específico de toma;
É indicado para tomar antes ou depois do treino
ou simplesmente como lanche;
Pode ser tomado a partir dos 16 anos com ajuste
da toma diária.

1

200ml

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Mistura de proteína vegetal de ervilha e arroz,
com 19-20 g proteína por batido;
Sem açúcares;
Sem ingredientes de origem animal;

MANUTENÇÃO DA MASSA MUSCULAR
V-Protein GoldNutrition® é um produto rico em proteínas vegetais (75-78%) proveniente da ervilha e do arroz, o que
permite que a sua composição inclua todos os aminoácidos essenciais para o organismo, sem adição de açúcares, contém
0g de açúcar por batido, este batido contém ainda Bromelaina para facilitar a digestão da proteína e Lactowise®, uma
mistura patenteada de Probioticos Lactospore® - Bacillus coagulans e Prebióticos (Fenumannan® - fibra das sementes
do feno grego), que trabalham em conjunto para o bem-estar intestinal, o que leva a um melhor aproveitamento dos
nutrientes, especialmente da proteína. V-Protein GoldNutrition® pode ser utilizado como complemento do consumo de
proteína em dietas com maiores necessidades proteicas e nas dietas vegetarianas e vegans, sendo que a proteína contribui
para a manutenção da massa muscular e da massa óssea.
Composição por batido sabor baunilha (24g + 200 ml água):
19g proteína com 3,5g de BCAA; 13 g de hidratos de carbono com 0g de açúcares; 2 g lípidos com 0,5 g de saturados,
Bromelaina e Lactowise®.
Apresentação:
1kg - Baunilha, Morango, Chocolate

Ingredientes patenteados

IMPORTANTE:
Durante a gravidez deve ser recomendado por um técnico de saúde.
Especial atenção em caso de insuficiência renal.
Analise Anti-Doping ao sabor Chocolate de 1 kg.
Adequação Nutricional:
Pode conter vestígios de glúten
Sem lactose

Ideal para:
Dieta vegetariana
Promove a sensação de saciedade
Aliado na perda de peso
Manutenção da massa muscular

ALTO TEOR
DE PROTEINA

BAIXO EM
GORDURAS

SEM
AÇÚCARES

ALTO CONTEÚDO
DE BCAA

PARA QUE SERVE:
Manter o aporte de aminoácidos por tempo
prolongado;
Diminuir o catabolismo proteico;
Aumentar ou conservar a massa muscular.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
100% caseína com 22 g proteína por batido;
Sem adição de açúcares;
Com baixo teor de gordura.
COMO E QUANDO TOMAR:
Pode tomar 1 batido por dia, sem período
específico de toma;
É indicado para tomar antes de dormir ou antes
de períodos de jejum superiores a 3 horas.
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200ml

PROTEÍNAS

TOTAL CASEIN

PREVINE A DEGRADAÇÃO MUSCULAR
Total Casein GoldNutrition® contém caseína e fornece por cada batido aproximadamente 22 g de proteína com 4,5 g de
aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA). A caseína é uma proteína de absorção lenta, tendo assim a vantagem da libertação
contínua de aminoácidos para a corrente sanguínea ao longo do tempo, benéfico para períodos sem fornecimento alimentar. O
consumo desta proteína, sustenta assim, níveis estáveis e elevados de aminoácidos durante aproximadamente 7 horas, oferecendo
um efeito anti catabólico ao organismo.
A caseína não é uma proteína para substituir a Whey, mas para ser usada como complemento desta, se necessário.
Composição por batido sabor chocolate (30 g + 200 ml água):
22 g proteína com 4,5 g de BCAA; 1,7 g de hidratos de carbono com 0,8 g de açúcares; 0,8 g lípidos com <0,5 g de saturados.
Apresentação:
900 g • Chocolate
IMPORTANTE:
Durante a gravidez deve ser recomendado por um técnico de saúde.
Especial atenção em caso de insuficiência renal.
Ideal para:
Sobremesa saudável
Promove a sensação de saciedade

Adequação Nutricional:
Pode conter vestígios de glúten
Contém lactose

SLIM BODY
SHAKE
PROTEÍNAS

PARA QUE SERVE:
Tem efeito saciante e ajuda a controlar o apetite;
Promover o emagrecimento com manutenção da
massa muscular;
Complementar a ingestão de proteína na dieta.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Mistura de 4 fontes de proteína vegetal – Ervilha,
Arroz, Cânhamo e Girassol;
Com 500 mg de L-Carnitina por dose;
Com Psyllium, banana verde e Super Foods.
COMO E QUANDO TOMAR:
Pode tomar 1 ou 2 batidos por dia, sem período
específico de toma;
É indicado como lanche ou substituto
da proteína numa refeição;
Para uma melhor textura prepara o batido com
bebida vegetal de amêndoa.

200 ml água

+ 4x colheres rasas Agitar bem e desfrute!

SACIEDADE E CONTROLO DE PESO
Slim Body Shake GoldNutrition® é um batido proteico funcional, prático e com uma boa digestibilidade, especialmente pensado para
favorecer o sucesso das dietas de emagrecimento e não só. Esta fórmula conta com vários ingredientes, que atuam de forma sinérgica
para o aumento da saciedade e, consequentemente, um melhor controlo da dieta. Slim Body Shake GoldNutrition® contém uma
mistura de 4 fontes de proteína vegetal que garantem um perfil de aminoácidos completo e equilibrado, sendo uma boa alternativa
para favorecer a manutenção da massa muscular durante o emagrecimento, evitar a perda de massa muscular que leva à flacidez,
estimular a recuperação muscular no pós-treino e evitar a sarcopenia (degradação muscular associada á idade e falta de exercício).
Composição por batido sabor Mango (30 g + 200 ml água):
19,2 g proteína; 4 g de hidratos de carbono com 1,5 g de açúcares; 1,9 g lípidos com 0,4 g de saturados, 2,8g de fibra e
500 mg de L-Carnitina.
Apresentação:
300 g • Manga

Adequação Nutricional:
Pode conter vestígios de glúten
Sem lactose

IMPORTANTE:
Durante a gravidez deve ser recomendado por um técnico de saúde.
Especial atenção em caso de insuficiência renal.
Ideal para:
Controlo do apetite
Evita a flacidez
Aliado na perda de peso

WITH
PREBIOTICS

PARA QUE SERVE:
Promover o emagrecimento com manutenção da
massa muscular;
Favorecer a tonificação muscular e evita a flacidez;
Complementar a ingestão de proteína na dieta.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
70-71 % proteína com mistura de 3 fontes – Soro
do leite, Soja e Albumina;
Com Colagénio;
Sem adição de açúcares.
COMO E QUANDO TOMAR:
Pode tomar 1 ou 2 batidos por dia, sem período
específico de toma;
É indicado para como lanche ou como substituto
da proteína numa refeição.
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150ml

PROTEÍNAS

SLIM SHAKE

CONTROLO DE PESO E TONIFICAÇÃO
O Slim Shake GoldNutrition® é um batido proteico formulado para evitar a destruição do tecido e a flacidez, aumentar a massa
magra e a degradação da gordura, promovendo desta forma um emagrecimento saudável. A proteína presente nesta fórmula é
proveniente de três fontes de proteína de qualidade, nomeadamente a albumina do ovo, soro de leite e a soja, que são de fácil
absorção e digestão e que contribuem para a regeneração dos tecidos, diminuição da massa gorda e aumento da massa magra.
Slim Shake GoldNutrition® foi enriquecido com Inulina que ajuda a regularizar a função intestinal e a aumentar a sensação de
saciedade e colagénio hidrolisado fundamental para evitar o aparecimento de flacidez, estrias e celulite.
Composição por batido sabor Morango-Banana (23g + 150 ml de água)
16 g proteína; 1,5 g de hidratos de carbono com 0,9 g de açúcares; 0,8 g lípidos com 0,4 g de saturados, 3 g de fibra e 1,6 g de
Colagénio.
Apresentação:
400 g • Chocolate, Morango-Banana
IMPORTANTE:
Durante a gravidez deve ser recomendado por um técnico de saúde.
Especial atenção em caso de insuficiência renal.
Ideal para:
Controlo do apetite
Evita a flacidez
Aliado na perda de peso

Adequação Nutricional:
Contém ingredientes de origem animal.
Contém vestígios de glúten
Contém lactose

PARA QUE SERVE:
Promover o aumento da forca, velocidade
e resistência muscular;
Acelerar a recuperação após o treino;
Promover o máximo aumento da massa muscular.

COMO E QUANDO TOMAR:
Pode tomar 1 batido por dia, após o treino;
Pode ser tomado por períodos consecutivos de
até 12 semanas com paragem de 3 a 4 semanas
antes de continuar;
Pode também ser tomado antes e após o
treino em programas intensivos de aumento de
massa muscular.

2

150ml

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Mistura de whey concentrado, isolado
e hidrolisado, com 32 g proteína por batido;
Rácio equilibrado de proteína e hidratos de
carbono (1:1);
Com Creatina e enzimas digestivas.

RÁPIDA RECUPERAÇÃO COM AUMENTO DA MASSA MUSCULAR
Muscle Recovery GoldNutrition® é uma potente fórmula anabólica que contém: proteínas de alto valor biológico (hidrolisados,
isolados e concentrados do soro do leite) - fundamentais para a síntese de proteína e para o crescimento muscular - Hidratos de
carbono de absorção rápida, Monoidrato de Creatina, Vitaminas e Minerais. A ciência demonstra que a ingestão de produtos que
combinem proteínas com hidratos de carbono favorece a hipertrofia muscular potenciando a síntese proteica e a reposição das
fontes energéticas no músculo e que a associação de Creatina facilita a adaptação ao treino e aumenta os ganhos em massa magra.
Muscle Recovery GoldNutrition® destina-se a atletas de modalidades com uma componente de força/ resistência muscular, com
picos de intensidade e de força máxima, ou treino de força com o objetivo de hipertrofia.
Composição por batido sabor baunilha (75 g + 300 ml água):
32 g proteína; 32 g de hidratos de carbono com 3,5 g de açúcares; 1,8 g lípidos com 1,2 g de saturados; 3 g creatina, 700 mg
L-Arginina, 500 mg Taurina, 92 mg Digezyme®, 55 mg Vitamina C, 16 mg Niacina, 1,1 mg Tiamina, 1,4 mg Riboflavina, 1,4 mg
Vitamina B6, 1,5 µg Vitamina B12, 92 µg Ácido Fólico, 2,4 mg Zinco, 41 µg Selénio, 11 µg Crómio.
Apresentação:
900 g • Baunilha, Chocolate
IMPORTANTE:
Durante a gravidez deve ser recomendado por um técnico de saúde.
Especial atenção em caso de insuficiência renal e diabetes.
Análise Anti-Doping ao sabor Chocolate.
Ideal para:
Aumento da massa muscular
Rápida recuperação
Incremento da força

Ingredientes patenteados

Adequação Nutricional:
Pode conter vestígios de glúten
Contém lactose
Sem cafeína

AUMENTO MASSA MUSCULAR

MUSCLE
RECOVERY

PARA QUE SERVE:
Promover o aumento de peso;
Promover o aumento do volume muscular;
Fornecer um elevado volume calórico
para compensação de necessidades acrescidas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Mistura de soro do leite concentrado, soja e
caseinato, com 33 g proteína por batido;
Com relação 3:1 hidratos de carbono e proteínas;
Com vitaminas e minerais.
COMO E QUANDO TOMAR:
Pode tomar 2 batidos por dia, antes e depois do
treino (4 medidas por batido);
Também pode distribuir a toma ao longo do dia
fazendo 4 batidos (2 medidas por batido);
Não tem período específico de toma.
Pode ser tomado a partir dos 16 anos com ajuste
da toma diária.
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AUMENTO DE PESO

SUPREME
GAINERS

MANUTENÇÃO DA MASSA MUSCULAR
Supreme Gainers GoldNutrition® é uma fórmula especialmente concebida para promover o máximo aumento do volume
muscular, contém proteínas de alto valor biológico, um complexo de hidratos de carbono de rápida absorção e um baixo teor de
gordura. Supreme Gainers GoldNutrition® contém ainda um conjunto de vitaminas e minerais, que favorecem o processo de
absorção e a utilização dos hidratos de carbono e proteínas, melhorando todos os processos Supreme Gainers GoldNutrition®
é a fórmula ideal para favorecer o aumento do peso corporal e o ganho de massa, podendo ser utilizado também como reforço
alimentar em indivíduos com dificuldades de alimentação ou falta de apetite.
Composição por dose – 2 batidos sabor baunilha (320g + 1280 ml água):
66 g proteína com 14 g de BCAA; 211 g de hidratos de carbono com 44 g de açúcares; 9,2 g lípidos com 7 g de saturados; 26 mg
Vitamina E, 58 mg Vitamina C, 48 mg Niacina, 4,2 mg Vitamina B6, 4,5 µg Vitamina B12, 2909 mg Potássio, 614 mg Cálcio, 1093 mg
Fósforo, 108 mg Magnésio e 2,2 mg Zinco.
Apresentação:
3 Kg • Chocolate, Morango, Baunilha
IMPORTANTE:
Durante a gravidez deve ser recomendado por um técnico de saúde.
Especial atenção em caso de insuficiência renal e diabetes.
Ideal para:
Ganho de peso

Adequação Nutricional:
Pode conter vestígios de glúten
Contém lactose
Sem cafeína

AMILOPECTIN
HIDRATOS

PARA QUE SERVE:
Potenciar a reposição de glicogénio muscular;
Potenciar o aporte de hidratos de carbono antes
de treinos ou provas intensas;
Individualização de quantidades de hidratos de
carbono.

COMO E QUANDO TOMAR:
Tomar 1 a 3 vezes por dia, antes e/ou após o
exercício na sua bebida pré ou pós treino;
Não tem período específico de toma.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
100% proveniente do milho ceroso;
Hidrato de carbono complexo, de rápida absorção;
Com alto peso molecular e baixa osmolaridade;
Não causa desconforto gástrico.

FORNTE DE HIDRATOS DE CARBONO
Amylopectin GoldNutrition® é um produto rico em hidratos de carbono originários do amido de milho ceroso. Sendo uma fonte
altamente concentrada de amilopectina, possui um índice glicémico ligeiramente inferior, comparativamente a outras fontes
de hidratos de carbono de absorção rápida (como a dextrose ou a maltodextrina), o que levará a um aporte mais sustentado de
hidratos de carbono, com a vantagem de ter uma melhor digestão. Esta fonte de hidratos de carbono complexos será uma maisvalia no ganho de massa muscular quando consumida, tanto após o treino, no sentido de maximizar as adaptações ao mesmo,
bem como noutras alturas do dia, para aqueles que por terem dificuldade em ganhar massa muscular pretendam aumentar o
aporte de hidratos de carbono.
Composição por copo medidor (50 g):
50 g de hidratos de carbono com 0 g de açúcares.
Apresentação:
2 Kg • Neutro/ Sem sabor
IMPORTANTE:
Durante a gravidez deve ser recomendado por um técnico de saúde.
Especial atenção em caso de diabetes.
Ideal para:
Ganho de massa muscular
Rápida recuperação

Adequação Nutricional:
Pode conter vestígios de glúten
Sem lactose
Sem cafeína

EMAGRECIMENTO / DEFINIÇÃO

EXTREME CUT
EXPLOSION WOMAN
PARA QUE SERVE:
Estimular o metabolismo, aumentando o gasto
calórico;
Melhorar a composição corporal por diminuição
da massa gorda;
Favorecer o controlo do apetite.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Com 200 mg de cafeína por dose;
Com Sinetrol®, Chá verde e erva-mate;
200µg de Crómio e de Iodo.
COMO E QUANDO TOMAR:
Pode ser tomado como complemento de plano
de redução de peso/gordura corporal, durante
um período máximo continuado de 12 semanas,
após os quais deve ser feita uma pausa de 4
semanas.

1ª SEMANA

PEQUENO-ALMOÇO

2ª SEMANA

PEQUENO-ALMOÇO

2x

1x
ALMOÇO

ALMOÇO

REDUÇÃO DO PESO E DA GORDURA CORPORAL
Extreme Cut Explosion Woman GoldNutrition® junta os melhores ingredientes, de forma sinérgica para ajudar na diminuição da
gordura e melhorar a composição corporal. Esta nova combinação aumenta o efeito estimulante e acelerador do metabolismo,
através da cafeína e do chá verde, otimiza o metabolismo do açúcar, reduzindo a acumulação de gordura corporal. A presença
de iodo favorece o bom funcionamento da tiroide, com o objetivo de aumentar os níveis de energia. A principal novidade desta
fórmula é o Sinetrol®, um ingrediente patenteado de polifenóis bioativos de citrinos, que através da estimulação do metabolismo,
permite a diminuição da gordura corporal, melhorando assim a composição corporal, o peso e a silhueta.
Composição por dose diária (4 cápsulas):
900 mg Sinetrol®**, 400 mg Extrato de Chá Verde, 200 mg Cafeína, 200 mg Extrato de Melão amargo,150 mg Cavalinha, 80 mg
Erva-mate, 200 µg Iodo e crómio. **Sinetrol® is a property of Fytexia.
Apresentação:
90 Cápsulas Vegetais
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Não recomendado a hipertensos e doentes cardíacos.
Só deve ser tomado depois dos 18 anos.
A cafeína é um estimulante, deve ser evitado em pessoas com
alterações do sono.
Ideal para:
Aumenta o metabolismo
Queima gordura

Ingredientes patenteados

Adequação Nutricional:
Sem glúten
Sem lactose

PARA QUE SERVE:
Estimular o metabolismo, aumentando o gasto
calórico;
Promover a redução da massa gorda, otimizando
a composição corporal;
Estimular o metabolismo dos açúcares evitando
a acumulação de gordura e promovendo a
definição muscular.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Com 400 mg de cafeína por dose;
Com Café verde, Chá verde e Irvingia;
Com Crómio, Selénio e Iodo.
COMO E QUANDO TOMAR:
Pode ser tomado como complemento de plano
de redução de peso/gordura corporal, durante um
período máximo continuado de 12 semanas, após
os quais deve ser feita uma pausa de 4 semanas.

1ª SEMANA

PEQUENO-ALMOÇO

2ª SEMANA

PEQUENO-ALMOÇO

2x

1x
ALMOÇO

ALMOÇO

MÁXIMO PODER TERMOGÉNICO
Extreme Cut® Explosion é um termogénico, que contém plantas nativas de África, e Ásia, as quais, demonstraram ser
eficazes na redução do peso, combinadas com nutrientes específicos para o metabolismo. Esta combinação sinérgica permite
o efeito estimulante e acelerador do metabolismo ao mesmo tempo que favorece o bom funcionamento da tiroide, com o
objetivo final de aumentar os níveis de energia. Tem tambem um maior foco na otimização do metabolismo dos açúcares,
favorecendo também uma redução da acumulação de gordura, otimizando ao máximo a definição muscular. Extreme Cut®
Explosion combina os elementos termogénicos mais estudados e com melhores resultados, para garantir a maior eficácia,
na melhoria da composição corporal.
Composição por dose diária (4 cápsulas):
400 mg Cafeína, 400 mg Extrato de Café verde (45% ácidos clorogénico), 400 mg Extrato de Chá Verde, 300 mg Irvingia gabonensis,
200 mg Coleus forskohlii, 200 mg Tirosina, 100 mg Acetil-L-Tirosina, 100 µg Selénio, 200 µg Crómio, 150 µg Iodo.
Apresentação:
90 Cápsulas Vegetais
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Não recomendado a hipertensos e doentes cardíacos.
Só deve ser tomado depois dos 18 anos.
A cafeína é um estimulante, deve ser evitado em pessoas com
alterações do sono.
Ideal para:
Aumenta o metabolismo
Queima gordura

Adequação Nutricional:
Contém ingredientes de origem
animal
Sem Glúten
Sem lactose.

EMAGRECIMENTO / DEFINIÇÃO

EXTREME CUT
EXPLOSION MAN

PARA QUE SERVE:
Potenciar a performance em modalidades de
endurance;
Promover a utilização da gordura para a obtenção
de energia, diminuindo a gordura corporal;
Ajudar na prevenção da fadiga muscular crónica
e facilita a recuperação após o exercício.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Com 3 g de L-carnitina base;
Shot líquido com a dose completa.
COMO E QUANDO TOMAR:
Pode ser tomada por períodos que vão dos 3 aos
12 meses ou durante toda a época desportiva,
sem período de pausa necessários;
Deve ser tomada 1 h antes do momento em que o
efeito é desejando, podendo por isso ser tomada
antes ou durante o exercício.

1x

1HORA

ANTES

treino

MAIS ENERGIA, MENOS GORDURA
L-Carnitine 3000 GoldNutrition® é um suplemento nutricional, de ação e absorção ultra rápida, com L-Carnitina base, a forma
mais concentrada de L-Carnitina, devendo ser utilizada como estimulante da utilização de gordura durante exercícios aeróbios,
facilitando assim a produção de energia no músculo, ajudando a poupar o glicógeno muscular, atrasando a fadiga e potenciando
a performance e a recuperação. Apesar de ser usada como suplemento há décadas, a evidência continua a acumular-se. Um dos
trabalhos mais esclarecedores foi publicado em 2016 no Journal: “Obesity reviews”. Nesta meta análise é concluído que acima das
2 g/ dia, a L-carnitina é eficaz na perda de peso.
Composição por dose diária (1 shot):
3000 mg (3g) de L-carnitina.
Apresentação:
20 UNIDOSES (10 ml) • Limão, Melancia
IMPORTANTE:
Durante a gravidez deve ser recomendado por um técnico de saúde.
Só deve ser tomado depois dos 18 anos.
Análise Anti-Doping ao sabor Limão.
Ideal para:
Energia
Mobilizador de gordura

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose

EMAGRECIMENTO / DEFINIÇÃO

L-CARNITINE
3000

EMAGRECIMENTO / DEFINIÇÃO

L-CARNITINE
CAPSULES
PARA QUE SERVE:
Potenciar a performance em modalidades de
endurance;
Promover a utilização da gordura para a obtenção
de energia, diminuindo a gordura corporal;
Ajudar na prevenção da fadiga muscular crónica
e facilita a recuperação após o exercício.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
2250 mg de L-carnitina tartrato por dose;
Cada cápsula contém 750 mg de carnitina;
Permite ajustar a dose.
COMO E QUANDO TOMAR:
Pode ser tomada por períodos que vão dos 3 aos
12 meses ou durante toda a época desportiva,
sem período de pausa necessários;
Deve ser tomada 1 h antes do momento em que o
efeito é desejando, podendo por isso ser tomada
antes ou durante o exercício.

3x

1HORA

ANTES

treino

REDUÇÃO DA GORDURA CORPORAL
L-Carnitine 750mg GoldNutrition® é um suplemento nutricional, com L-Carnitina tartrato, devendo ser utilizada como estimulante
da utilização de gordura durante exercícios aeróbios, facilitando assim a produção de energia no músculo, ajudando a poupar o
glicógeno muscular, atrasando a fadiga e potenciando a performance e a recuperação. Apesar de ser usada como suplemento há
décadas, a evidência continua a acumular-se. Um dos trabalhos mais esclarecedores foi publicado em 2016 no Journal: “Obesity
reviews”. Nesta meta análise é concluído que acima das 2 g/ dia, a L-carnitina é eficaz na perda de peso.
Composição por dose diária (3 cápsulas):
2250 mg de L-carnitina Tartrato.
Apresentação:
60 Cápsulas Vegetais
IMPORTANTE:
Durante a gravidez deve ser recomendado por um técnico de saúde.
Só deve ser tomado depois dos 18 anos.
Ideal para:
Energia
Mobilizador de gordura

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose
Sem cafeína.

PARA QUE SERVE:
Melhorar a composição corporal;
Diminuir a gordura localizada
especialmente na barriga e ancas;
Sem efeito Yo-Yo.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Sem estimulantes ou efeito termogénico;
3 g de isómeros ativos por toma diária.
COMO E QUANDO TOMAR:
Pode ser tomado diariamente de forma segura
por períodos que vão dos 6 meses até os 2 anos;
Pode ser tomado antes ou depois da refeição.

2x

almoço

e

jantar

ALIADO NA REDUÇÃO DE GORDURA
O Mega CLA GoldNutrition® contém CLA A80 Clarinol® -um ingrediente patenteado exclusivo, que possui uma concentração de
75% em isómeros biologicamente ativos (t-10, c-12 e c-9, t-11), numa combinação de 50:50, o que o tornam um dos mais eficazes
ao nível da redução da gordura corporal!
O CLA Clarinol® é um ácido gordo polinsaturado obtido a partir de uma fonte vegetal – a planta açafroa (Carthamus tinctorius) por
um processo exclusivo que permite manter a mais elevada concentração em CLA, nos seus isómeros ativos. O CLA Clarinol® atua a
diferentes níveis sobre a gordura corporal, aumentando a sua utilização como fonte de energia e evitando a acumulação de nova
gordura nos adipócitos (célula de armazenamento de gordura), podendo ser útil na manutenção do peso saudável e na redução
locar de gordura corporal.
Composição por dose diária (4 cápsulas):
4 g CLA Clarinol® A-80 com 3g isómeros ativos.
Apresentação:
100 Cápsulas moles
IMPORTANTE:
Durante a gravidez deve ser recomendado por um técnico de saúde.
Suspender a toma 2 semanas antes de uma cirurgia programada.
Só deve ser tomado depois dos 18 anos.
Ideal para:
Mobilizador de gordura

Ingredientes patenteados

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose
Sem cafeína.

EMAGRECIMENTO / DEFINIÇÃO

MEGA-CLA
A-80

EMAGRECIMENTO / DEFINIÇÃO

MEGA-CLA
A-95
PARA QUE SERVE:
Melhorar a composição corporal;
Diminuir a gordura localizada, especialmente
na barriga e ancas;
Sem efeito Yo-Yo.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Sem estimulantes ou efeito termogénico;
3,6 g de isómeros ativos por toma diária.
COMO E QUANDO TOMAR:
Pode ser tomado diariamente de forma segura
por períodos que vão dos 6 meses até os 2 anos;
Pode ser tomado antes ou depois da refeição.

2x

almoço

e

jantar

EFICÁCIA NA REDUÇÃO DE GORDURA
O Mega CLA GoldNutrition® contém CLA A95 Clarinol® -um ingrediente patenteado exclusivo, que possui uma concentração de
90% em isómeros biologicamente ativos (t-10, c-12 e c-9, t-11), numa combinação de 50:50, o que o tornam um dos mais eficazes
ao nível da redução da gordura corporal!
O CLA Clarinol® é um ácido gordo polinsaturado obtido a partir de uma fonte vegetal – a planta açafroa (Carthamus tinctorius) por
um processo exclusivo que permite manter a mais elevada concentração em CLA, nos seus isómeros ativos. O CLA Clarinol® atua a
diferentes níveis sobre a gordura corporal, aumentando a sua utilização como fonte de energia e evitando a acumulação de nova
gordura nos adipócitos (célula de armazenamento de gordura), podendo ser útil na manutenção do peso saudável e na redução
locar de gordura corporal.
Composição por dose diária (4 cápsulas):
4 g CLA Clarinol® A-95 com 3,6 g isómeros ativos.
Apresentação:
90 Cápsulas Moles
IMPORTANTE:
Durante a gravidez deve ser recomendado por um técnico de saúde.
Suspender a toma 2 semanas antes de uma cirurgia programada.
Só deve ser tomado depois dos 18 anos.
Ideal para:
Mobilizador de gordura

Ingredientes patenteados

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose
Sem cafeína.

PARA QUE SERVE:
Estimular o metabolismo, aumentando o gasto
calórico;
Promover a redução da massa gorda, otimizando
a composição corporal;
Promover a correta eliminação dos líquidos.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Com 175 mg de cafeína por dose;
Com Chá verde, Guarana, Erva-mate, Citrus
aurantium e vinagre de maçã;
Com Crómio.
COMO E QUANDO TOMAR:
Pode ser tomado como complemento de plano
de redução de peso/gordura corporal, durante um
período máximo continuado de 12 semanas, após
os quais deve ser feita uma pausa de 4 semanas.

PEQUENO-ALMOÇO

1x
ALMOÇO

ESTIMULANTE DO METABOLISMO À BASE DE PLANTAS
Thermogenic GoldNutrition® é uma fórmula que contraria a tendência natural do organismo acumular gordura indesejável e
prejudicial. Esta fórmula combina as principais plantas termogénicas, crómio e cafeína, esta mistura sinérgica permite obter
os melhores resultados no aumento do metabolismo, na termogénese, na melhoria o controlo glicémico, no ratio da massa
muscular/massa gorda e no aumento os níveis de energia.
A fórmula de Thermogenic GoldNutrition® proporciona a perda de peso/gordura, nas áreas do corpo onde esta tem maior tendência
para se depositar - barriga, ancas e coxas - permitindo preservar a massa muscular, aumentar os níveis de energia, assim como
o bem-estar geral do organismo.
Composição por dose diária (2 cápsulas):
175 mg cafeína, 500 mg chá verde, 200 mg Laranja amarga, 200 mg Erva-Mate, 100 mg Guaraná, 100 mg Viangre de maçã,
200µg crómio.
Apresentação:
90 Cápsulas Vegetais
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Não recomendado a hipertensos e doentes cardíacos.
Só pode ser tomado depois dos 18 anos.
A cafeína é um estimulante, deve ser evitado em pessoas
com alterações do sono.
Ideal para:
Emagrecimento
Definição muscular

Adequação Nutricional:
Vegetariano
Sem Glúten
Sem lactose.

EMAGRECIMENTO / DEFINIÇÃO

THERMOGENIC

PARA QUE SERVE:
Efeito drenante e desintoxicante;
Redução do volume corporal;
Combater a retenção de líquidos.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Com Chá verde e Guaraná;
Com Dente e leão, Cavalinha e Funcho;
Só 15 mg de cafeína por dose.
COMO E QUANDO TOMAR:
Pode ser tomado como complemento de plano
de redução de peso/gordura corporal, durante um
período máximo continuado de 12 semanas, após
os quais deve ser feita uma pausa de 4 semanas;
Pode também ser diluído em uma quantidade
menor, sempre que se respeite a quantidade de
líquidos a beber por dia (1,5l).

1

1 LITRO

EMAGRECIMENTO / DEFINIÇÃO

DRAINER

REDUÇÃO DO VOLUME CORPORAL
Drainer GoldNutrition® é uma fórmula herbal concentrada que combina um conjunto de plantas com Vinagre de maçã,
desenhada a pensar nas mulheres e nos seus problemas mais comuns, a retenção de líquidos e a dificuldade na perda de volume
e peso corporal. A sua fórmula combina Chá verde, Dente de leão, Grainha da uva, Funcho, Cavalinha, Guaraná e Vinagre de
maçã, conhecidas pelas suas propriedades estimulantes dos sistemas linfático e urinário, e da correta eliminação de líquidos do
organismo, para além de ter também propriedades desintoxicantes e purificantes.
Drainer GoldNutrition® é adequado para todas as situações em que se queira reduzir o volume corporal e o inchaço abdominal,
detoxificar o organismo e alcançar a silhueta desejada.
Composição por dose diária (20 ml + 1 L de água):
250 mg Chá Verde, 250 mg Dente de leão, 200 mg Grainha de uva, 100 mg Funcho, 100 mg Cavalinha com 7 mg Silício, 100 mg
Guaraná, 500 mg Vinagre de maçã e 15 mg cafeína.
Apresentação:
475 ml • Limão
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Só deve ser tomado depois dos 18 anos.
Ideal para:
Redução o volume corporal
Eliminar a retenção de liquidos

Adequação Nutricional:
Vegetariano
Sem Glúten
Sem lactose
Baixa cafeína.

CREATINE
POWER MIX
FORÇA / VELOCIDADE

PARA QUE SERVE:
Favorecer o aumento da massa muscular, por
melhoria da força e intensidade do treino;
Melhorar a performance em treinos aeróbicos
de resistência;
Treinos mais prolongados e menos fadiga com
recuperações mais rápidas.

COMO E QUANDO TOMAR:
Pode ser tomado durante um período máximo
continuado de 8-10 semanas, após os quais deve
ser feita uma pausa de pelo menos 4 semanas
antes de continuar;
Pode ou não ser feita a fase de carga com 5
doses diárias durante 5 dias.

1

250ml

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Com 4 g de creatina patenteada Creapure®;
Com hidratos de carbono de absorção rápida e
ácido alfa lipoico para otimizar a absorção de
creatina;
Com crómio, magnésio e taurina.

CREATINA COM ABSORÇÃO MAIS RÁPIDA
Creatine Power Mix GoldNutrition® é uma fórmula composta por Creapure® - a creatina monohidrato mais pura, segura e de
maior qualidade do mercado, sendo obtida através de um processo patenteado; com hidratos de carbono de absorção rápida
e uma associação de ácido alfa-lipóico e crómio orgânico. Esta combinação é crucial para estimular uma rápida entrada
da CREATINA dentro da célula muscular. Está documentado que os hidratos de absorção rápida associados à creatina e ao
ácido alfa-lipóico, promovem um maior aumento de creatina na célula muscular, quando comparado só com a ingestão de
Creatina. Muitos estudos demonstraram que uma suplementação com monohidrato de creatina, pode aumentar a creatina
muscular, entre 10 a 40%, aumentando a disponibilidade de energia durante os exercícios de grande intensidade, como o
sprint e/ou séries de exercícios intensos.
Composição por dose sabor Manga - Laranja (50 g pó + 250 ml de água):
4 g creatina Creapure®, 39 g hidratos de carbono, 100 mg acido alfa lipoico, 1 g taurina, 90 mg magnésio, 10 µg crómio.
Apresentação:
1 Kg • Manga-Laranja
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Especial atenção em caso de insuficiência renal e diabetes.
Só deve ser tomado depois dos 18 anos.
Ideal para:
Força
Velocidade
Ganhos de massa muscular

Ingredientes patenteados

Adequação Nutricional:
Pode conter vestígios de Glúten
Sem lactose

FORÇA / VELOCIDADE

CREATINE
PARA QUE SERVE:
Favorecer o aumento da massa muscular, por
melhoria da força e intensidade do treino;
Melhorar a performance em treinos aeróbicos de
resistência, com aumento da força, potência do
sprint e capacidade para o salto;
Treinos mais prolongados e menos fadiga com
recuperações mais rápidas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Com 1g de creatina patenteada Creapure® por
cada comprimido.
COMO E QUANDO TOMAR:
Pode ser tomado durante um período máximo
continuado de 8-10 semanas, após os quais
deve ser feita uma pausa de pelo menos 4
semanas antes de continuar;
Pode servir também para complementar a dose
de creatina de outros produtos.

3x

TREINO

DEPOIS

AUMENTO DE FORÇA E POTÊNCIA
Creatine GoldNutrition® é uma fórmula composta por Creapure® - a creatina monohidrato mais pura, segura e de maior
qualidade do mercado, sendo obtida através de um processo patenteado. Nos músculos, a creatina é usada para alimentar o
processo de contração, que é essencial para produzir rápidos e curtos movimentos. A sua diminuição, pode ter como resultado
fadiga e desaparecimento da força muscular, daí que vários estudos refiram que a creatina produz melhorias significativas em
modalidades que requerem níveis elevados de força. Muitos estudos demonstraram que uma suplementação com monoidrato de
creatina, pode aumentar a creatina muscular, entre 10 a 40%, aumentando a disponibilidade de energia durante os exercícios de
grande intensidade, como o sprint e/ou séries de exercícios intensos.
Composição por dose diária (3 comprimidos):
3 g creatina Creapure®.
Apresentação:
60 comprimidos
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Especial atenção em caso de insuficiência renal e diabetes.
Só deve ser tomado depois dos 18 anos.
Análise Anti-Doping.
Ideal para:
Força
Velocidade
Aumento de massa muscular

Ingredientes patenteados

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose

CREATINE
POWDER
FORÇA / VELOCIDADE

PARA QUE SERVE:
Favorecer o aumento da massa muscular, por
melhoria da força e intensidade do treino.
Melhorar a performance em treinos aeróbicos de
resistência, com aumento da força, potência do
sprint e capacidade para o salto.
Treinos mais prolongados e menos fadiga com
recuperações mais rápidas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Com 5 g de creatina patenteada Creapure® por
cada colher de chá de pó.
COMO E QUANDO TOMAR:
Pode ser tomado durante um período máximo
continuado de 8-10 semanas, apÓs os quais
deve ser feita uma pausa de pelo menos 4
semanas antes de continuar;
Pode ou não ser feita a fase de carga com 4
doses diárias durante 5 dias.

5g
COLHER
DE CHÁ

TREINO

DEPOIS

AUMENTO DE FORÇA E POTÊNCIA
Creatine Powder GoldNutrition® é uma fórmula composta por Creapure® - a creatina monohidrato mais pura, segura e de
maior qualidade do mercado, sendo obtida através de um processo patenteado. Nos músculos, a creatina é usada para alimentar
o processo de contração, que é essencial para produzir rápidos e curtos movimentos. A sua diminuição, pode ter como resultado
fadiga e desaparecimento da força muscular, daí que vários estudos refiram que a creatina produz melhorias significativas em
modalidades que requerem níveis elevados de força. Muitos estudos demonstraram que uma suplementação com monoidrato de
creatina, pode aumentar a creatina muscular, entre 10 a 40%, aumentando a disponibilidade de energia durante os exercícios de
grande intensidade, como o sprint e/ou séries de exercícios intensos.
Composição por dose diária (1 colher de chá):
5 g creatina Creapure®.
Apresentação:
280 g - Sabor neutro / Sem sabor
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Especial atenção em caso de insuficiência renal e diabetes.
Só deve ser tomado depois dos 18 anos.
Ideal para:
Força
Velocidade
Aumento de massa muscular

Ingredientes patenteados

Adequação Nutricional:
Vegetariano
Pode conter vestígios de Glúten
Sem lactose
Sem cafeína

ACIDEZ MUSCULAR

BETA-ALANINE
COMPLEX
PARA QUE SERVE:
Promover a potência e resistência muscular;
Atrasar a instalação da fadiga muscular;
Aumentar a capacidade de trabalho muscular e
melhoria da adaptação ao treino.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Beta-Alanina com creatina patenteada Creapure®.
COMO E QUANDO TOMAR:
Para melhores resultados tomar diariamente,
durante pelo menos 8-12 semanas;
Nos dias sem treino pode ser tomado com a
refeição.

DIAS DE
TREINO

3X

DIAS SEM
TREINO

3X

ANTES

TREINO

DEPOIS

2x por
dia, às
refeições

REDUÇÃO DA ACIDEZ MUSCULAR
Beta Alanine Complex GoldNutrition® é a combinação perfeita entre dois dos suplementos mais estudados, e com maior
evidência a seu favor – Beta alanina e Creatina. Esta fórmula tem o objetivo de melhorar a capacidade de treino de alta
intensidade. A beta-alanina é o aminoácido base para sintetizar a carnosina. Os estudos demonstram que existe uma
relação entre níveis musculares de carnosina e a performance no exercício de alta intensidade. Basicamente, quanto maior a
quantidade de carnosina, melhor a performance. A ciência demonstrou ainda que aumentar os níveis de carnosina (através
da suplementação com beta-alanina) eleva a capacidade de bloquear o efeito acidificante do hidrogénio, atrasa a fadiga
e melhora a performance. Estudos científicos comprovaram que a asocianção de beta-alanina e creatina traz benefícios
nomeadamente no que diz respeito aos aumentos dos níveis de força e melhoria da composição corporal, podendo ser
igualmente útil na melhoria da performance em atletas de endurance.
Composição por dose diária (6 cápsulas):
3690 mg Beta-Alanina, 900 mg creatina Creapure®.
Apresentação:
120 Cápsulas Vegetais

Ingredientes patenteados

IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Especial atenção em caso de insuficiência renal.
Só deve ser tomado depois dos 18 anos.
Algumas pessoas podem sentir rubor devido ao teor de beta-alanina.
Este sintoma usualmente diminui a partir do 3º dia. Se permanecer, reduza a
dose para um nível que não o provoca e vá aumentando progressivamente.
Os alimentos podem diminuir a sensação de formigueiro e/ou
rubor provocado pela beta-alanina.
Analise Anti-Doping.

Adequação Nutricional:
+Sem Glúten
Sem lactose

Ideal para:
Força
Velocidade

TRIBULUS
TESTOSTERONA

PARA QUE SERVE:
Promover a manutenção de níveis ótimos de
testosterona;
Facilitar o aumento de massa muscular e da força;
Melhorar a líbido.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Extrato padronizado de Tribulus terrestris de
elevada qualidade;
40% saponinas.
COMO E QUANDO TOMAR:
Para melhores resultados tomar diariamente,
durante pelo menos 12 semanas;
Deve ser feita uma pausa de pelo menos 6
semanas antes de retomar.

MANHÃ

1x

e

NOITE

MANUTENÇÃO DOS NÍVEIS DE TESTOSTERONA
Tribulus GoldNutrition®, é uma fórmula concentrada em Tribulus terrestris, um extrato de alta qualidade com uma
concentração padronizada de 40% saponinas, o que garante a sua máxima eficácia. O Tribulus terrestris contém saponinas,
compostos responsáveis pelas suas propriedades afrodisíacas, sendo também rica em esteroides, flavonóides, alcaloides,
fitosteróis, entre outros, que parecem ter um efeito estimulante sobre o sistema imunitário, sexual e reprodutor, originando
também melhorias no aumento da massa muscular e da capacidade de endurance. Tribulus terrestris aumenta os níveis
de várias hormonas, como a testosterona, o que permite melhorar o processo de hipertrofia muscular e os consequentes
ganhos de força, provocando também vasodilatação.
Composição por dose diária (2 comprimidos):
1100 mg Tribulus terrestris, 440 mg Saponinas.
Quantidade:
60 comprimidos
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Especial atenção em caso de Hipertrofia benigna da próstata.
Só deve ser tomado depois dos 18 anos.
Suspender a toma 2 semanas antes de uma cirurgia programada.
Análise Anti-Doping.
Ideal para:
Aumento dos níveis de testosterona

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose

PARA QUE SERVE:
Promover a atividade hormonal androgénica
normal;
Aumentar o anabolismo natural;
Aumentar e proteger os níveis de testosterona;
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Sem adição de açúcares;
Alta concentração de Ácido D-aspártico (3g);
Alto teor de Zinco e Vitamina D;
Com Tribulus terrestris, Feno grego e Maca.
COMO E QUANDO TOMAR:
Para melhores resultados tomar diariamente,
durante pelo menos 12 semanas;
Deve ser feita uma pausa de pelo menos 6
semanas antes de retomar;
Se sentir aumento de energia ou dificuldade para
dormir, poder tomar o produto de manhã.
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TESTOSTERONA

ANABOL

FÓRMULA ANABÓLICA E REGULADOR HORMONAL
Anabol GoldNutrition®, é uma fórmula 6 em 1 para o aumento dos níveis de testosterona e do anabolismo natural, combina numa
única fórmula, Ácido D-aspartico, Tribulus terrestris, Feno-grego, Vitamina D3 e Zinco - para estimular naturalmente o ganho de
massa muscular. Anabol GoldNutrition® contém zinco que contribui para a manutenção dos níveis normais de testosterona no
sangue e para a síntese normal das proteínas. Para além disso, contém ainda um alto teor de vitamina D que contribui para o
normal funcionamento muscular e Tribulus terrestris que contribui para uma atividade hormonal normal.
Composição por dose (10 g + 300 ml de agua):
3000 mg Ácido D-Aspártico; 1000 mg Tribulus terrestris; 500 mg Feno-Grego; 500 mg Maca; 500 mg L-Arginina; 200 mg L-Citrulina;
22,9 mg Zinco; 17 µg Vitamina D.
Apresentação:
300 g • Limão
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Especial atenção em caso de Hipertrofia benigna da próstata.
Só deve ser tomado depois dos 18 anos.
Suspender a toma 2 semanas antes de uma cirurgia programada.
Ideal para:
Potencia a força explosiva muscular
Ganho de massa muscular
Aumento dos níveis de testosterona

Adequação Nutricional:
Pode conter vestígios de Glúten
Sem lactose

PRE-WORKOUT
ENDURANCE
PRE-WORKOUT

PARA QUE SERVE:
Aumentar os níveis de energia e da capacidade
de endurance;
Melhorar os níveis de concentração;
Aumentar a VO2Max, a Oxigenação e a síntese de
Óxido Nítrico.

COMO E QUANDO TOMAR:
Pode ser tomado por períodos de 10 a 12
semanas, se a toma for diária;
É especialmente indicado para a fase mais
intensa da época desportiva;
Caso a toma seja esporádica pode ser tomado
durante toda a época desportiva;
Em provas muito longas pode ser tomado
também a meio da prova.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Mistura de hidratos de carbono – Maltodextrina
+ PalatinoseTM, açúcar de baixo índice glicémico;
100 mg de cafeína + 500 mg de carnitina por dose;
Arginina + BCAA + Citrulina.

MÁXIMA PERFORMANCE E RESISTÊNCIA
Pre-Workout Endurance GoldNutrition® é uma fórmula concentrada especialmente concebida para preparar o organismo
para os desportos de endurance, atrasando o aparecimento da fadiga, prevenindo a instalação da dor, aumentando a
resistência, e melhorando significativamente a performance e por conseguinte os resultados. Pre-Workout Endurance
GoldNutrition®, contém Palatinose™ (Isomaltulose), um hidrato de carbono de baixo índice glicémico, que fornece energia
sem provocar picos elevados de glicémia, elementos precursores do óxido nítrico (AAKG, Arginina, citrulina malato),
estimulantes do VO2Max e da oxigenação (Rhodiola rosea, L-Carnitina), estimulantes da concentração e do desempenho
mental (Tirosina, BCAA’s) e estimulantes da energia (Cafeína, Chá verde, L-Carntina). Contém ainda extrato de salgueirobranco, conhecido pelas suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas.
Composição por dose sabor Laranja (15 g + 250 ml de água):
10 g Hidratos de carbono (PalatinoseTM + maltodextrina; 1500 mg L-Arginina (AAKG + HCL); 1500 mg BCAA 2:1:1 (L-Leucina +
L-Isoleucina+ L-Valina); 500 mg L-Carnitina (Tartrato); 500 mg L-Tirosina; 102 mg Cafeína; 100 mg Salgueiro Branco; 100 mg
Rhodiola rosea (3% Salidrosido); 50 mg L-Citrulina malato; 50 mg Extrato de Chá verde.
Apresentação:
300 g • Laranja
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Só deve ser tomado depois dos 18 anos.
Deve ser evitado por pessoa com alergia ao ácido salicílico.
Suspender a toma 2 semanas antes de uma cirurgia programada.
Análise Anti-Doping.
Ideal para:
Preparação para o treino
Maiores níveis de energia

Ingredientes patenteados

Adequação Nutricional:
Pode conter vestígios de Glúten
Sem lactose

PARA QUE SERVE:
Aumentar a força máxima explosiva e a
velocidade, por melhoria da contração muscular;
Diminuir a acidez muscular com aumento da
vasodilatação;
Aumentar a energia e da capacidade de adaptação
ao treino.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
31 de hidratos de carbono de absorção rápida;
150 mg de cafeína + 1 g de taurina;
BCAA + Creatina+ Arginina+ Beta-alanina.
COMO E QUANDO TOMAR:
Pode ser tomado por períodos de 10 a 12 semanas,
se a toma for diária;
Caso a toma seja esporádica pode ser tomado
durante toda a época desportiva;
É especialmente indicado para a fase mais intensa
da época desportiva.
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PRE-WORKOUT

PRE-WORKOUT
EXPLOSIVE

MELHORA A POTÊNCIA E A FORÇA MUSCULAR
Pre-workout Explosive GoldNutrition® é uma fórmula especialmente criada para treinos curtos e intensos que envolvam força e
velocidade, com propriedades únicas no aumento da capacidade de trabalho muscular, da produção de óxido nítrico e do aumento
de energia. Destaca-se a presença de monohidrato de creatina, reconhecida pela sua capacidade de aumentar a força explosiva,
promover um maior trabalho com pesos e aumentar a velocidade. Pre-workout Explosive GoldNutrition® contém tambem betaalanina que retarda a sensação de acidez muscular, reduzindo a fadiga; AAKG um precursor do óxido nítrico; bicarbonato de sódio
que favorece a manutenção do pH; BCAA fundamentais para evitar o catabolismo muscular e estimular a síntese de proteínas. Tem
ainda uma excelente capacidade antioxidante, através da presença de ácido alfa lipóico, extrato de Ginseng Siberiano, de sementes
de uva e de gengibre.
Composição por dose sabor Laranja (50 g + 250 ml de água):
31 g Hidratos de carbono; 4 g Creatina; 3 g Beta-alanina; 3 g L-Arginina (AAKG); 2 g Bicarbonato de sódio; 2 g BCAA 2:1:1 (L-Leucina +
L-Isoleucina+ L-Valina); 1 g Taurina; 150 mg Cafeína; 100 mg Extrato giseng siberiano; 100 mg Ácido alfa-lipóico; 100 mg L-Citrulina
malato; 50 mg Extrato de grainha de uva; 50 mg Extrato de gengibre.
Apresentação:
1 Kg • Laranja
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Só deve ser tomado depois dos 18 anos.
Especial atenção em caso de insuficiência renal e diabetes.
A ingestão de beta-alanina pode causar sensação de formigueiro e/ou rubor.
Análise Anti-Doping.
Ideal para:
Preparação para o treino
Força máxima e explosiva

Adequação Nutricional:
Pode conter vestígios de Glúten
Sem lactose

PRE-WORKOUT
IMPACT
PRE-WORKOUT

PARA QUE SERVE:
Aumentar a força máxima explosiva e da
velocidade, por melhoria da contração muscular;
Aumentar a síntese de Óxido nítrico e diminuir a
acidez muscular;
Aumentar a energia e da capacidade de
adaptação ao treino.

COMO E QUANDO TOMAR:
Pode ser tomado por períodos de 10 a 12 semanas,
se a toma for diária;
É especialmente indicado para a fase mais intensa
da época desportiva;
Caso a toma seja esporádica pode ser tomado
durante toda a época desportiva.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Sem adição de hidratos de carbono ou açúcares;
250 mg de cafeína + 1 g taurina;
Creatina+ Beta-alanina+ Arginina+ Citrulina.

MÁXIMA FORÇA E EXPLOSÃO
Pre-workout Impact GoldNutrition® é uma fórmula que vai promover a força explosiva, o aumento energético, e ao mesmo
tempo atrasa a instalação de fadiga e facilita a recuperação e regeneração muscular. Pre-workout Impact GoldNutrition®
contém na sua constituição L-arginina + Citrulina, potenciadores da vasodilatação e da produção de óxido nítrico; Creatina
+ Beta-Alanina para promover o aumento da força e diminuir a acidez muscular permitindo uma melhor adaptação ao
treino; 250 mg de cafeína, que produz efeito ergogénico, trazendo benefícios no rendimento desportivo; taurina e extratos
de plantas de Maca e Guaraná, que tem um efeito estimulante, aumentando a resistência física e diminuindo a sensação de
fadiga.
Composição por dose sabor Melancia (22 g + 250 ml de água):
4,8 g Arginina, 3,8 g Monoidrato de creatina, 3,5 g Citrulina, 3,5 g Beta-alanina, 1 g Taurina, 250 mg Cafeína, 200 mg Maca e
125 mg Guaraná.
Apresentação:
400 g • Melancia
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Só deve ser tomado depois dos 18 anos.
Especial atenção em caso de insuficiência renal.
A ingestão de beta-alanina pode causar sensação de formigueiro e/ou rubor.
Análise Anti-Doping.
Ideal para:
Preparação para o treino
Maiores níveis de energia
Força máxima e explosiva

Ingredientes patenteados

Adequação Nutricional:
Pode conter vestígios de Glúten
Sem lactose

ENERGIA

ONE SHOT
ENERGY
PARA QUE SERVE:
Aumentar os níveis de energia;
Aumentar a concentração;
Melhorar o estado de alerta e a capacidade
de resposta.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
100% Cafeína natural proveniente do Gaurana;
Com 2 kcal por Shot;
Com taurina, arginina e colina.
COMO E QUANDO TOMAR:
Pode tomar 1 ou 2 shots por dia, sem período
específico de toma;
É indicado para tomar antes do exercício, no
trabalho, em época de exames ou para viagens
longas a conduzir.

BOOST DE ENERGIA E CONCENTRAÇÃO
One Shot Energy GoldNutrition® é uma bebida energética e funcional, em formato de shot, especialmente criada a pensar nos
momentos em que o organismo precisa de intensificar os seus níveis de energia e concentração. A sua fórmula utiliza extratos de
plantas e outros nutrientes específicos como a taurina ou a arginina com um aporte mínimo de calorias.
As suas características específicas e apresentação fácil de transportar fazem do One Shot Energy GoldNutrition® uma bebida diferente
direcionada para um amplo leque de situações como exames, reuniões importantes, longas horas a conduzir ou, simplesmente, para
desfrutar de uma saída noturna após uma semana de intenso trabalho ou para recuperar de uma noite mal dormida.
Composição por Shot (60 ml):
Composição por Shot (60 ml): 800 mg Guaraná com 80 mg de Cafeína, 750 mg Taurina, 500 mg L-Arginina, 250 mg Citrato de
Colina, 200 mg D-Glucoronolactona, 125 mg Magnésio, 100 mg Ginseng, 16 mg Niacina, 6 mg Ácido pantoténico, 1,3 mg Vitamina
B6, 200 µg Ácido fólico e 2,5 µg Vitamina B12.
Apresentação:
20 Unidoses por caixa • Frutos Tropicais
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
A cafeína é um estimulante, deve ser evitado em pessoas
com alterações do sono.
Pode ser tomado depois dos 16 anos.
Ideal para:
Trabalhar / Estudar
Conduzir
Energia
Sair à noite

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose

PARA QUE SERVE:
Promover a rápida reposição do glicogénio muscular;
Acelerar a recuperação após o treino;
Promover a manutenção da massa muscular.

COMO E QUANDO TOMAR:
Tomar imediatamente após o treino;
Pode ser tomado durante toda a época desportiva,
particularmente na fase mais intensa;
É especialmente indicado para dia de treino Bi-diario;
Pode ser tomado a partir dos 16 anos com ajuste
da toma diária.

2

500ml

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Rácio de 3:1 entre hidratos de carbon
de rápida absorção e proteínas;
Mistura de whey isolado e concentrado, com 16 g
proteína por batido;
Com reforço de BCAA e glutamina, vitamina e
minerais.

RÁPIDA RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DO GLICOGÉNIO MUSCULAR
Fast Recovery GoldNutrition® é composto por hidratos de carbono de absorção rápida e proteínas de alto valor biológico
provenientes o soro do leite num rácio 3:1, um complexo de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA) e glutamina, sendo
praticamente isento de gordura. Este rácio entre hidratos de carbono e proteína favorece uma rápida reposição do glicogénio
muscular, garantindo uma rápida recuperação e evitando a destruição a massa muscular como fonte de energia durante os
treinos, especialmente em aqueles com poucas horas de recuperação entre eles. Para além disso, contém um conjunto de
vitaminas e minerais que favorecem todos os processos metabólicos relacionados com a absorção e utilização dos hidratos
de carbono e proteínas aumentando simultaneamente o potencial antioxidante e de recuperação desta fórmula.
Composição por batido Sabor Maracujá (80g + 500 ml água):
55 g Hidratos de carbono com 41 g Açúcares, 16 g Proteínas com 6,1 g BCAA 2:1:1 (Leucina, Isoleucina, Valina) e 3,9 g Glutamina +
Ácido glutâmico, 248 mg Extrato de grainha de uva, 248 mg Extrato de chá verde, 140 mg Sódio, 157 mg Cloreto, 258 mg Cálcio,
199 mg Magnésio, 10 mg Zinco, 60 µg Crómio, 808 µg Vitamina A, 12 mg Vitamina E, 80 mg Vitamina C, 1,1 mg Tiamina, 1,5 mg
Riboflavina, 16 mg Niacina, 1,4 mg Vitamina B6, 210 µg Ácido fólico, 2,5 µg Vitamina B12, 50 µg Biotina, 6,0 mg Ácido pantoténico.
Apresentação:
600 g • Laranja, Maracujá, Pina Colada, Frutos Silvestres
IMPORTANTE:
Durante a gravidez deve ser recomendado por um técnico de saúde.
Especial atenção em caso de insuficiência renal e diabetes.
Análise Anti-Doping sabor maracujá.
Ideal para:
Rápida recuperação

Adequação Nutricional:
Pode conter vestígios de Glúten
Contém lactose

ENDURANCE/ HIDRATAÇÃO/ RECUPERAÇÃO

FAST
RECOVERY

PARA QUE SERVE:
Promover a rápida reposição do glicogénio muscular;
Acelerar a recuperação após o treino;
Promover a manutenção da massa muscular;
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Rácio de 3:1 entre carbono de rápida absorção
e proteínas;
Mistura de proteína vegetal, com 16 g proteína
por batido;
Com reforço de BCAA e glutamina, vitamina e
minerais.
COMO E QUANDO TOMAR:
Tomar imediatamente após o treino;
Pode ser tomado durante toda a época desportiva,
particularmente na fase mais intensa;
Especialmente indicado para dia de treino Bi-diario;
Pode ser tomado a partir dos 16 anos com ajuste
da toma diária.
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ENDURANCE/ HIDRATAÇÃO/ RECUPERAÇÃO

FAST RECOVERY
PLANT BASED

RÁPIDA RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DO GLICOGÉNIO MUSCULAR
Fast Recovery Plante based GoldNutrition® é composto por hidratos de carbono de absorção rápida e proteínas vegetais de
ervilha e abobora, num rácio 3:1, um complexo de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA) e glutamina, com baixo teor de
gordura. Este rácio entre hidratos de carbono e proteína favorece uma rápida reposição do glicogénio muscular, garantindo
uma rápida recuperação e evitando a destruição a massa muscular como fonte de energia durante os treinos, especialmente
em aqueles com poucas horas de recuperação entre eles. Para além disso, contém um conjunto de vitaminas e minerais que
favorecem todos os processos metabólicos relacionados com a absorção e utilização dos hidratos de carbono e proteínas
aumentando simultaneamente o potencial antioxidante e de recuperação desta fórmula.
Composição por batido Sabor Chocolate (80g + 500 ml água):
51 g Hidratos de carbono com 38 g Açúcares, 16 g Proteínas com 5,3 g BCAA 2:1:1 (Leucina, Isoleucina, Valina) e 4 g Glutamina +
Ácido glutâmico, 248 mg Extrato de grainha de uva, 248 mg Extrato de chá verde, 234 mg Sódio, 161 mg Cloreto, 256 mg Cálcio,
199 mg Magnésio, 10 mg Zinco, 60 µg Crómio, 800 µg Vitamina A, 12 mg Vitamina E, 80 mg Vitamina C, 1,1 mg Tiamina, 1,4 mg
Riboflavina, 16 mg Niacina, 1,4 mg Vitamina B6, 200 µg Ácido fólico, 2,5 µg Vitamina B12, 50 µg Biotina, 6,0 mg Ácido pantoténico.
Apresentação:
600 g • Chocolate
IMPORTANTE:
Durante a gravidez deve ser recomendado por um técnico de saúde.
Especial atenção em caso de insuficiência renal e diabetes.
Ideal para:
Rápida recuperação

Adequação Nutricional:
Pode conter vestígios de glúten
Sem lactose
Sem cafeína

PARA QUE SERVE:
Hidratação com aporte de hidratos de carbono e sais
minerais durante o exercício;
Evitar a hipoglicémia durante o exercício físico
intenso;
Evitar a instalação prematura da fadiga física e
mental durante o exercício intenso.

COMO E QUANDO TOMAR:
Deve ser tomado durante o treino, pelo menos 500
ml por hora de treino;
Pode ser tomado durante toda a época desportiva;
Pode ser tomado a partir dos 16 anos com ajuste
da toma diária.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Rácio de 2:1 entre glicose e frutose;
Combinação de hidratos de carbono de rápida
absorção – Glicose, frutose, maltodextrina;
Com sódio e magnésio;
Sem edulcorantes artificiais.

BEBIDA ISOTONICA
Gold Drink GoldNutrition® é uma bebida isotónica que aporta sais minerais e açúcares, ideal para ser ingerida durante a
prática de atividade física. A sua fórmula contém uma combinação de diferentes tipos de açúcares com um elevado índice
glicémico (IG) -dextrose, maltodextrina e frutose, o que permite otimizar a sua absorção, maximizar a absorção de açúcares
do intestino para o sangue, obtendo-se uma melhoria do rendimento físico.
Gold Drink GoldNutrition® possui a dose de sódio necessária para estimular a ingestão de água e aumentar a sua absorção
e retenção no organismo, bem como a quantidade suficiente deste mineral para prevenir situações de hiponatremia (baixa
taxa de sódio no plasma) que acontecem no decurso do exercício físico prolongado e, especialmente, sob temperaturas e
humidades elevadas, entre outros fatores. Esta fórmula contém também magnésio, para diminuir o aparecimento de cãibras
e o aumento de acidez.
Composição por porção sabor limão (40g + 500 ml água):
37 g Hidratos de carbono com 26g Açúcares, 201 mg sódio, 126 mg magnésio. Teor de lípidos, proteínas ou fibra inferior a 0,5 %.
Apresentação:
350 g • Laranja, Limão
IMPORTANTE:
Durante a gravidez deve ser recomendado por um técnico de saúde.
Especial atenção em caso de insuficiência renal e diabetes.
Ideal para:
Cãibras
Desportos superiores a 1h
Endurance

Adequação Nutricional:
Pode conter vestígios de Glúten
Sem lactose
Sem cafeína

ENDURANCE/ HIDRATAÇÃO/ RECUPERAÇÃO

GOLDRINK
350g

PARA QUE SERVE:
Hidratação com aporte de hidratos de carbono
e sais minerais durante o exercício;
Evitar a hipoglicémia durante o exercício físico
intenso;
Evitar a instalação prematura da fadiga física e
mental durante o exercício intenso.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Rácio de 2:1 entre glicose e frutose;
Combinação de hidratos de carbono de rápida
absorção – Glicose, frutose, maltodextrina;
Com sódio e magnésio;
Sem edulcorantes artificiais.
COMO E QUANDO TOMAR:
Deve ser tomado durante o treino, pelo menos
500 ml por hora de treino;
Pode ser tomado durante toda a época desportiva;
Pode ser tomado a partir dos 16 anos com ajuste
da toma diária.
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ENDURANCE/ HIDRATAÇÃO/ RECUPERAÇÃO

GOLDRINK
500g

BEBIDA ISOTONICA
Gold Drink GoldNutrition® é uma bebida isotónica que aporta sais minerais e açúcares, ideal para ser ingerida durante a
prática de atividade física. A sua fórmula contém uma combinação de diferentes tipos de açúcares com um elevado índice
glicémico (IG) -dextrose, maltodextrina e frutose, o que permite otimizar a sua absorção, maximizar a absorção de açúcares
do intestino para o sangue, obtendo-se uma melhoria do rendimento físico.
Gold Drink GoldNutrition® possui a dose de sódio necessária para estimular a ingestão de água e aumentar a sua absorção
e retenção no organismo, bem como a quantidade suficiente deste mineral para prevenir situações de hiponatremia (baixa
taxa de sódio no plasma) que acontecem no decurso do exercício físico prolongado e, especialmente, sob temperaturas e
humidades elevadas, entre outros fatores. Esta fórmula contém também magnésio, para diminuir o aparecimento de cãibras
e o aumento de acidez.
Composição por porção sabor laranja (40g + 500 ml água):
37 g Hidratos de carbono com 22 g Açúcares, 224 mg sódio, 126 mg magnésio. Teor de lípidos, proteínas ou fibra inferior a 0,5 %.
Apresentação:
500 g - Limão, Laranja
IMPORTANTE:
Durante a gravidez deve ser recomendado por um técnico de saúde.
Especial atenção em caso de insuficiência renal e diabetes.
Análise Anti-Doping sabor laranja.
Ideal para:
Cãibras
Desportos superiores a 1h
Endurance

Adequação Nutricional:
Pode conter vestígios de glúten
Sem lactose
Sem cafeína

PARA QUE SERVE:
Hidratação com aporte de hidratos de carbono e sais
minerais durante o exercício;
Evitar a hipoglicémia durante o exercício físico
intenso;
Evitar a instalação prematura da fadiga física e
mental durante o exercício intenso;
Promover a poupança do glicogénio muscular.

COMO E QUANDO TOMAR:
Deve ser tomado durante o treino, pelo menos 500 ml
por hora de treino;
Pode ser tomado durante toda a época desportiva;
É especialmente indicado para os treinos/ provas
mais intensos e prolongados;
Pode ser tomado a partir dos 16 anos com ajuste da
toma diária.

1x
40g

500ml

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Rácio de 2:1 entre glicose e frutose, com
combinação de glicose, frutose, maltodextrina;
Com BCAA, Glutapep®, sódio e magnésio;
Sem edulcorantes artificiais.

BEBIDA ISOTONICA COM AMINOACIDOS
Goldrink Premium GoldNutrition®, é uma bebida isotónica com rácio glucose-frutose 2:1 combinando diferentes tipos de açúcares
o que permite otimizar a sua absorção. Contém também os eletrólitos mais importantes com a dose de sódio necessária para
estimular a ingestão de água e aumentar a sua absorção e retenção no organismo, bem como a quantidade suficiente deste
mineral para prevenir situações de hiponatremia; e magnésio para prevenir o aparecimento de cãibras.
Goldrink Premium GoldNutrition®, contém 5,3 g por litro de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA) que garantem recuperação
mais rápida, melhor hidratação, mais tempo até atingir a fadiga, e ainda, Glutapep® um dipéptido, ultra puro patenteado de
glutamina e alanina, para potenciar a hidratação e a performance em treinos e provas longas, protegendo a massa muscular e
otimizando a recuperação.
Composição por porção sabor limão (40g + 500 ml água):
34 g Hidratos de carbono com 31 g Açúcares, 2,7 mg de BCAA, 500 mg Glutapep®, 250 mg sódio, 100 mg magnésio. Teor de lípidos
ou fibra inferior a 0,5 %.
Apresentação:
650 g • Limão, Frutos Vermelhos
IMPORTANTE:
Durante a gravidez deve ser recomendado por um técnico de saúde.
Especial atenção em caso de insuficiência renal e diabetes.
Pode ser tomado a partir dos 16 anos com ajuste da toma diária.
Análise Anti-Doping no sabor Frutos Vermelhos.
Ideal para:
Rápida recuperação
Desportos superiores a 1h
Endurance
Energia

Ingredientes patenteados

Adequação Nutricional:
Pode conter vestígios de Glúten
Contém lactose
Sem cafeína

ENDURANCE/ HIDRATAÇÃO/ RECUPERAÇÃO

GOLDRINK
PREMIUM 600g

PARA QUE SERVE:
Hidratação com aporte de hidratos de carbono,
aminoácidos e sais minerais durante o exercício;
Evitar a hipoglicémia durante o exercício físico
intenso;
Evitar a instalação prematura da fadiga física e
mental durante o exercício intenso;
Promover a poupança do glicogénio muscular.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Rácio de 2:1 entre glicose e frutose, com
combinação de Glicose, frutose, maltodextrina;
Com BCAA, PeptoPro®, sódio e magnésio.
COMO E QUANDO TOMAR:
Deve ser tomado durante o treino, pelo menos 500
ml por hora de treino;
Pode ser tomado durante toda a época desportiva.
É especialmente indicado para os treinos/ provas
mais intensos e prolongados;
Pode ser tomado a partir dos 16 anos com ajuste
da toma diária.

1x
40g

500ml

ENDURANCE/ HIDRATAÇÃO/ RECUPERAÇÃO

GOLDRINK
PREMIUM 750g

BEBIDA ISOTONICA COM AMINOACIDOS
Goldrink Premium GoldNutrition®, é uma bebida isotónica com rácio glucose-frutose 2:1 combinando diferentes tipos de
açúcares o que permite otimizar a sua absorção. Contém também os eletrólitos mais importantes com a dose de sódio
necessária para estimular a ingestão de água e aumentar a sua absorção e retenção no organismo, bem como a quantidade
suficiente deste mineral para prevenir situações de hiponatremia; e magnésio para prevenir o aparecimento de cãibras.
Goldrink Premium GoldNutrition®, contém 5,4 g por litro de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA) que garantem
recuperação mais rápida, melhor hidratação, mais tempo até atingir a fadiga, e ainda, PeptoPro® constituído por péptidos,
que atingem o músculo de uma forma mais rápida e fácil do que a proteína normal, permitindo travar a agressão muscular
que ocorre durante o treino prolongado facilitando tambem a recuperação muscular pós-treino.
Composição por porção sabor limão (40g + 500 ml água):
26 g Hidratos de carbono com 26 g Açúcares, 2,7 mg de BCAA, 700 mg PeptoPro®, 241 mg sódio, 88 mg magnésio. Teor de
lípidos ou fibra inferior a 0,5 %.
Apresentação:
750 g • Limão, Frutos Vermelhos
IMPORTANTE:
Durante a gravidez deve ser recomendado por um técnico de saúde.
Especial atenção em caso de insuficiência renal e diabetes.
Pode ser tomado a partir dos 16 anos com ajuste da toma diária.
Análise Anti-Doping sabor Frutos vermelhos.
Ideal para:
Rápida recuperação
Desportos superiores a 1h
Endurance
Energia

Ingredientes patenteados

Adequação Nutricional:
Pode conter vestígios de glúten
Sem lactose
Sem cafeína

PARA QUE SERVE:
Reposição de magnésio;
Evitar cãibras e reduzir o cansaço e a fadiga;
Melhoria da eficiência muscular durante
o exercício.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Citrato + Bisglicinato de magnésio;
Sem açúcares;
Sem edulcorantes artificiais;
COMO E QUANDO TOMAR:
Ideal para consumir durante o treino;
Pode ser utilizado de forma regular durante
o período mais intenso da época desportiva;
É especialmente indicado para treinos e
provas prolongados ou em dias de muito calor;
Pode ser tomado a partir dos 16.

1x

RÁPIDA REPOSIÇÃO DE MAGNESIO
Liquid Magnesium GoldNutrition® é uma fórmula que contém uma combinação de citrato e bisglicinato de magnésio, duas
formas de magnésio com elevada biodisponibilidade e absorção. Uma das funções principais do Magnésio é contribuir para o
relaxamento dos músculos: quando há carências de Magnésio, podem ocorrer espasmos e cãibras musculares. Nos atletas, e
em especial naqueles que praticam desportos de endurance com treinos prolongados, é frequente existirem défices de Magnésio
provocados maioritariamente pelo seu desgaste a nível muscular, bem como pela sua eliminação através do suor.
A esta fórmula foi ainda enriquecida com vitamina B6 que aumenta a absorção e a utilização deste mineral; riboflavina e o ácido
pantoténico que participam no metabolismo energético, cujo correto funcionamento é fundamental na prática de exercício a
intensidades mais elevadas.
Composição por vial sabor limão (25 ml):
250 mg Magnésio, 3 mg Ácido pantoténico, 0,7 mg Riboflavina e 0,7 mg Vitamina B6.
Apresentação:
10 viais de 25 ml • Limão
IMPORTANTE:
Não é recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Se tomar medicamentos hipotensores, consulte o seu médico
antes de tomar este produto.
Análise Anti-doping.
Ideal para:
Cãibras
Rápida recuperação
Relaxamento muscular

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose

ENDURANCE/ HIDRATAÇÃO/ RECUPERAÇÃO

LIQUID MAGNESIUM

ENDURANCE/ HIDRATAÇÃO/ RECUPERAÇÃO

ELECTROLYTES
STICKS
PARA QUE SERVE:
Reposição de sais minerais;
Prevenção da hiponatremia;
Promoção da retenção de fluidos com melhoria
da hidratação.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Sódio + magnésio+ cloreto + potássio;
Com Bicarbonato de sódio;
Para colocar diretamente na boca.
COMO E QUANDO TOMAR:
Ideal para consumir durante o treino;
Pode ser tomado durante toda a época competitiva;
É especialmente indicado na fase mais intensa da
época ou nos períodos de mais calor.
Pode tomar até um máximo de 4 sticks por dia.

ELETROLITOS EM PÓ
Electrolytes Sticks GoldNutrition® é uma fórmula desenvolvida para garantir a reposição adequada dos eletrólitos perdidos,
sendo também uma alternativa para aqueles que desejam repor eletrólitos de forma fácil e rápida.
Electrolytes Sticks GoldNutrition® contém carbonato de magnésio, fosfato de potássio e como fontes de sódio contém
cloreto de sódio e bicarbonato de sódio, uma substância que funciona como tampão, reduzindo a acidez muscular e
permitindo assim prolongar a performance, Electrolytes Sticks GoldNutrition® apresenta-se na forma de pó em práticas
saquetas individuais, para colocar diretamente na boca com uma dissolução e absorção muito rápidas.
Composição por Stick sabor Frutos Vermelhos (3 g):
237 mg sódio, 167 mg magnésio, 50 mg potássio, 500 mg bicarbonato de sódio, 77 mg Cloreto, 125 mg fosforo.
Apresentação:
Caixa com 10 sticks • Frutos Vermelhos
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Pode ser tomado a partir dos 18 anos.
Especial atenção para indivíduos com hipertensão arterial, devido
ao elevado teor de sódio.
Ideal para:
Endurance
Repoisição de sais minerais
Hidratação

Adequação Nutricional:
Pode conter vestígios de glúten
Sem lactose

PARA QUE SERVE:
Reposição de sais minerais;
Prevenção da hiponatremia;
Promoção da retenção de fluidos com
melhoria da hidratação.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Sódio + magnésio+ cloreto + potássio;
Com Bicarbonato de sódio e Bicarbonato
de potássio;
A dose pode ser ajustada em função
da necessidade.
COMO E QUANDO TOMAR:
Ideal para consumir durante o treino;
Pode ser tomado durante toda a época competitiva;
É especialmente indicado na fase mais intensa da
época ou nos períodos de mais calor;
Pode tomar até um máximo de 6 cápsulas por dia.

2X

POR CADA
HORA DE TREINO

ELETROLITOS EM CÁPSULAS
Os eletrólitos perdidos no suor devem ser repostos, uma vez que o seu equilíbrio é essencial na manutenção de processos
metabólicos. As Salt Caps GoldNutrition® são compostas pelos sais minerais (eletrólitos) que maioritariamente perdemos no
suor. O eletrólito predominante é o sódio, uma vez que é perdido em maior quantidade, complementando-se a fórmula com
Cloreto, Magnésio e Potássio, para manter um equilíbrio eletrolítico. Este produto destina-se a praticantes de modalidades cuja
duração prolongada se reflita em maiores taxas de sudorese e assim maior necessidade de reposição dos sais minerais.
Composição por dose diária (2 cápsulas):
300 mg sódio, 60 mg magnésio, 300 mg cloreto, 100 mg potássio.
Composição por cápsula:
150 mg sódio, 30 mg magnésio, 150 mg cloreto, 50 mg potássio.
Apresentação:
60 Cápsulas vegetais
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Especial atenção para indivíduos com hipertensão arterial,
devido ao elevado teor de sódio
Pode ser tomado a partir dos 18 anos.
Ideal para:
Cãibras
Endurance
Repoisição de sais minerais
Hidratação

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose

ENDURANCE/ HIDRATAÇÃO/ RECUPERAÇÃO

SALT CAPS

ENDURANCE/ HIDRATAÇÃO/ RECUPERAÇÃO

ENDURANCE
FRUIT BAR
PARA QUE SERVE:
Manutenção dos níveis de energia durante
o exercício;
Conservação do glicogénio muscular;
Prevenção da perda de massa muscular.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Fonte de energia rápida e intermédia,
com 20 g de hidratos por barra;
Com 39% amêndoa;
Com 10% proteína de origem vegetal.
COMO E QUANDO TOMAR:
Ideal para consumir durante o treino;
Pode ser tomado durante toda a época competitiva;
Ideais para os atletas que praticam treinos
prolongados e extenuantes.

BARRA ENERGÉTICA DE FRUTA E AMÊNDOA
Com o avançar do treino as reservas energéticas, vão diminuindo, e com isto, o rendimento geral do atleta. Endurance Fruit
Bar GoldNutrition® possui uma boa concentração de açúcares que vão ser libertados em diferentes fases, permitindo a
reposição da glicemia e a manutenção dos níveis de energia por períodos mais prolongados. Esta barra contém também
proteínas que permitem manter um aporte de aminoácidos ao músculo, permitindo assim poupar a proteína muscular e
conservar a massa muscular. Ideais para os atletas que praticam treinos prolongados e extenuantes, especialmente em
modalidades de endurance como ciclismo, BTT, triatlo e fundo.
Composição por barra sabor Amêndoa- Morango (40g):
20 g hidratos de carbono com 15 g açúcares, 4 g proteína, 8 g lípidos com 0,8 g saturados, 3 g fibra e 0,02 g sal.
Apresentação:
Caixa com 15 unidades, 40g • Amendoa-Morango, Amendoa-Banana
IMPORTANTE:
Especial atenção no caso de diabetes.
Ideal para:
Energia
Desportos superiores a 1h
Endurance

Adequação Nutricional:
Pode conter vestígios de glúten
Sem lactose

PARA QUE SERVE:
Manutenção dos níveis de energia durante
o exercício;
Prevenção da hiponatrémia;
Conservação do glicogénio muscular.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Fonte de energia rápida com 20 g de hidratos
por barra;
Com 200 mg de sódio por barra;
Com cafeína, taurina e vitaminas.
COMO E QUANDO TOMAR:
Ideal para consumir durante o treino;
Pode ser tomado durante toda a época competitiva;
Ideais para os atletas que praticam treinos
prolongados e extenuantes.

BARRA ENERGÉTICA SALGADA
Endurance Salt Bar GoldNutrition® apresenta uma combinação de sabor doce e salgado, com uma textura única, fornecendo 200
mg de sódio por barra. O alto teor de sódio que caracteriza esta barra permite ao atleta evitar valores muito baixos de sódio no
sangue (hiponatremia) que podem levar ao comprometimento da performance desportiva. Endurance Salt Bar GoldNutrition®
contém outros fundamentais para ajudar o atleta a manter a sua performance como 20 g de hidratos de carbono para fornecimento
de energia rápida; Taurina e cafeína para promover o aumento de energia e favorecer a concentração; glutamina e BCAA para
minimizar a degradação muscular durante o exercício físico e promover a recuperação muscular; tiamina, vitamina B6 e magnésio
para manter o metabolismo energético e combater a fadiga.
Composição por barra sabor Avelã - Chocolate (40g):
20 g Hidratos de Carbono com 18 g Açúcares, 4,1 g Proteínas, 12 g Lípidos com 3,8 g saturados, 208 mg Sódio, 56 mg Magnésio, 49
mg Cafeína, 486 mg Taurina, 43 mg BCAA, 118 mg Glutamina, 0,2 mg Tiamina e 0,2 mg Vitamina B6.
Apresentação:
Caixa com 15 unidades, 40g • Chocolate - Avelã, Chocolate - Amendoim,
Chocolate -Milho torrado

Adequação Nutricional:
Pode conter vestígios de glúten
Pode conter vestígios de lactose

IMPORTANTE:
Especial atenção em caso de insuficiência renal e diabetes.
Pode ser tomado a partir dos 16 anos.
Ideal para:
Energia
Desportos superiores a 1h
Endurance

LACTO
VEGETARIANO

ENDURANCE/ HIDRATAÇÃO/ RECUPERAÇÃO

ENDURANCE
SALT BAR

ENDURANCE/ HIDRATAÇÃO/ RECUPERAÇÃO

TOTAL ENERGY
JELLY BAR
PARA QUE SERVE:
Conservação do glicogénio muscular;
Fonte rápida de energia para manutenção
da glicémia durante o exercicio;
Modalidades de endurance ou alta intensidade.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Energia rápida com 17 a 23 g de hidratos por barra;
Ingredientes de origem vegetal sem cobertura;
Cafeína no sabor cola;
Sódio no sabor Laranja.
COMO E QUANDO TOMAR:
Ideal para consumir durante o treino;
Pode ser tomado durante toda a época competitiva;
Ideais para os atletas que praticam treinos
prolongados e extenuantes.

BARRA ENERGÉTICA DE GELATINA
Total Energy Jelly Bar GoldNutrition® são barras tipo goma, ideais para atletas que têm treinos prolongados e extenuantes,
com a necessidade de reposição de açúcares de absorção rápida. Estas barras oferecem uma alternativa saborosa aos géis,
com uma textura agradável de modo a variar a oferta no que diz respeito à ingestão de açúcares.
Além da barra apenas com açúcares as Total Energy Jelly Bar GoldNutrition® apresentam uma referência com cafeína e
outra com maior teor de sódio para abranger as várias necessidades relativas a estas modalidades.
Composição por barra sabor Laranja (30g):
17 g Hidratos de Carbono com 15 g Açúcares, 125 mg Sódio.
Apresentação:
Caixa com 15 unidades, 30g • Maçã, Morango, Cola, Laranja
IMPORTANTE:
Especial atenção no caso de diabetes.
Ideal para:
Energia
Desportos superiores a 1h
Endurance

Adequação Nutricional:
Pode conter vestígios de glúten
Sem lactose
Com ou sem cafeína

PARA QUE SERVE:
Combater e retardar a fadiga física e mental;
Aporte imediato de energia;
Manter os níveis de açúcar no sangue.

COMO E QUANDO TOMAR:
Tomar 1 a 3 vezes por dia, antes e/ou após o
exercício na sua bebida pré ou pós treino ;
Não tem período específico de toma.

1x

+

250 ml

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Fonte de energia rápida com 25 g de
hidratos por gel;
Com cafeína ou taurina e vitaminas;
Com mistura de hidratos de carbono;
Gel de textura espessa.

ENERGIA NO MOMENTO: GEL ENERGÉTICO
Extreme Gel GoldNutrition® é um saboroso gel de utilização muito prática, que devido à sua composição em açúcares de absorção
rápida e elevado índice glicémico, minerais, e aminoácidos de cadeia ramificada, vai permitir manter os níveis de açúcar no
sangue estáveis, repor os sais minerais mais importantes perdidos durante o treino, prevenir a fadiga e ajudar a preservar a massa
muscular. A presença de Taurina ou cafeína vai permitir aumentar os níveis de concentração e prevenir a fadiga. Esta fórmula
contém ainda vitaminas do complexo B, fundamentais nos processos de produção de energia durante o treino.
Composição por gel sabor Morango (40g):
25 g hidratos de carbono com 5,2 g açúcares, 50 mg taurina, 156 mg BCAA, 36 mg sódio, 4,4 mg Vitamina E, 15 mg Vitamina C,
0,21 mg Tiamina, 0,24 mg Riboflavina, 2,7 mg Niacina, 0,3 mg Vitamina B6.
Apresentação:
Caixa com 24 unidades, 40g • Morango, Frutos Vermelhos, Maçã
IMPORTANTE:
Especial atenção no caso de diabetes e hipertensão arterial.
Pode ser tomado a partir dos 16 anos.
Ideal para:
Energia
Desportos superiores a 1h
Endurance

Adequação Nutricional:
Sem glúten
Sem lactose
Com cafeína ou Taurina

ENDURANCE/ HIDRATAÇÃO/ RECUPERAÇÃO

EXTREME GEL

PARA QUE SERVE:
Retardar a fadiga física e mental;
Aporte imediato de energia;
Manter os níveis de açúcar no sangue.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Fonte de energia rápida com 29 g de
hidratos por gel;
Com BCAA, ou cafeína;
Com mistura de hidratos de carbono;
Gel de textura fluida.
COMO E QUANDO TOMAR:
Ideal para consumir durante o treino;
Pode ser tomado durante toda a
época competitiva;
Ideais para os atletas que praticam treinos
prolongados e extenuantes.

1x

+

250 ml
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EXTREME
FLUID GEL

ENERGIA NO MOMENTO: GEL ENERGÉTICO FLUIDO
Extreme Fluid Gel GoldNutrition® apresenta-se como uma opção mais fluida para manter os níveis de açúcar no sangue
em valores estáveis, graças aos hidratos de carbono de elevado índice glicémico, permitindo assim um adiamento da fadiga
e a manutenção da performance durante mais tempo. Combina hidratos de carbono de elevado índice glicémico, dextrose,
maltodextrina, glucose e frutose de forma a garantir a estabilidade da glucose sanguínea e prevenir hipoglicémias resultantes
da depleção de hidratos de carbono. Extreme Fluid Gel GoldNutrition® apresenta-se em 3 diferentes formulas uma só com
BCAA outra com BCAA e cafeína e uma só com cafeína.
Composição por gel sabor Limão - BCAA (40g):
29 g hidratos de carbono com 16 g açúcares, 101 mg BCAA, 4 mg sódio.
Composição por gel sabor Frutos Vermelhos – BCAA & cafeína (40g):
29 g hidratos de carbono com 16 g açúcares, 48 mg Cafeína,102 mg BCAA, 5 mg sódio.
Composição por gel sabor Morango/Banana – Cafeína (40g):
28 g hidratos de carbono com 15 g açúcares, 12 mg Cafeína, 6 mg sódio.
Apresentação:
Caixa com 24 unidades, 40g • Limão, Ananás, Frutos Vermelhos, Melão, Morango - Banana
IMPORTANTE:
Especial atenção no caso de diabetes.
Pode ser tomado a partir dos 16 anos.
Ideal para:
Energia
Desportos superiores a 1h
Endurance

Adequação Nutricional:
Sem glúten
Sem lactose
Com ou sem cafeína

PARA QUE SERVE:
Combater e retardar a fadiga física e mental;
Aporte imediato de energia;
Manter os níveis de açúcar no sangue.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Fonte de energia rápida, com 25 g de
hidratos por gel;
106 mg de cafeína e 262 mg de sódio por gel;
Sabor ligeiramente salgado.
COMO E QUANDO TOMAR:
Ideal para consumir durante o treino;
Pode ser tomado durante toda a
época competitiva;
Ideais para a fase final dos treinos ou provas
prolongados.

1x

+

250 ml
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BOOST PLUS
ENERGY GEL

EXPLOSÃO DE ENERGIA
O Boost Plus Energy Gel GoldNutrition® é um gel com 106mg de cafeína e 262mg juntamente com hidratos de carbono de
libertação rápida, pensado para as alturas mais críticas onde é necessária uma injeção de energia. O Boost Plus Energy Gel
GoldNutrition® combina dois tipos hidratos de carbono: maltodextrina e frutose, num rácio de 2:1 entre glicose e frutose, assim,
esta combinação permite uma melhor utilização de energia.
O que diferencia o Boost Plus Energy Gel GoldNutrition® é o seu alto teor de sódio e cafeina juntamente com hidratos de carbono de
rápida absorção. Este gel pode ser utilizado como pré treino em provas de mais curta duração ou desportos de alta intensidade como
futebol, ou fazer parte de uma estratégia de suplementação para atacar em força fases finais de provas mais longas.
Composição por gel sabor caramelo salgado (40g):
25 g hidratos de carbono com 9,6 g açúcares, 262 mg sódio, 107 mg cafeína, 58 mg magnésio
Apresentação:
Caixa com 16 unidades, 40g • Caramelo Salgado
IMPORTANTE:
Especial atenção no caso de diabetes e hipertensão arterial.
Pode ser tomado a partir dos 18 anos.
Ideal para:
Energia
Desportos superiores a 1h
Endurance

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose

PARA QUE SERVE:
Combater e retardar a fadiga física e mental;
Aporte prolongado de energia;
Manter os níveis de açúcar no sangue.

COMO E QUANDO TOMAR:
Ideal para consumir durante o treino;
Pode ser tomado durante toda a
época competitiva;
Pode ser tomado também antes do treino.

1x

+

250 ml

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
21g de hidratos de carbono por gel;
154 mg de magnésio por gel;
Com isomaltulose e gordura de coco;
Hidratos de carbono com diferentes tempos
de absorção.

ENERGIA DE LIBERTAÇÃO PROLONGADA
O Long Lasting Energy Gel GoldNutrition® apresenta-se como uma opção prática e saborosa para manter os níveis de açúcar
no sangue em valores estáveis, permitindo assim um adiamento da fadiga e a manutenção da performance durante mais tempo.
O que diferencia Long Lasting Energy Gel GoldNutrition® é a utilização de fontes de hidratos de carbono de libertação mais
moderada juntamente com gordura de coco, que se traduz numa libertação de energia mais prolongada, o que pode ser útil em
diferentes estratégias de treino ou competitivas.
O Long Lasting Energy Gel GoldNutrition® combina três tipos hidratos de carbono com diferentes taxas de absorção, maltodextrina,
isomaltulose e frutose, de forma a garantir a estabilidade da glucose sanguínea e prevenir hipoglicémias resultantes da depleção
de hidratos de carbono, o que permite maximizar a sua absorção e utilização.
Composição por gel sabor Manga (40g)
21 g hidratos de carbono com 13 g açúcares, 900 mg gorduras, 52 mg sódio, 62 mg magnésio.
Apresentação:
Caixa com 16 unidades, 40g • Manga, Banana
IMPORTANTE:
Especial atenção em caso de insuficiência renal e diabetes.
Pode ser tomado a partir dos 16 anos.
Ideal para:
Energia
Desportos superiores a 1h
Endurance

Adequação Nutricional:
Sem glúten
Sem lactose

ENDURANCE/ HIDRATAÇÃO/ RECUPERAÇÃO

LONG LASTING
ENERGY GEL

BCAA

BCAA
PARA QUE SERVE:
Preservar a massa muscular;
Prevenir a fadiga mental, que ocorre durante
o exercício prolongado;
Acelerar a recuperação muscular após o esforço.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Origem vegetal;
Em proporção 2:1:1;
1 g de aminoácidos por comprimido,
para facilitar a adaptação da dose.
COMO E QUANDO TOMAR:
Deve ser tomado antes e após o treino;
Pode ser tomado durante toda a
época competitiva;
Pode complementar bebidas ou batidos para
aumentar o teor de BCAA.

2X

1H
ANTES

TREINO DEPOIS

PRESERVAÇÃO MUSCULAR
A fórmula BCAA GoldNutrition® contém aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA) numa proporção de 2:1:1 (Leucina, Isoleucina e
Valina), aquela em que se encontram no organismo. Os BCAA são aminoácidos essenciais que constituem cerca de 33% da proteína
muscular do nosso corpo, sendo fundamentais para a preservação da massa muscular magra. Estes aminoácidos participam no
processo de produção de energia e atrasam o aparecimento da fadiga central durante o exercício intenso; constituem a terceira
fonte energética, nas atividades físicas de resistência; são importantes para reduzir o catabolismo muscular promovido pelo
estímulo do exercício e participam na síntese de proteínas no músculo após o exercício. BCAA GoldNutrition® contém BCAA
obtidos por fermentação de fontes vegetais numa prática apresentação em comprimidos com 1 g de aminoácidos, o que permite
uma melhor adaptação da dose as necessidade do atleta.
Composição por dose diária (4 comprimidos):
4 g BCAA (2 g leucina, 1 g Isoleucina, 1g Valina).
Apresentação:
60 ou 180 comprimidos
IMPORTANTE:
Durante a gravidez e aleitamento deve ser recomendado
por um técnico de saúde.
Especial atenção em caso de doença renal.
Pode ser tomado a partir dos 16 anos.
Ideal para:
Preservar massa muscular
Recuperação

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose

BCAA 8:1:1
BCAA

PARA QUE SERVE:
Aumentar a performance física;
Estimular o crescimento de massa muscular;
Atenuar a fadiga e o cansaço físico;
Acelerar a recuperação muscular.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Origem vegetal;
Em proporção 8:1:1;
800 mg leucina por comprimido.
COMO E QUANDO TOMAR:
Deve ser tomado antes e após o treino;
Pode ser tomado durante toda a
época competitiva.
Pode complementar bebidas ou batidos para
aumentar o teor de BCAA.

2X

30 / 60
MIN
ANTES

do treinO

DEPOIS

ESTIMULANTE DO CRESCIMENTO MUSCULAR
BCAA 8:1:1 GoldNutrition® contém aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA) numa proporção de 8:1:1 (Leucina, Isoleucina e
Valina). Cada um dos BCAA desempenha um papel fundamental no metabolismo muscular, sendo a leucina o aminoácido que
desempenha o papel mais relevante neste mecanismo, influenciado diretamente a síntese proteica muscular e melhorando os
mecanismos de tradução e transcrição proteicos nas células musculares. BCAA 8:1:1 GoldNutrition® contém uma concentração
de BCAA numa proporção favorável à leucina e, adicionalmente, uma concentração significativa de isoleucina e de valina, o que
permite um aumento das concentrações plasmáticas de BCAA e de leucina, originando um aumento da força e um maior tempo
de performance adequada aos treinos de força e de endurance, intensos e regulares.
Composição por dose diária (4 comprimidos):
4 g BCAA (3200 mg leucina, 400 mg Isoleucina, 400 mg Valina).
Apresentação:
200 comprimidos
IMPORTANTE:
Durante a gravidez e aleitamento deve ser recomendado
por um técnico de saúde.
Especial atenção em caso de doença renal.
Pode ser tomado a partir dos 18 anos.
Ideal para:
Força muscular
Preservar massa muscular
Rápida recuperação

Adequação Nutricional:
Sem glúten
Sem lactose

PARA QUE SERVE:
Promover a síntese proteica e os ganhos de
massa muscular;
Acão anti catabólica e de recuperação muscular
após o esforço;
Prevenir a fadiga mental, que ocorre durante o
exercício prolongado;
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Origem vegetal;
Em proporção 4:1:1;
Com glutamina;
Menos de 0,5 g de hidratos e sem gordura.
COMO E QUANDO TOMAR:
Deve ser tomado antes e após o treino;
Podem também ser tomados durante o treino;
Pode ser tomado durante toda a
época competitiva.

2

250ml

BCAA

BCAA &
GLUTAMINE

GANHO DE MASSA MUSCULAR, SISTEMA IMUNITÁRIO
E RECUPERAÇÃO
BCAA’s & Glutamine GoldNutrition® combina aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA) numa proporção de 4:1:1 (Leucina,
Isoleucina e Valina) com a Glutamina. A conjugação entre os BCAA e a Glutamina permitem obter uma fórmula que potencia
a síntese proteica, promove uma melhor recuperação muscular após o exercício e previne a fadiga crónica.
A suplementação com BCAA e com Glutamina revela-se de extrema importância dado que estes têm uma ação anticatabólica,
previnem a fadiga central, contribuem para a síntese proteica e aceleram a recuperação após o exercício.
Composição por dose diária (10 g pó (2 medidas) + 250 ml água):
4, g leucina, 1 g Isoleucina, 1 g Valina, 2,4 g Glutamina.
Apresentação:
300g • Limão e Melancia
IMPORTANTE:
Durante a gravidez e aleitamento deve ser recomendado
por um técnico de saúde.
Especial atenção em caso de doença renal.
Pode ser tomado a partir dos 18 anos.
Ideal para:
Ganhos de massa muscular
Sistema imunitário
Rápida recuperação

Adequação Nutricional:
Sem glúten
Sem lactose

GLUTAMINE
POWDER
GLUTAMINA

PARA QUE SERVE:
Programas de ganho de massa muscular;
Efeito anti catabólico;
Prevenção o síndrome de fadiga crónica;
Fortalecimento do sistema imunitário.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Glutamina Kyowa de alta qualidade e pureza;
Sem aditivos.
COMO E QUANDO TOMAR:
Pode ser tomado após o treino ou em qualquer
outra altura do dia;
Pode ser tomado durante toda a época
competitiva, sendo especialmente indicado na
fase mais intensa;
Pode complementar bebidas ou batidos para
aumentar o teor de glutamina.

1x

ANTI-CATABÓLICO E RECUPERADOR MUSCULAR
L-Glutamine GoldNutrition® provem de uma empresa pioneira na produção de aminoácidos livres que é a Kyowa, isto garante
uma qualidade e pureza do ingrediente muito acima da média do disponível no mercado. O consumo de Glutamina é essencial
para que o organismo não utilize aminoácidos essenciais para a sua síntese e para que haja a manutenção das suas reservas
intramusculares. A Glutamina é um dos aminoácidos que provoca uma maior libertação da hormona do crescimento, e funciona
também como fonte de energia para as células do sistema imunitário, nomeadamente para os glóbulos brancos.
Composição por dose diária (1 medida):
7 g glutamina.
Apresentação:
300g • Sabor Neutro

Ingredientes patenteados

IMPORTANTE:
Durante a gravidez e aleitamento deve ser recomendado
por um técnico de saúde.
Especial atenção em caso de doença renal.
Pode ser tomado a partir dos 16 anos.
Ideal para:
Ganhos de massa muscular
Sistema imunitário

Adequação Nutricional:
Sem glúten
Sem lactose

GLUTAMINE

GLUTAMINE
PARA QUE SERVE:
Programas de ganho de massa muscular;
Efeito anti catabólico;
Prevenção o síndrome de fadiga crónica;
Fortalecimento do sistema imunitário.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Glutamina Kyowa de alta qualidade e pureza;
950 mg glutamina por cápsula.
COMO E QUANDO TOMAR:
Pode ser tomado após o treino ou em qualquer
outra altura do dia;
Pode ser tomado durante toda a época
competitiva, sendo especialmente indicado
na fase mais intensa.

x

TREINO

DEPOIS

ANTI-CATABÓLICO E RECUPERADOR MUSCULAR
L-Glutamine Capsules GoldNutrition® provem de uma empresa pioneira na produção de aminoácidos livres que é a Kyowa, isto
garante uma qualidade e pureza do ingrediente muito acima da média do disponível no mercado. O consumo de Glutamina é
essencial para que o organismo não utilize aminoácidos essenciais para a sua síntese e para que haja a manutenção das suas
reservas intramusculares. A Glutamina é um dos aminoácidos que provoca uma maior libertação da hormona do crescimento, e
funciona também como fonte de energia para as células do sistema imunitário, nomeadamente para os glóbulos brancos.
Composição por dose diária (3 cápsulas):
2850 mg glutamina
Apresentação:
90 cápsulas vegetais

Ingredientes patenteados

IMPORTANTE:
Durante a gravidez e aleitamento deve ser recomendado
por um técnico de saúde.
Especial atenção em caso de doença renal.
Pode ser tomado a partir dos 16 anos.
Ideal para:
Ganhos de massa muscular
Sistema imunitário

Adequação Nutricional:
Sem glúten
Sem lactose

PARA QUE SERVE:
Diminuir as dores articulares;
Combater a inflamação articular;
Travar o processo degenerativo da cartilagem.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Glucosamina (1500 mg) + Condroitina (1300 mg);
MSM e Boswelia serrata;
Fórmula combinada com ação sinérgica.
COMO E QUANDO TOMAR:
Deve ser tomado no intervalo das refeições.
Pode ser tomado por períodos que vão desde os
2 aos 6 meses consecutivos, com pausas de pelo
menos 1 mês antes de retomar.

1x

3X
POR DIA, fora
das REFEIÇÕES

SAÚDE DAS ARTICULAÇÕES
Joint Complex GoldNutrition® é um suplemento alimentar indicado para a prevenção e alívio dos sintomas em casos de
enfraquecimento articular pois, apresenta na sua composição glucosamina e condroitina dois elementos base na composição
e estrutura da cartilagem, MSM e Boswellia serrata ingredientes com efeito anti-inflamatório e protetor das articulações. A
evidência científica revela uma maior eficácia na sintomatologia articular quando os mesmos são suplementados em conjunto.
De esta forma, a combinação de ingredientes presente em Joint Complex GoldNutrition® atua diretamente na estrutura e
na função da cartilagem articular, aliviando também a dor nas articulações, devido aos efeitos na síntese da cartilagem e ao
tratamento de inflamação de baixo grau, dor, inchaço e rigidez.
Composição por dose diária (3 comprimidos):
1500 mg glucosamina, 1000 mg condroitina, 1300 mg MSM, 200 mg Boswellia serrata.
Apresentação:
90 comprimidos
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Suspender a toma 2 semanas antes de uma cirurgia programada.
Especial atenção em caso de toma de hipocoagulantes.
Pode ser tomado a partir dos 18 anos.
Ideal para:
Recuperação das articulações e cartilagens

Adequação Nutricional:
Sem glúten
Sem lactose

CARTILAGENS / ARTICULAÇÕES

JOINT
COMPLEX

CARTILAGENS / ARTICULAÇÕES

UC-II
COMPLEX
PARA QUE SERVE:
Melhoria do conforto articular;
Recuperação de processos de lesão articular
e artrose;
Melhoria da rigidez e mobilidade articular;
Redução da dor causada pela inflamação articular
após exercício.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
40 mg Colagénio patenteado UC-II, colagénio
tipo II não desnaturado;
Só 1 cápsula por dia;
Vitaminas D3, K2,C Manganês e Boro.
COMO E QUANDO TOMAR:
Deve ser tomado antes de deitar;
Este produto pode ser tomado continuamente de
forma segura por períodos de 4 a 6 meses, sendo
que a toma mínima recomendada é de 24 meses.

1x

ANTES
DE DEITAR

RECUPERAÇÃO ARTICULAR
O exercício com alto impacto pode ativar alguns dos mesmos processos fisiológicos que afetam as articulações, especialmente as
do joelho, causando inflamação, dor localizada e rigidez.
O colagénio tipo II, ou colagénio não desnaturado, é o componente maioritário presente nas cartilagens. UC-II® Complex
GoldNutrition® é uma fórmula especificamente pensada para favorecer a reposição do colagénio articular, recuperando
a integridade e mobilidade das articulações. A fórmula colagénio UC-II® é uma fórmula patenteada de colagénio tipo II não
desnaturado de cartilagem de frango, que tem mostrado efeitos positivos na recuperação da cartilagem com 40 mg por toma
diária. Esta fórmula foi enriquecida também com vitaminas e minerais fundamentais para a proteção e formação da cartilagem..
Composição por dose diária (1 cápsula):
40 mg UC-II® *, 20 µg Vitamina D3, 40 µg Vitamina K2, 90 mg Vitamina C, 2 mg Manganês, 4 mg Boro. *UC-II® is a Lonza trademark.
Apresentação:
30 Cápsulas

Ingredientes patenteados

IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Pode ser tomado a partir dos 18 anos.
Ideal para:
Recuperação das articulações e cartilagens

Adequação Nutricional:
Sem glúten
Sem lactose

PARA QUE SERVE:
Reposição de níveis adequados de zinco e magnésio;
Acelerar a cicatrização de microlesões, decorrentes
do treino intenso;
Diminuição de cãibras e da tensão muscular.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Combina 2 frontes de Zinco de muito elevada
absorção, L-aspartato de zinco, mono-L-metionina
sulfato de zinco;
Com Bisglicinato de magnésio altamente
biodiponiviel e com baixo impacto intestinal.
COMO E QUANDO TOMAR:
Deve ser tomado ao deitar, de preferência com
água ou chá;
Pode ser tomado durante toda a época competitiva,
sendo especialmente indicado na fase mais intensa
da época ou nos períodos de mais calor.

3x

30 / 60
MIN
ANTES

DE
DEITAR

RECUPERAÇÃO MUSCULAR
O treino intenso, o stresse oxidativo a que os atletas estão sujeitos, a perda de minerais pela transpiração e urina, e a
alimentação desequilibrada, fazem com que a suplementação com estes nutrientes seja muito importante para a função
muscular (pela participação no processo de contração muscular ou, após o exercício, pela participação nos processos
anabólicos, ativados pelo exercício). ZMA GoldNutrition® é uma fórmula que pretende colmatar as deficiências de zinco
e magnésio, muito frequentes em atletas. Esta fórmula mineral, contém aspartato e monometionina de zinco, glicinato de
magnésio e vitamina B6. As formas de zinco e magnésio são altamente biodisponíveis. A adição de vitamina B6 aumenta a
absorção e a utilização destes dois minerais. ZMA GoldNutrition® é uma fórmula anabólica que ajuda a melhorar a eficácia
do sono, a reparação de tecidos e a produção de hormonas anabólicas que é maximizada durante o sono, razão pela qual
se recomenda tomar 30 a 60 minutos, antes de deitar.
Composição por dose diária (3 cápsulas):
25 mg Zinco, 450 mg Magnésio, 10,5 mg vitamina B6.
Apresentação:
90 Cápsulas vegetais
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Evitar tomar em conjunto com alimentos que contenham cálcio.
Pode ser tomado a partir dos 18 anos.
Ideal para:
Cicatrização de micro lesões
Resposição de minerais especificos

Adequação Nutricional:
Sem glúten
Sem lactose
Sem cafeína

MÚSCULOS E TENDÕES

ZMA

MÚSCULOS E TENDÕES

MUSCLE
REPAIR
PARA QUE SERVE:
Acelerar a recuperação das lesões musculares;
Diminuir a dor e a inflamação;
Evitar a agressão muscular causada
pela inflamação.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Extrato de Curcuma com 95% curcumina +
Boswellia serrata e Harpagófito;
Com Bromelaína e quercetina;
Com Zinco, Magnésio, Selénio, Vitamina C e
Vitamina E.
COMO E QUANDO TOMAR:
Pode ser tomado com as refeições;
Pode ser tomado diariamente de forma segura
por períodos que vão das 6 as 12 semanas, com
pausas mínimas de 4 semanas antes de retomar.

2x

2X
POR DIA

PODEROSO REPARADOR MUSCULAR
Muscle Repair GoldNutrition® é um suplemento inovador que combina um potente extracto padronizado de Curcuma (95%
curcumina), Boswellia serrata e Harpagófito extractos de plantas amplamente estudados e com reconhecidas capacidades antiinflamatórias, com mecanismos de ação relacionados com a inibição da COX-2 e da 5-Lox, enzimas que aumentam a síntese
de prostaglandinas e leucotrienos, substâncias que aumentam a inflamação; Bromelaína é uma enzima com propriedades antiinflamatórias, usada para diminuir a dor e o edema, e também como relaxante muscular; Quercetina com efeito antioxidante,
e que potencia o efeito da bromelaína; Vitamina C que contribui para a formação do colagénio, o qual concede resistência à
cartilagem, ossos e tecido conjuntivo; Vitamina E, Zinco e Selénio, potentes antioxidantes.
Muscle Repair GoldNutrition® foi criado a pensar na recuperação das lesões dos tecidos moles, facilitando o processo e diminuindo
o tempo de recuperação, sem comprometer a integridade dos mesmos.
Composição por dose diária (3 cápsulas):
600 mg Extrato de Curcuma com 570 mg Curcumina, 460 mg Boswellia serrata com 299 mg Ácido boswélico, 300 mg Harpagófito,
252 mg Bromelaína, 157 mg Quercetina, 60 mg Vitamina E, 300 mg Vitamina C, 60 mg Magnésio, 20 mg Zinco e 80 μg Selénio.
Apresentação:
60 Cápsulas vegetais
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Suspender a toma 2 semanas antes de uma cirurgia programada.
Pode ser tomado a partir dos 18 anos.
Ideal para:
Inflamação
Acelerar a recuperação das lesões

Adequação Nutricional:
Sem glúten
Sem lactose

PARA QUE SERVE:
Prevenção de cãibras e fadiga muscular;
Evitar lesões musculares;
Melhorar a recuperação.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Oxido + Bisglicinato de magnésio;
281 mg magnésio por cápsula;
Permite ajustar a dose.
COMO E QUANDO TOMAR:
Tomar 1 ou 2 cápsulas por dia, fora das refeições,
com água;
Pode ser tomado durante toda a época desportiva;
É especialmente indicado na fase mais intensa da
época ou nos períodos de mais calor.

1x

MANHÃ

e

NOITE

FORA DAS REFEIÇÕES

ANTI-FADIGA E RECUPERAÇÃO
Uma das funções principais do Magnésio é contribuir para o relaxamento dos músculos: quando há carências de Magnésio
na dieta, podem ocorrer espasmos e cãibras musculares, tremores e convulsões. O Magnésio é também muito importante
para a função nervosa.
Magnesium GoldNutrition® é uma fórmula que contém uma mistura de glicinato de magnésio e óxido de magnésio, duas formas
de magnésio que garantem uma elevada biodisponibilidade e absorção. Nos atletas, e em especial nos que praticam modalidades
de endurance, é frequente existirem défices de Magnésio provocados maioritariamente pelo seu desgaste a nível muscular, bem
como pela sua eliminação através do suor. A suplementação com Magnésio torna-se assim indispensável em todos os atletas,
para evitar a fadiga muscular e melhorar a recuperação pós treino.
Composição por dose diária (2 cápsulas):
562 mg magnésio.
Composição por cápsula:
281 mg magnésio.
Apresentação:
60 Cápsulas vegetais
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Cálcio, gorduras e fibras diminuem a absorção do magnésio.
Pode ser tomado a partir dos 16 anos com ajuste da dose.
Ideal para:
Cãibras e recuperação
Produção de energia

Adequação Nutricional:
Sem glúten
Sem lactose
Sem cafeína

MÚSCULOS E TENDÕES

MAGNESIUM

VITAMINAS & MINERAIS

MULTIVITAMIN
PARA QUE SERVE:
Otimizar o funcionamento do sistema nervoso,
imunitário e hormonal;
Melhorar a função psicológica e cognitiva;
Melhorar os níveis de energia e diminuir a
sensação de cansaço e fadiga.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
As vitaminas (12) e minerais (11) mais importantes;
Fitonutrientes, ácido alfa lipóico e CoQ10;
Maga, Cardo mariano e Ginseng.
COMO E QUANDO TOMAR:
Tomar 1 comprimido duas vezes ao dia, junto às
refeições;
Pode ser tomado por períodos consecutivos de
12-16 semanas com pausas de pelo menos 4-5
semanas antes de retomar.

1x

2X
POR DIA

FORMULA MULTIVITAMINICA E MINERAL
Multivitamin GoldNutrition® é uma fórmula nutricional que fornece as principais vitaminas e minerais, junto com a Fosfatidilserina,
o Ácido Alfa-Lipóico e a Coenzima Q10, fitonutrientes como o Licopeno e a Rutina, e ainda plantas como a Maca, Ginseng e o Cardo
mariano, para aumentar o poder adaptógenio, detox e energizante da formula.
Esta fórmula completa é ideal para combater os efeitos negativos do ritmo de vida atual, que levam a um rápido envelhecimento
e degeneração do organismo, causado pelo aumento do stress e da alimentação incorreta e desequilibrada.
Composição por dose diária (2 comprimidos):
Vitamina A 1000 µg RE, Vitamina D 10 µg, Vitamina E 30 mg α-TE, Vitamina C 120 mg, Tiamina 3 mg, Riboflavina 3 mg, Niacina 20 mg
NE, Vitamina B6 4 mg, Ácido Fólico 360 µg, Vitamina B12 20 µg, Biotina 100 µg, Ácido pantoténico 9 mg, Cálcio 230 mg, Magnésio
100 mg, Ferro 14 mg, Zinco 15 mg, Cobre 2 mg, Manganês 3 mg, Selénio 76µg, Crómio 60 µg, Molibdénio 40 µg, Iodo 150 µg, Boro 1
mg, Fosfatidilserina 15 mg, Coenzima Q10 10 mg, Licopeno 500 µg, Rutina 50 mg, Ácido Alfa-Lipóico 50 mg, Maca 50 mg, Panax
Ginseng 50 mg, Cardo Mariano 50 mg.
Apresentação:
60 Comprimidos
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Só deve ser tomado depois dos 18 anos de idade.
Análise Anti-Doping.

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose
Sem cafeína.

Ideal para:
Vitalidade
Sistema imunitário

COM VITAMINAS
E MINERAIS

FOCUS
NOOTRÓPICO

PARA QUE SERVE:
Melhoria na manutenção da atenção por tempo
prolongado;
Redução do tempo de reação e resposta;
Melhoria dos parâmetros de função cognitiva
(atenção e capacidade de planeamento) e da
memória de curto prazo.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Com Neumentix®, ingrediente patenteado com
efeito nootropico;
Com 60 mg de cafeína e vitaminas do complexo
B (B5 e B12).
2x

COMO E QUANDO TOMAR:
Tomar 2 cápsulas por dia, depois do
pequeno-almoço;
Para melhores resultados esta fórmula deve ser
tomada por períodos continuados de 30 a 90 dias.

DEPOIS DO
PEQUENO-ALMOÇO

MELHORIA DA CAPACIDADE DE FOCO E REAÇÃO
Focus GoldNutrition® uma fórmula inovadora, especialmente pensada para melhorar diversos aspetos relacionados com a
performance cognitiva, como a capacidade de foco, a atenção e o tempo de reação. Esta fórmula combina Vitaminas (B12 e
ácido pantoténico), cafeína e Neumentix®,um ingrediente patenteado, produzido a partir de um extrato concentrado de menta
com elevado potencial nootrópico, e que tem mostrado efeitos benéficos ao melhorar alguns parâmetros da função cognitiva
– capacidade de reação e resposta, atenção e concentração, memória de curto prazo, capacidade de planeamento- tanto na
performance executiva, com na performance física. Pela sua composição e características, Focus GoldNutrition® pode ser utilizado
como suplemento por todos aqueles que procurem uma melhora da sua capacidade cognitiva no trabalho ou pelos atletas que
praticam modalidades onde a concentração e a rápida capacidade de resposta ou reação são elementos chave para o sucesso.
Composição por dose diária (2 cápsulas):
900 mg Neumentix®*, 60 mg Cafeína, 14 mg Ácido pantoténico, 3 µg Vitamina B12. * ®Neumentix is a registered trademark of
Kemin Industries, Inc.
Apresentação:
60 Cápsulas vegetais
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Este produto tem efeito estimulante pelo que não deve ser tomado à noite.
Este produto contém cafeína, especial atenção para os atletas para os
quais a cafeína é uma substância controlada.

Adequação Nutricional:
Sem glúten
Sem lactose

Ideal para:
Trabalhar / Estudar
Conduzir
Energia

VITAMINAS

VITAMINAS & MINERAIS

VITAMIN D3
PARA QUE SERVE:
Reforçar os níveis de vitamina D no organismo;
Melhorar a função psicológica e cognitiva;
Melhorar os níveis de energia e diminuir a
sensação de cansaço e fadiga.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
1000 UI de vitamina D por cápsulas;
Com vitamina D3 (colecalciferol), la forma de
vitamina D usada de forma mais eficaz pelo corpo;
Permite ajustar a dose sempre que necessário.
COMO E QUANDO TOMAR:
Tomar 1 cápsula por dia às refeições com
alguma fonte de gordura, como manutenção
durante os meses de outono e inverno;
Pode ser tomado por períodos consecutivos
de 12 com pausas de pelo menos 4-5 semanas
antes de retomar;
O tratamento curto com doses mais elevadas
deve ser feito sob a supervisão de um profissional
de saúde.

1x

às
refeições

SISTEMA IMUNITÁRIO E SAÚDE ÓSSEA
A deficiência de vitamina D, ou valores plasmáticos subótimos é bastante comum. Pessoas que não têm exposição solar suficiente,
podem estar especialmente em risco. O estilo de vida atual com menor atividade exterior e a utilização de protetores solares
durante a exposição ao sol, podem contribuir para o aumento de valores subótimos de vitamina D. Nestes casos, a suplementação
com esta vitamina está associada a uma ampla gama de benefícios, incluindo melhoria da cognição, saúde imunológica, saúde
óssea, prevenção de estados depressivos e bem-estar geral, uma vez que pessoas com deficiência de vitamina D também podem
apresentar melhoria dos níveis de testosterona após a suplementação.
Composição por dose diária (1 cápsula):
Vitamina D 25 µg
Apresentação:
120 cápsulas moles
IMPORTANTE:
Durante a gravidez deve ser recomendado por um técnico de saúde.
Para a toma de uma dose personalizada, aconselhamos a supervisão
das análises clínicas por um profissional de saúde.
Ideal para:
Sistema imunitário
Sistema cognitivo

VITAMINAS

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose
Sem cafeína.

PARA QUE SERVE:
Reforçar o nível antioxidante do organismo e
combater o stress oxidativo;
Reforçar o sistema imunitário;
Promover a saúde dos ossos e tecido conjuntivo.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
500 mg de vitamina C por cápsula;
Permite ajustar a dose sempre que necessário.
COMO E QUANDO TOMAR:
Tomar 1 cápsula por dia às refeições com alguma
fonte de gordura, como manutenção durante os
meses de outono e inverno;
Pode ser tomado por períodos consecutivos
de 12 com pausas de pelo menos 4-5 semanas
antes de retomar;
O tratamento curto com doses mais elevadas
deve ser feito sob a supervisão de um profissional
de saúde.

1x

às
refeições

FORTALECE O SISTEMA IMUNITÁRIO
A vitamina C é conhecida pela sua ação fortalecedora do sistema imunitário, sendo especialmente recomendada na estação
fria, para prevenção de gripes, constipações e outras afeções do aparelho respiratório. Dentro dos seus benefícios destaca-se
o seu papel importante no normal processo de cicatrização dos tecidos, pois está envolvida na produção de colagénio, e ainda
no processo de absorção de ferro, principalmente o ferro presente em vegetais o que pode ser uma mais-valia para dietas
vegetarianas. Vitamin C 500mg GoldNutrition®, tem 500 mg de vitamina C por cápsula, o que permite, fazer uma suplementação
ajustada às diferentes necessidades do indivíduo e, por outro lado, mais do que uma toma por dia, permite manter níveis de
vitamina C no sangue mais constantes, o que confere maior proteção antioxidante.
Composição por dose (1 cápsulas):
Vitamina C 500µg
Apresentação:
60 Cápsulas vegetais
IMPORTANTE:
Durante a gravidez deve ser recomendado por um técnico de saúde.
Ideal para:
Sistema imunitário
Sintese colagénio

VITAMINAS

Adequação Nutricional:
Sem glúten
Sem lactose
Sem cafeína

VITAMINAS & MINERAIS

VITAMIN C

OMEGA 3

OMEGA +
PARA QUE SERVE:
Manter o bom funcionamento das funções
cerebrais;
Garantir o aporte adequado de Ómega-3 em
indivíduos que têm baixos consumos na sua
dieta diária;
Manter uma boa performance cardíaca.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
600 mg de EPA + DHA por dose (2 cápsulas);
Óleo de peixe em formato triglicéridos, obtido
por destilação molecular;
Elevado grau de pureza, segurança e qualidade.
COMO E QUANDO TOMAR:
Tomar 2 cápsulas por dia às refeições;
Pode ser tomado por longos períodos consecutivos
sem necessidade de pausas;
Em caso de necessidade pode ser ajustada a dose.

2x

às
refeições

REFORÇO DIARIO DE OMEGA 3
Omega + GoldNutrition® é constituído por óleo de peixe 100% natural proveniente de sardinhas, cavalas e anchovas, que fornecem
uma elevada quantidade de EPA e DHA (Ácido eicosapentaenóico e docosahexaenóico), sendo ideal para reforçar a dose de
Omega-3 em pessoas que têm baixos consumos na sua dieta diária destes ácidos gordos essenciais. Os Ómega-3 são um nutriente
promotor de saúde e do bem-estar geral, por promoverem a saúde cardíaca, cerebral, do sistema nervoso, da visão, da pele, etc.
Omega + GoldNutrition® é obtido a partir de triglicéridos, extraídos por destilação molecular de óleo de peixe natural, para
eliminar os contaminantes (PBC’s e metais pesados como o mercúrio) e assim garantir um elevado grau de pureza, segurança e
qualidade. Os triglicéridos são a forma como os Ómega 3 estão presentes naturalmente nos óleos dos peixes.
Composição por dose diária (2 cápsulas):
2000 mg Óleo de peixe fonte de ácidos gordos ómega 3, 360 mg EPA, 240 mg DHA, 27 mg Vitamina E.
Apresentação:
90 cápsulas moles
IMPORTANTE:
Suspender a toma 2 semanas antes de uma cirurgia programada.
Ideal para:
Performance cardíaca
Inflamação

ELEVADO GRAU
DE PUREZA

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose
Sem cafeína.

CHOCO & NUT
ALIMENTAÇÃO FUNCIONAL

PARA QUE SERVE:
Ideal para acompanhar panquecas;
Complemento para regimes de controlo de peso;
Doce prazer sem culpa.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
50% avelã;
Sem óleo de palma ou derivados lácteos;
Com baixo teor de açúcares;
COMO E QUANDO TOMAR:
Como complemento de panquecas ou outras
receitas;
Sempre que sentir necessidade de um doce, mas
não estiver interessado no açúcar.

CREME PARA BARRAR BAIXO EM AÇÚCARES
No Choco & Nut, inspirámo-nos na tradição, deixámos o importante e retirámos o que não interessa. Com 50% de avelã, sem
adição de açúcar, sem óleo de palma e vegetariana é uma pasta com um sabor naturalmente delicioso para um momento de
prazer mais saudável. Tendo as avelãs um excelente perfil nutricional, ricas em ácidos gordos mono-insaturados (MUFAs) e
polinsaturados (PUFAs), vitamina E, fibra, magnésio, folato e selénio, são vários os estudos que demonstram os benefícios da sua
ingestão na saúde cardiovascular e no combate à inflamação crónica.
Também o cacau, tradicionalmente chamado o “alimento dos deuses” contém polifenóis que mostram interessantes benefícios,
entre outros, na saúde cerebral, no aumento dos níveis de energia e na diminuição da pressão arterial.
Composição por 100g:
Energia 1965 kJ / 476 kcal; Lípidos 35 g, Dos quais saturados 3,9 g; Hidratos de Carbono 41 g, Dos quais açúcares* 2,6 g, Dos quais
polióis 37g; Fibra 11 g; Proteínas 8,5 g; Sal 0,08 g. *Sem adição de açúcares: contém açúcares naturalmente presentes.
Apresentação:
Embalagem com 180g

Adequação Nutricional:
Sem glúten
Sem lactose
Sem cafeína

IMPORTANTE:
O seu consumo excessivo pode ter efeitos laxativos.
Ideal para:
Snack

BAIXO EM
AÇÚCARES

PARA QUE SERVE:
Fornecer energia para as exigências do dia-a-dia;
Controlar o apetite e prolongar a saciedade;
Complementar dietas hiperproteicas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Fornece um alto teor de proteína
19-20g por porção;
É feito com aveia integral, tem baixo teor de
açúcares e um alto teor de fibras.
COMO E QUANDO TOMAR:
Ideal para consumir ao pequeno-almoço;
Pode ser também utilizado como bebida 1h
antes do treino.

9x

250ml

ALIMENTAÇÃO FUNCIONAL

OATS & WHEY

COLHER
DE SOPA

MISTURA DE FARINHA DE AVEIA E PROTEÍNA WHEY
Oats & Whey GoldNutrition® é um batido para beber pela manhã que combina aveia integral e proteína do soro de leite, elementos
fundamentais para um pequeno-almoço saudável. A aveia contém hidratos de carbono de absorção lenta e é uma boa fonte de fibra,
o que ajuda a aumentar a saciedade, enquanto a proteína do soro de leite, auxilia na manutenção e no aumento da massa muscular.
Oats & Whey GoldNutrition® é uma excelente forma para começar o dia, com um batido fácil de preparar, ideal para pessoas com
pouco tempo mas com preocupações com a sua alimentação. O resultado é um pequeno-almoço equilibrado, nutritivo, saciante
e delicioso.
Composição por 100g:
Energia 1682 kJ / 398 kcal; Lípidos 6,1 g, Dos quais saturados 1,9 g; Hidratos de Carbono 52 g, Dos quais açúcares 1,9 g; Fibra 7,1 g;
Proteínas 30 g; Sal 0,64 g.
Composição por porção (65g):
Energia 1093 kJ / 259 kcal; Lípidos 4 g, Dos quais saturados 1,2 g; Hidratos de Carbono 34 g, Dos quais açúcares 1,3 g; Fibra 4,6 g;
Proteínas 20 g; Sal 0,42 g.
Adequação Nutricional:
Sem cafeína.

Apresentação:
400 g • Morango
IMPORTANTE:
Durante a gravidez deve ser recomendado por um técnico de saúde.
Especial atenção em caso de insuficiência renal.
Pode ser tomado a partir dos 16 anos com ajuste da toma diária.
Ideal para:
Pequeno-almoço
Panquecas
Energia

BAIXO EM
AÇÚCARES

OATS READY
TO MIX
ALIMENTAÇÃO FUNCIONAL

PARA QUE SERVE:
Fonte de hidratos de carbono de absorção lenta;
Complemento para batidos proteicos;
Base para reparação de receitas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Sem adição de açúcares, com menos de 1 g de
açúcares por 100 g;
Fonte hidratos de carbono de absorção lenta e
fibras com baixo teor de gorduras.
COMO E QUANDO TOMAR:
Pode ser adicionado a batidos proteicos para
adicionar hidratos de absorção lenta;
Pode ser utilizado para preparar panquecas ou
bolos.

CREME PARA BARRAR BAIXO EM AÇÚCARES
Oats Ready to Mix GoldNutrition® é um produto à base de aveia moída, de fácil dissolução e deliciosos sabores. Com uma
absorção lenta, a aveia é um bom complemento na dieta em qualquer altura do dia. Por ser muito saciante torna-se uma ótima
opção para pequenos-almoços ou a qualquer hora do dia como fonte de energia constante e sustentada. Oats Ready to Mix
GoldNutrition® é uma mais-valia tanto numa dieta para ganho de massa muscular, permitindo um aumento do aporte de hidratos
de carbono ao longo do dia, como numa dieta para controlo de peso ou numa gestão cuidada dos hidratos de carbono diários,
pela capacidade saciante e de controlo da glicémia. Pela sua versatilidade Oats Ready to Mix GoldNutrition® pode ser consumido
simples ou misturado num batido proteico, iogurte ou nas mais variadas receitas.
Composição por 100g:
Energia 1567 kJ / 375 kcal; Lípidos 7,1 g, Dos quais saturados 1,3 g; Hidratos de Carbono 63 g, Dos quais açúcares 0,7 g; Fibra 5 g;
Proteínas 14 g; Sal 0,04 g.
Apesentação:
400 g • Brownie e Bolacha

Adequação Nutricional:
Sem glúten
Sem lactose
Sem cafeína

Ideal para:
Panquecas

BAIXO EM
AÇÚCARES

ALIMENTAÇÃO FUNCIONAL

VEGAN PROTEIN
OATMEAL
PARA QUE SERVE:
Papas Aveia Sem glúten;
Obter Energia para o início do dia;
Ideal para atletas e pessoas ativas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Fonte de hidratos de carbono complexos, fonte
de gorduras benéficas e boa fonte de fibras
solúveis e insolúveis;
Mistura de proteínas Vegetais de alto valor
biológico;
Sem glúten e sem açúcar adicionado.
COMO E QUANDO TOMAR:
Ideal para ser tomado ao pequeno-almoço;
Pode também ser tomado como um lanche a
meio da manhã ou a meio da tarde.

PAPAS DE AVEIA INSTANTÂNEAS, PROTEICAS E ENERGÉTICAS
Vegan Protein Oatmeal GoldNutrition®, é uma fórmula completa, equilibrada nutricionalmente e inovadora. Representa um
novo conceito de papas de aveia no mercado. Tradicionalmente as papas de aveia apresentam uma consistência muito macia, a
GoldNutrition® incorporou extrudidos de proteínas vegetais, conjuntamente com sementes de cânhamo descascadas e sementes de
Chia, para obter uma textura final crocante, única!
Como vulgarmente as papas de aveia são pobres em proteína, a GoldNutrition® desenvolveu esta fórmula hiperproteica, com 20%
de proteína para poder chegar a todos aqueles que apostam numa alimentação mais saudável e numa melhor composição corporal!
Para todos os que praticam atividade física poderem beneficiar de um efeito sobre a performance foi adicionado cacau em pó e Maca.
De preparação instantânea, a GoldNutrition® usou somente os melhores ingredientes de proveniência biológica.
Composição por porção (60 g + 100 ml de água):
Energia 959 kJ / 229 Kcal, Lípidos 7,1 g, Dos quais: saturados 2,1 g, Hidratos de carbono 31 g, Dos quais: açúcares 1,8 g, Dos quais:
poliois 9 g, Fibra 5,5 g, Proteínas 12 g, Sal 0,4 g.
Apresentação:
300 g • Chocolate
IMPORTANTE:
O seu consumo excessivo pode ter efeitos laxativos
Ideal para:
Pequeno-almoço

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose
Sem cafeina.

WHEY PROTEIN
OATMEAL
ALIMENTAÇÃO FUNCIONAL

PARA QUE SERVE:
Papas Aveia Sem glúten;
Obter Energia para o início do dia;
Ideal para atletas e pessoas ativas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Fonte de hidratos de carbono complexos, fonte
de gorduras benéficas e boa fonte de fibras
solúveis e insolúveis;
Mistura de proteínas Vegetais de alto valor biológico;
Sem glúten e sem açúcar adicionado.
COMO E QUANDO TOMAR:
Ideal para ser tomado ao pequeno-almoço;
Pode também ser tomado como um lanche a
meio da manhã ou a meio da tarde.

PAPAS DE AVEIA INSTANTÂNEAS, PROTEICAS E ENERGÉTICAS
Whey Protein Oatmeal GoldNutrition®, é uma fórmula completa, equilibrada nutricionalmente e inovadora. Representa um novo
conceito de papas de aveia no mercado. Tradicionalmente as papas de aveia apresentam uma consistência muito macia, a GN
incorporou extrudidos de proteínas vegetais, conjuntamente com sementes de cânhamo descascadas (estas são as sementes com
maior percentagem de proteína) e cubos de maçã desidratada para obter uma textura final crocante, única!
Como vulgarmente as papas de aveia são pobres em proteína, a GoldNutrition desenvolveu esta fórmula hiperproteica, com
20% de proteína, sendo o Whey uma das suas fontes, para poder chegar a todos aqueles que apostam numa alimentação mais
saudável e numa melhor composição corporal!
Inclui ainda Guaraná, planta energética e estimulante o que torna estas papas crocantes especialmente indicadas para comer ao
pequeno-almoço. De preparação instantânea, a GoldNutrition® usou somente os melhores ingredientes de proveniência biológica.
Composição por porção (60 g + 100 ml de água):
Energia 937 kJ / 223 Kcal, Lípidos 6,5 g, Dos quais: saturados 1,0 g, Hidratos de carbono 30 g, Dos quais: açúcares 2,8 g, Dos quais:
poliois 8,5 g, Fibra 6,7 g, Proteínas 12 g, Sal 0,04 g.
Apresentação:
300 g • Baunilha-Maçã-Canela
IMPORTANTE:
O seu consumo excessivo pode ter efeitos laxativos
Ideal para:
Pequeno-almoço

Adequação Nutricional:
Sem glúten
Sem cafeína

BARRAS PROTEICAS

PRE-WORKOUT
EXTREME BAR
PARA QUE SERVE:
Fonte rápida de energia;
Conservar a massa muscular.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Proporção 2:1 hidratos de carbono: proteína;
11 g de proteína do leite por barra;
60 mg de cafeína por barra;
COMO E QUANDO TOMAR:
Esta barra pode ser utilizada como pre-treino;
É ideal para aulas de grupo e desportos de
endurance.

BARRA ENERGÉTICA COM CAFEÍNA
A barra Extreme Bar GoldNutrition® foi concebida para ajudar os atletas nos seus treinos e/ou competições, com o objectivo de
lhes fornecer uma fonte rápida de energia, quer através de açúcares de absorção rápida, quer através de uma boa dose de cafeína. A
cafeína contida em Extreme Bar contribui para o alerta mental, e atrasar a instalação da fadiga. Extreme Bar contém ainda vitaminas
A, D, C, E, B1, B2, B3, B6 e B12, as quais são essenciais para o metabolismo energético. Barra energética equilibrada em hidratos de
carbono, proteínas e vitaminas, para aumentar os níveis de energia, antes, durante e após o treino.
Composição por barra (46 g):
Energia 197 kcal / 828 kJ, Lípidos 7,6 g, Dos quais saturados 5,5 g, Hidratos de carbono 21 g, Dos quais açúcares 12 g, Fibra 0,4 g,
Proteínas 11 g, Sal 0,09 g, Vitamina A 205 µg, Vitamina D 1,5 µg, Vitamina E 2,9 mg, Vitamina C 17 mg, Tiamina 0,34 mg, Riboflavina
0,51 mg, Niacina 5,1 mg, Vitamina B6 0,46 mg, Ácido fólico 59 µg, Vitamina B12 0,4 µg, Biotina 45 µg Ácido pantoténico 1,2 mg,
Cafeína 60 mg.
Apresentação:
Caixa com 15 unidades, 46g • Chocolate
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Este produto contém cafeína, especial atenção para os atletas para os quais
a cafeína é uma substância controlada.

Adequação Nutricional:
Sem glúten

Ideal para:
Snack pré-treino
Energia

VITAMINAS

TOTAL PROTEIN
BAR
BARRAS PROTEICAS

PARA QUE SERVE:
Fonte rápida de energia e proteína de
elevada qualidade;
Conservar a massa muscular.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Proporção 1:1 hidratos de carbono: proteína;
15 g de proteína do leite por barra;
Com vitaminas.
COMO E QUANDO TOMAR:
Esta barra pode ser utilizada como pos-treino no
caso de treinos de ginásio ou reforço muscular;
Também pode ser utilizada como Snack.

DELICIOSA BARRA PROTEICA
Total Protein Bar GoldNutrition® é uma barra hiperproteica (31%) cujas proteínas são provenientes exclusivamente do leite, uma
das fontes de proteína da mais alta qualidade existente.
Total Protein Bar GoldNutrition® foi concebida para ajudar à recuperação muscular, após o treino de força, sendo também uma
otima solução para todos os que pretendam incluir una fonte de proteína de elevada absorção na sua dieta.
A conjugação de proteínas com hidratos de carbono, tal como se encontra nas barras Total Protein Bar GoldNutrition® favorece
a síntese proteica, bem como a reposição das reservas de glicogénio. De fácil digestão, textura macia e sabor delicioso, constitui
uma opção saudável para ser comida como lanche antes e/ou apor o treino.
Composição por barra sabor Chocolate (46g):
Energia 755 kJ / 179 kcal, Lípidos 6 g, Dos quais saturados 3 g, Hidratos de carbono 18 g, Dos quais açúcares 9 g, Dos quais
polióis 1,6 g, Fibra 0,32 g, Proteínas 15 g, Sal 0,43 g, Vitamina A 600 µg, Vitamina D 3,5µg, Vitamina E 9 mg, Vitamina C 68 mg,
Tiamina 0,77 mg, Riboflavina 0,97 mg, Niacina 13 mg, Vitamina B6 0,97 mg, Ácido fólico 200 µg, Vitamina B12 1 µg, Biotina 50
µg, Ácido pantoténico 5,1 mg.
Apresentação:
Caixa com 15 barras – chocolate, Iogurte-Maçã

Adequação Nutricional:
Sem glúten

Ideal para:
Snack
Ganho de massa muscular
Rápida recuperação

VITAMINAS

BARRAS PROTEICAS

TOTAL PROTEIN
LOW SUGAR 60g
PARA QUE SERVE:
Complementar dietas hiperproteicas;
Controlar o apetite e prolongar a saciedade;
Melhorar a definição muscular e a perda de
massa gorda.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
19 g de proteína do o leite + whey hidrolisado
Optipep 4 bars;
Menos de 3 g de açúcares por barra;
4-16 g de fibra por barra.
COMO E QUANDO TOMAR:
Como reforço do consumo de proteína em
qualquer altura do dia;
Ideal para ser consumida como snack ou como
lanche no peri-treino.

BARRA PROTEICA BAIXA EM AÇÚCAR
Protein Bar Low Sugar GoldNutrition® é uma barra hiperproteica cujas proteínas são provenientes leite contendo uma mistura de
proteina do leite com Optipep4 bars, ima proteína isolada de soro de leite de elevada qualidade que permite manter a textura suave
nas barras proteicas. Protein Bar Low Sugar GoldNutrition® foi concebida para evitar a destruição de massa muscular, fornecendo
apenas 3g de hidratos de carbono estimuladores da insulina. Devido ao baixo teor de açúcares, promove a máxima definição muscular
e a perda de massa gorda, complementando dietas hiperproteicas.
Protein Bar Low Sugar GoldNutrition® tem um alto teor de fibra contendo isomalto-oligossacáridos, um pré-biótico extremamente
benéfico para a saúde, nomeadamente na melhoria da microflora intestinal e do perfil lipídico.
Composição por barra sabor Cookies & Cream (60 g):
Energia 940 kJ / 226 kcal, Lípidos 11 g, Dos quais saturados 4,4 g, Hidratos de carbono 7,8 g, Dos quais açúcares 2,4 g, Dos quais
polióis 3 g, Fibra 13 g, Proteínas 19 g, Sal 0,13 g.
Apresentação:
Caixa com 10 barras – Double chocolate, Cokies & cream, Chocoalte chip cookie, Crunchy peanut
IMPORTANTE:
O seu consumo excessivo pode ter efeitos laxativos.
Manter uma ingestão de líquidos de pelo menos 1,5 litros por dia.
Ideal para:
Snack
Definição muscular

Adequação Nutricional:
Sem cafeína

LOW SUGAR
COVERED
BARRAS PROTEICAS

PARA QUE SERVE:
Complementar dietas hiperproteicas;
Controlar o apetite e prolongar a saciedade;
Melhorar a definição muscular e a perda
de massa gorda.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
9-10 g de proteína do o leite + whey hidrolisado
Optipep 4 bars;
Menos de 1,5 g de açúcares por barra;
7-8 g de fibra por barra.
COMO E QUANDO TOMAR:
Como reforço do consumo de proteína em
qualquer altura do dia;
Ideal para ser consumida como snack .

BARRA PROTEICA BAIXA EM AÇÚCAR
Total Protein bar low sugar covered GoldNutrition® é uma barra deliciosa para que possa comer com prazer, mas ao
mesmo tempo com baixo teor de açúcares.
É uma barra hiperproteica, onde destacamos a inclusão de OPTIPEP® 4Bars (hidrolisado de proteína concentrada do soro
do leite) que lhe confere uma melhor textura e sabor tendo uma absorção mais rápida e melhor digestibilidade. A proteína
promove a definição muscular e tonificação, evitando a destruição do músculo e consequente flacidez. A proteína tem ainda
uma ação saciante que o vai deixar mais satisfeito e perder mais facilmente gordura.
Total Protein bar low sugar covered GoldNutrition® tem ainda o bom teor de fibra que vai atrasar a absorção dos nutrientes
como o açúcar, é saciante e ajuda no funcionamento do seu intestino. Desta podemos destacar a chicória que funciona ainda
como um prébiótico.
Composição por barra sabor Double Chocolate (30 g):
Energia 370 kJ / 89 kcal, Lípidos 2,3 g, Dos quais saturados 1,1 g, Hidratos de carbono 4,2 g, Dos quais açúcares 1 g, Dos quais polióis
2,7 g, Fibra 8,4 g, Proteínas 10 g, Sal 0,05 g
Apresentação:
Caixa com 15 barras – Double chocolate, Salted chocolate, Salted Caramel, Strawberry
IMPORTANTE:
O seu consumo excessivo pode ter efeitos laxativos.
Manter uma ingestão de líquidos de pelo menos 1,5 litros por dia.
Ideal para:
Snack
Definição muscular

Adequação Nutricional:
Sem cafeína

SNACKS ENERGÉTICOS

VEGAN BIO
BALL MINI
PARA QUE SERVE:
Obter energia durante o dia;
Ideal para atletas e pessoas ativas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Sem adição de açúcar;
Com alto teor de fibra;
Fonte de proteína, com 13% proteína de origem
vegetal.
COMO E QUANDO TOMAR:
Ideal para ser consumida como snack em
qualquer atura do dia;
Pode também ser utlizado durante a prática de
exercício de muito longa duração.

MINI BOLAS ENERGÉTICAS 100% NATURAIS
As Vegan Bio Balls estão repletas de nutrientes provenientes de ingredientes naturais biológicos e totalmente vegan! Sem uma pitada
de açúcar refinado, são naturalmente adoçadas com tâmaras e combinam os melhores sabores e ingredientes tornando-as num
snack saboroso e saudável.
As Mini Protein Ball são pequenas fontes proteicas (proteína vegetal) com cacau em pó e pepitas de cacau. Tradicionalmente chamado
o “alimento dos deuses”, o cacau contém polifenóis que mostram interessantes benefícios na saúde cerebral, no aumento dos níveis
de energia, na prevenção do envelhecimento e no bem-estar.
Composição por porção (2x17 g):
Energia 542 kJ / 130 kcal, Lípidos 2,2 g, Dos quais saturados 0,5 g, Hidratos de carbono 20 g, Dos quais açúcares 16 g, Fibra 2,8 g,
Proteínas 4,4 g, Sal 0,1 g.
Apresentação:
34 g (2x 17g) - cacao
IMPORTANTE:
Certificado Biológico
Ideal para:
Snack

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose
Sem cafeína.

VEGAN BIO
BALL BOMB
SNACKS ENERGÉTICOS

PARA QUE SERVE:
Obter energia durante o dia;
Ideal para atletas e pessoas ativas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Sem adição de açúcar;
Com alto teor de fibra;
Fonte de proteína, com 13% proteína de origem
vegetal.
COMO E QUANDO TOMAR:
Ideal para ser consumida como snack em
qualquer atura do dia;
Pode também ser utlizado durante a prática de
exercício de muito longa duração.

BOLA ENERGÉTICA RECHEADA COM UMA
CREMOSA MANTEIGA DE AMENDOIM
As Vegan Bio Balls estão repletas de nutrientes provenientes de ingredientes naturais biológicos e totalmente vegan! Sem uma
pitada de açúcar refinado, são naturalmente adoçadas com tâmaras e combinam os melhores sabores e ingredientes tornando-as
num snack saboroso e saudável.
Há certas coisas que não precisariam de uma descrição. A Bomb é uma delas. Com base e recheio de manteiga de amendoim, são
30g de pura indulgência e uma textura explosiva, porque a vida não tem de ser demasiado séria.
Composição por porção (30 g):
Energia 504 kJ / 120 kcal, Lípidos 5,9 g, Dos quais saturados 1,1 g, Hidratos de carbono 14 g, Dos quais açúcares 11 g, Fibra 1,9 g,
Proteínas 3,8 g, Sal 0,26 g.
Apresentação:
300g • Manteiga de amendoim
IMPORTANTE:
Certificado Biológico
Ideal para:
Snack

Adequação Nutricional:
Sem glúten
Sem cafeína

SNACKS ENERGÉTICOS

RAW BAR
PARA QUE SERVE:
Obter energia durante o dia;
Ideal para atletas e pessoas ativas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Sem gordura hidrogenada;
Sem açúcar adicionado;
21% proteína para a barra de amendoim e 15%
para a barra de Mocha.
COMO E QUANDO TOMAR:
Ideal para ser consumida como snack em
qualquer atura do dia;
Pode também ser utlizado durante a prática de
exercício de muito longa duração.

BARRA VEGAN, BIO E 100% NATURAL
As novas barras RAAAW GoldNutrition® são 100% naturais, com uma base de tâmara e apenas ingredientes naturais, bio e sem
componentes processados nem aditivos ou conservantes alimentares. Não contêm glúten, leite, ovos nem produtos animais, sendo
por isso aptas a dietas vegetarianas ou vegan.
As barras RAAAW GoldNutrition® apresentam-se em três sabores deliciosos, e, cada um deles com a sua característica particular:
Amendoim e Banana – É uma barra proteica, com proteína 100% vegetal (de ervilha).
Mocha – É uma barra energética, com café e duas fontes de cacau puro – sob a forma de pó e pepitas
Composição por barra Banana-Amendoim (35 g):
Energia 521 kJ / 125 kcal, Lípidos 3,5 g, Dos quais saturados 0,7 g, Hidratos de Carbono 17 g, Dos quais açúcares 14 g, Fibra 1,7 g,
Proteínas 7,3 g, Sal 0 g.
Composição por barra Mocha (35 g):
Energia 519 kJ / 124 kcal, Lípidos 4,2 g, Dos quais saturados 1,1 g, Hidratos de Carbono 17 g, Dos quais açúcares 13 g, Fibra 2 g,
Proteínas 5,3 g, Sal 0,18 g.
Apresentação:
35 g – Caixa com 15 barras – Mocha, Banana-Amendoim
IMPORTANTE:
Certificado Biológico
Ideal para:
Snack

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose
Sem cafeína.

TOTAL PROTEIN
VEGAN
MÚSCULOS E TENDÕES

PARA QUE SERVE:
Obter Energia durante o dia;
Ideal para atletas e pessoas ativas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Com alto teor de fibra;
Fonte de proteína, com 13% proteína de origem
vegetal.
COMO E QUANDO TOMAR:
Ideal para ser consumida como snack em
qualquer atura do dia;
Pode também ser utlizado durante a prática de
exercício de muito longa duração.

DELICIOSA BARRA PROTEICA VEGAN
Total Protein Vegan Bar GoldNutrition® é uma barra sem produtos de origem animal, com utilização de proteína vegetal que se
propõe ajudar na recuperação muscular, após o treino de força, sendo também uma ótima solução para todos os que pretendam
incluir uma fonte de proteína de elevada digestibilidade e absorção na sua dieta.
A conjugação de proteínas com hidratos de carbono, tal como se encontra nas barras Total Protein Vegan Bar GoldNutrition®
favorece a síntese proteica, bem como a reposição das reservas e glicogénio.
Composição por barra sabor Chocolate - Limão (46g)
Energia 683 kJ / 163 kcal, Lípidos 5,0 g, Dos quais saturados 2,9 g, Hidratos de carbono 11 g, Dos quais açúcares 10 g, Fibra 7,9 g,
Proteínas 15 g, Sal 0,57 g.
Apresentação:
caixa com 15 barras de 46 g • Chocolate & cacau, Chocolate & Limão, Chocolate & Morango
IMPORTANTE:
Certificado Biológico
Ideal para:
Snack
Ganho de massa muscular
Rápida recuperação

Adequação Nutricional:
Sem glúten
Sem cafeína

COLESTEROL / CARDIOVASCULAR

REDYEAST
RICE COMPLEX
PARA QUE SERVE:
Reduzir os níveis do colesterol total;
Aumentar os níveis do bom colesterol (HDL);
Inibir a oxidação do mau colesterol (LDL).
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Esterois vegetais microencapsulados
patenteados, não proveniente da soja;
2,5 mg de monacolina K por dose;
Com Niacina, Coenzima Q10 e Policosanol.
COMO E QUANDO TOMAR:
Tomar 1 cápsula ao almoço e 1 cápsula ao jantar;
Pode ser tomado por períodos de 2 a 3 meses,
fazendo no final deste período verificação dos
níveis de colesterol, de forma a controlar a
evolução;
Caso os níveis estejam normais pode ser feita
uma pausa de 1 a 2 meses, controlando os níveis
durante esta fase para perceber se é necessário
retomar.

1x

ALMOÇO

E

JANTAR

NÍVEIS NORMAIS DE COLESTEROL SANGUÍNEO
O colesterol elevado é um dos mais importantes factores de risco para o desenvolvimento de doenças cardíacas. O Red Yeast
Rice Complex Gold Nutrition® Clinical, é uma alternativa natural para controlar os níveis de colesterol elevado. A sua nova
fórmula combina diversos ingredientes cientificamente fundamentados para ajudar a controlar os níveis de colesterol. Ao
combinar ingredientes amplamente estudados na redução do colesterol, como os esteróis vegetais, o arroz vermelho e o
policosanol, ajuda a reduzir os níveis de colesterol total, exercendo a sua maior incidência na redução do colesterol LDL. Esta
fórmula contém ainda Niacina, que tem mostrado favorecer o aumento das HDL e a diminuição dos triglicéridos e Coenzima
Q10, um potente antioxidante celular que ajuda a reduzir os danos causados pelos níveis elevados de colesterol nas artérias,
favorecendo a redução das complicações da doença cardiovascular. A nova fórmula de Red Yeast Rice Complex Gold Nutrition®
Clinical Clinical contém esteróis vegetais microencapsulados patenteados, não provenientes da Soja, mas sim do pinheiro.
Composição por dose diária (2 comprimidos):
800 mg Esteróis vegetais (Lipophytol® microcapsules*), 2,5 mg Monacolina K, 83 mg Arroz fermentado pela Levedura Vermelha, 10
mg Policosanol, 10 mg Coenzima Q-10, 25 mg Niacina. *Lipophytol® is a trademark of Lipotec S.A. or its affiliates.
Apresentação:
60 comprimidos
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose
Sem cafeina.

Ideal para:
Performance cardíaca
Redução do Colesterol

SEM SOJA

VITAMINAS

MELATONIN
POWER SLEEP
SONO

PARA QUE SERVE:
Contribuir para o alívio de efeitos subjetivos do
Jet Lag;
Contribuir para a redução do tempo necessário
para adormecer;
Melhorar a qualidade do sono e Facilitar o
descanso.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
1,9 mg melatonina por cápsula;
Com 5-HTP de origem vegetal, valeriana e
magnésio.
COMO E QUANDO TOMAR:
Tomar 1 cápsula 1 hora antes de deitar, ou
segundo indicação do seu técnico de saúde;
Em caso de Jat Leg pode ser tomado durante
5 dias.
Pode ser tomado por períodos entre 4-6
semanas no caso de insónias;
Pode também ser utlizado durante a prática de
exercício de muito longa duração.

1x

1h
ANTES DE
DEITAR

REGULADOR DO SONO
Melatonin Power Sleep GoldNutrition® Clinical é composto por Melatonina, elemento fundamental para o sono, 5-hidroxitriptofano
substância que participa no processo de produção da melatonina e Valeriana, planta conhecida pelas suas capacidades calmantes
e relaxantes, que permitem um sono mais tranquilo.
Melatonin Power Sleep GoldNutrition® ClinicaL, pela sua combinação inovadora de ingredientes, possui uma potente ação
indutora do sono e favorece o descanso, garantindo um sono tranquilo e relaxado.
Composição por dose diária (1 cápsula):
Melatonina 1,9 mg, 5-HTP ( 5-Hidroxitriptofano) 50 mg, Magnésio 75 mg, Extrato de Valeriana 100 mg.
Apresentação:
30 cápsulas vegetais
IMPORTANTE:
Não havendo evidência de segurança deve ser evitado
durante a gravidez e aleitamento.
Mulheres que estão a tentar engravidar devem evitar .
Ideal para:
Insónias
Jet Leg

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose
Sem cafeína.

SISTEMA NERVOSO

5-HTP
PARA QUE SERVE:
Melhorar o estado de animo e o humor;
Favorecer a diminuição do Apetite;
Regularizar o sono, no caso de insónias.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
50 mg de 5HTP de origem vegetal por cápsula;
Com magnésio, Acido fólico e Vitamina B6.
COMO E QUANDO TOMAR:
Tomar 1 cápsula por dia fora das refeições;
Pode ser tomado por períodos consecutivos de
12-16 semanas, com pausas de pelo menos 4-5
semanas antes de retomar.

1x

fora das
refeições
1 CÁPSULA POR DIA

DIMINUIÇÃO SINTOMAS DEPRESSIVOS
5-HTP GoldNutrition® Clinical é uma fórmula rica em 5-HTP (5-Hidroxitriptofano), um metabolito do aminoácido triptofano que
ajuda a elevar os níveis de serotonina no cérebro, o que pode ter um efeito positivo na melhoria do bem-estar emocional. O 5-HTP
é produzido a partir das sementes de Griffonia simplicifolia, um arbusto tropical que se encontra na África Ocidental. A presença de
Ácido Fólico e Vitamina B6, nutrientes importantes para o bom funcionamento do sistema nervoso, maximizam a eficácia de 5-HTP
GoldNutrition® Clinical. Regra geral, a depressão está associada a baixos níveis de serotonina; O 5-HTP, o Ácido Fólico e a
Vitamina B6 são nutrientes fundamentais para a sua síntese.
Composição por dose diária (1 cápsula):
5-HTP (5-Hidroxitriptofano) 50 mg, Vitamina B6 1 mg, Ácido Fólico 100 µg, Magnésio 57 mg.
Apresentação:
60 cápsulas vegetais
IMPORTANTE:
Não havendo evidência de segurança deve ser evitado durante a gravidez e aleitamento.
Ideal para:
Insónia
Melhoria do humor

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose
Sem cafeína.

PARA QUE SERVE:
Alívio da ansiedade;
Melhoria do humor;
Melhoria do sono.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
500 mg de GABA por cápsula;
Com magnésio e vitamina B6.
COMO E QUANDO TOMAR:
Tomar 1 cápsula por dia fora das refeições;
Pode ser tomado por períodos consecutivos de
12-16 semanas, com pausas de pelo menos 4-5
semanas antes de retomar.

1x

fora das
refeições
1 CÁPSULA POR DIA

CONTROLO DA ANSIEDADE
O GABA (Ácido Gama Aminobutírico) é um importante neurotransmissor inibitório cerebral encontrado naturalmente no nosso
organismo, sendo o principal neurotransmissor inibidor do sistema nervoso central, tem um efeito ansiolítico, tranquilizante
e sedativo. São muitos os estudos que referem a importância do GABA no sistema nervoso, nomeadamente nas desordens de
ansiedade, depressão, esquizofrenia, ataques de pânico, alterações bruscas de humor, memória, enxaquecas e psicoses em geral.
Esta fórmula foi enriquecida com Magnésio e Vitamina B6, dois nutrientes fundamentais para o bom funcionamento do sistema
nervoso e para maximizar a ação do GABA.
GABA GoldNutrition® Clinical é o suplemento ideal para promover um efeito relaxante cerebral, sendo por isso indispensável para
combater o stresse, a tensão nervosa, melhorar o sono e diminuir os estados de ansiedade.
Composição por dose diária (1 cápsula):
GABA (ácido -aminobutírico) 500 mg, Vitamina B6 10 mg, Magnésio 72 mg,
Apresentação:
60 cápsulas vegetais
IMPORTANTE:
Não havendo evidência de segurança deve ser evitado
durante a gravidez e aleitamento.
Ideal para:
Ansiedade e stress
Melhor qualidade do sono

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose
Sem cafeína.

SISTEMA NERVOSO

GABA

SISTEMA URINÁRIO

CLEAR U
PARA QUE SERVE:
Tratamento e prevenção de infeções urinárias;
Coadjuvante no tratamento de infeções urinárias;
Coadjuvante no tratamento da prostatite aguda.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Contém 150 mg de Arando Vermelho (Cranberry)
com 37,5 mg de PAC (proantocianidinas) por toma.
COMO E QUANDO TOMAR:
Tomar 2 cápsulas por dia, 1 cápsula ao pequenoalmoço e 1 cápsula ao jantar;
Por indicação do técnico de saúde pode tomar
ate 4 cápsulas por dia;
Como preventivo de infeções urinárias pode ser
tomado por períodos de 4 a 6 meses.

1x

ALMOÇO

E

JANTAR

2 CÁPSULAS POR DIA

PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES URINÁRIAS
O Arando vermelho (Cranberry) contém um único tipo de compostos fenólicos, um tipo de proantocianidinas (PAC), eficaz para prevenir
a adesão das bactérias à parede do aparelho urinário e, por conseguinte, ajuda na prevenção e tratamento de infeções urinárias.
Clear U- Cranberry GoldNutrition® Clinical contém 150 mg de Arando Vermelho (Cranberry) e 37,5 mg de PAC (proantocianidinas),
por toma diária recomendada.
Composição por dose diária (2 cápsulas):
Extrato de Arando vermelho 150 mg com 37,5 mg de Proantocianidinas.
Apresentação:
30 cápsulas vegetais
IMPORTANTE:
Durante a gravidez e aleitamento deve ser recomendado por um técnico de saúde.
Especial atenção em pessoas com alterações de coagulação.
Suspender a toma 2 semanas antes de uma cirurgia programada.
Ideal para:
Infeções urinárias

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose
Sem cafeína.

PARA QUE SERVE:
Função cardiovascular normal;
Níveis normais de triglicéridos;
Complementa o consumo de ómega 3 na dieta.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
700 mg EPA e 500 mg por dose (2 cápsulas);
Omega 3 presentes na forma de triglicéridos;
Com Vitamina E
COMO E QUANDO TOMAR:
Tomar 2 cápsulas por dia, com as refeições;
Uma dose de 4 cápsulas por dia vai permitir a
manutenção de níveis normais de triglicéridos,
pelo que pode utilizar esta dose se pretender
obter este benefício;
Os suplementos de ómega 3 podem ser tomados
de forma continuada e sem pausas, por longos
períodos de tempo.

1x

ALMOÇO

E

JANTAR

2 CÁPSULAS POR DIA

ÁCIDOS GORDOS ÓMEGA 3 CONCENTRADOS
Atualmente, os alimentos de origem marinha ou de aquacultura apresentam elevados níveis de contaminação por metais pesados
e outros compostos, perigosos para a saúde, pelo que os suplementos puros de óleo de peixe surgem como uma alternativa mais
saudável para garantir um seguro e adequado consumo de ómega 3.
Omega 3 Concentrate GoldNutrition® Clinical é constituído por óleo de peixe 100% natural proveniente de peixes selvagens de alto
mar nas costas peruanas, especialmente anchovas, que fornecem uma elevada quantidade de EPA e DHA (Ácido eicosapentaenóico
e docosahexaenóico), numa fórmula concentrada (35/25), que permite uma dose maior de EPA e DHA por cápsula.
Composição por dose diária (2 cápsulas):
Óleo de peixe (35% EPA/ 35% DHA) 2000 mg, EPA 700 mg, DHA 500 mg, EPA + DHA 1200 mg, Vitamina E 10 mg.
Composição por 4 capsulas:
Óleo de peixe (35% EPA/ 35% DHA) 4000 mg, EPA 1400 mg, DHA 1000 mg, EPA + DHA 2400 mg, Vitamina E 20 mg.
Apresentação:
60 cápsulas moles
IMPORTANTE:
Em caso de toma de fármacos anticoagulantes ou anti-hipertensores,
contacte o seu médico antes de tomar este produto.
Não recomendado em caso de alergia a algum dos constituintes.
Não exceder uma toma diária de 5 g de EPA + DHA por dia.
Ideal para:
Performance cardíaca
Inflamação

ELEVADO GRAU
DE PUREZA

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose
Sem cafeína.

OMEGA 3 / CARDIOVASCULAR

OMEGA 3
CONCENTRATE

SISTEMA NERVOSO

STRESS
SUPPORT
PARA QUE SERVE:
Diminuição da ansiedade e controlo dos níveis
de stress;
Melhoria do humor e da qualidade de sono.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
200 mg de Ashwagandha;
Com BAGA e 5-HTP;
Com Vitamina B6 e magnésio.
COMO E QUANDO TOMAR:
Tomar 2 cápsulas por dia, 30 minutos antes do
jantar ou antes de deitar;
Pode ser tomado por períodos consecutivos de
12-16 semanas, com pausas de pelo menos 4-5
semanas antes de retomar.

1x
2X AO DIA
30 MIN ANTES DO JANTAR
OU ANTES DE DORMIR

CONTROLO DA ANSIEDADE E STRESS
Stress Support GoldNutrition® Clinical tem na sua constituição Ashwaganda, GABA, 5-HTP, Vitamina B6 e Magnésio. A Ashwaganda
uma erva medicinal utlizada na medicina Ayurvédica em casos de stress, exaustão nervosa, insónias, perda de memória e na melhoria
da função cognitiva. O GABA é um neurotransmissor com função inibitória do sistema nervoso central, é essencial em processos de
sono, estados de humor, ansiedade e insónias; sendo o parceiro ideal para a Ashwaganda. Para potenciar a ação do GABA incluímos
também a vitamina B6, que ajuda a aumentar a sua concentração no cérebro, e o Magnésio, mineral com um efeito agonista nos
seus recetores. A fórmula também contém 5-HTP (5-hidroxi-triptofano), um neurotransmissor regulador dos ritmos circadianos,
humor e sono. O 5-HTP vai atuar em conjunto com o GABA de forma a melhorar a qualidade de sono, aspeto essencial na melhoria
dos estados de humor.
Composição por dose diária (2 cápsulas):
Vitamina B6 3 mg, Magnésio 200 mg, Ashwagandha (Withania somnifera) 200 mg, 5-HTP (5-Hidroxitriptofano) 50 mg, GABA
(ácido γ-aminobutírico) 400 mg.
Apresentação:
60 cápsulas vegetais
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Ideal para:
Ansiedade e Stress

Adequação Nutricional:
Vegetariano
Sem Glúten
Sem lactose
Sem cafeína.

Melhora a qualidade do sono

COM VITAMINAS
E MINERAIS

PARA QUE SERVE:
Fortalecimento do Sistema Imunitário;
Prevenção e recuperação de gripes e constipações
sazonais;
Prevenção e auxiliar terapêutico das afeções
do aparelho respiratório.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
Com 5 µg Vitamina D, 800 mg Vitamina C e 25 mg
Zinco;
Com Extrato de Sabugueiro e Quercetina.

1x

COMO E QUANDO TOMAR:
Tomar 1 cápsula por dia fora das refeições;
Pode ser tomado por períodos consecutivos de
12-16 semanas, com pausas de pelo menos 4-5
semanas antes de retomar.

fora das
refeições
1 CÁPSULA POR DIA

SUPORTE DO SISTEMA IMUNITÁRIO
Immune Support GoldNutrition® Clinical é uma fórmula concebida para apoiar as defesas naturais e fortalecer o sistema
imunitário com um aporte extra de nutrientes que se têm mostrado fundamentais na resposta imunológica ao combate de
infeções respiratórias e virais.
A combinação de vitamina C, sabugueiro e zinco oferecem suporte ao potencial antioxidante celular diminuindo os efeitos danosos
dos radicais livres causados por microrganismos invasores, coordenando uma resposta imunológica mais eficiente.
Immune Support GoldNutrition® Clinical fornece ainda 100% da dose diária de vitamina D, uma vez que a deficiência desta
vitamina é bastante comum nos meses frios e esta é essencial na manutenção de um sistema imune saudável.
Composição por dose diária (2 cápsulas):
5 µg Vitamina D, 800 mg Vitamina C, 25 mg Zinco, 1600 µg Cobre, 250 mg Quercetina, 200 mg Extrato de Sabugueiro.
Apresentação:
60 cápsulas vegetais
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Em caso de toma de antibiótico, separar a toma do produto
com um período de pelo menos 2 horas entre eles.
Ideal para:

Adequação Nutricional:
Vegetariano
Sem Glúten
Sem lactose
Sem cafeína.

Sistema imunitário
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SISTEMA IMUNITÁRIO

IMMUNE
SUPPORT

NUTRICOSMÉTICA

ULTRAMAX
COLLAGEN
PARA QUE SERVE:
Reduzir o aparecimento de rugas e imperfeições
na pele;
Melhorar o aspeto das estrias e prevenir o seu
aparecimento;
Conservar a elasticidade e firmeza da pele;
Melhorar o aspeto pele “casca de laranja” e evitar
a sua progressão.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
5g de colagénio hidrolisado por saqueta;
Com ácido hialurónico, selénio e silício;
Com açaí, Roma e Resveratrol.

150ml
água

COMO E QUANDO TOMAR:
Tomar 1 saqueta por dia, diluída em 150 ml de
água, fora das refeições, podendo ser tomado
em qualquer momento do dia;
Para melhores resultados deve ser tomado de
forma continuada por períodos superiores a
6 meses.

+ 1x

ENTRE
REFEIÇÕES

FÓRMULA PARA O CUIDADO INTENSIVO DA PELE
Ultramax Collagen GoldNutrition® Clinical é uma fórmula desenvolvida a pensar na manutenção da estrutura da pele, reforçando
as fibras de colagénio e protegendo-as da degradação causada pelo stresse oxidativo. A fórmula de última geração do Ultramax
Collagen GoldNutrition® Clinical contém colagénio bovino hidrolisado tipo I, uma forma de colagénio de alta biodisponibilidade,
bem tolerada e segura; silício, mineral fundamental para a produção de colagénio; Resveratrol e polifenóis de grainha de uva, Romã
e Açaí, todos com elevado poder antioxidante; contém também selénio, poderoso antioxidante que ajuda a conservar a estrutura do
colagénio e ainda ácido hialurónico, um dos compostos mais importantes para ajudar a manter a hidratação e o volume da pele.
Composição por dose diária (1 saqueta (6,15g ) + 150 ml de água)
Selénio 20µg, Silício 18 mg, Colagénio Hidrolisado 5 g, Açaí 150 mg, Polifenóis 38 mg, Romã 50 mg, Ácido elágico 20 mg, Ácido
Hialurónico 10 mg, Resveratrol 3 mg, Grainha de uva 10 mg, Polifenóis 9,5 mg.
Quantidade:
30 saquetas – frutos vermelhos
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Especial atenção em caso de insuficiência renal.
Ideal para:
Pele

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose
Sem cafeína.

PARA QUE SERVE:
Melhorar a função hepática;
Promover a desintoxicação do organismo;
Melhoria da capacidade antioxidante.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
272 mg Silimarina por dose;
Schizandra chinensis, Colina, Metionina,
Taurina e Spirulina;
Com vitaminas e minerais.

1x

COMO E QUANDO TOMAR:
Tomar 1 cápsula por dia fora das refeições;
Pode ser tomado por períodos consecutivos de
12-16 semanas, com pausas de pelo menos 4-5
semanas antes de retomar.

fora das
refeições
1 CÁPSULA POR DIA

OPTIMIZAR A FUNÇÃO HEPÁTICA E A DESINTOXICAÇÃO
Liver Support GoldNutrition® Clinical é composto por Cardo Mariano (com 80% de silimarina), Schisandra chinensis, Colina,
Spirulina e Metionina, ingredientes reconhecidos pela sua capacidade de promoverem o normal funcionamento do fígado e a
desintoxicação do organismo, apresentando também uma ação antioxidante, protetora e regeneradora das células hepáticas.
Esta fórmula completa contém também uma combinação de vitaminas e minerais participantes em todas as reações metabólicas,
necessárias para o correto funcionamento do fígado e a eficaz eliminação de toxinas do mesmo.
Composição por dose diária (2 cápsulas):
340 mg Cardo Mariano, 272 mg Silimarina, 150 mg Schizandra chinensis, 90 mg Colina,100 mg Metionina, 100 mg Taurina, 20 mg
Spirulina, Vitamina E, Vitamina C, Tiamina, Riboflavina, Niacina, Vitamina B6, Ácido fólico, Vitamina B12, Zinco, Cobre, Manganês
e Selénio.
Apresentação:
60 cápsulas vegetais
IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
Ideal para:

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose
Sem cafeína.

Eliminar toxinas
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MÚSCULOS E TENDÕES

LIVER
SUPPORT

NUTRICOSMÉTICA

HSN
SUPPORT
PARA QUE SERVE:
Dar vitalidade e brilho ao cabelo; evitar o
embranquecimento do cabelo;
Fortalecer as unhas dando-lhes um aspeto
saudável;
Evitar o aparecimento de manchas escuras na pele;
Potenciar a elasticidade e o brilho da pele.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
400 mg de L-Arginina e 300µg de Biotina
por dose;
Com CoQ10, Luteína, Resveratrol, PABA e Cavalinha;
Com Vitaminas e minerais.

1x

COMO E QUANDO TOMAR:
Tomar 2 cápsulas por dia, com as refeições;
Pode ser tomado por períodos consecutivos de
12-16 semanas, com pausas de pelo menos 4-5
semanas antes de retomar.

ALMOÇO

E

JANTAR

2 CÁPSULAS POR DIA

NUTRIÇÃO PARA O CABELO, PELE E UNHAS
HSN Support GoldNutrition® Clinical foi pensado para dar uma nova vida ao seu cabelo, unhas e pele. Com um vasto conjunto de
vitaminas, minerais, aminoácidos e fitonutrientes, esta fórmula vem ao encontro das carências de nutrientes resultantes de uma
alimentação desequilibrada, do stresse e das agressões diárias a que estamos sujeitos. HSN Support GoldNutrition® Clinical contém
uma série de nutrientes específicos que aumentam o seu poder protector e anti-aging. Estes nutrientes protegem os cabelos dos
danos causados pelo sol, poluição do ar, tintas, e tratamentos agressivos, protegem a pele do envelhecimento causado pelos radicais
livres e tornam as unhas mais resistentes.
HSN Support GoldNutrition® Clinical é especialmente indicado para quem tem cabelo fraco e quebradiço ou sem brilho,
envelhecimento precoce da pele e unhas quebradiças.
Composição por dose diária (2 cápsulas):
400 mg L-Arginina, 50 mg L-Metionina, 75 mg L-Cisteina, 70 mg Cavalinha (Equisetum arvense), 7 mg Silício, 100 mg Polipodium
leucotomus, 95 mg Polifenóis de Uva, 5 mg Resveratrol, 50 mg PABA (ácido P-aminobenzoico), 50 mg Coenzima Q 10, 5 mg Luteína,
800 µg Vitamina A, 37 mg Vitamina E, 120 mg Vitamina C, 20 mg Tiamina, 20 mg Riboflavina, 20 mg Niacina, 5 mg Vitamina B6,
400 g Ácido fólico, 20 µg Vitamina B12, 300 µg Biotina, 18 mg Acido Pantoténico, 10 mg Zinco, 2 mg Cobre, 3 mg Manganês, 220 µg
Selénio, 60 µg Crómio, 55 µg Molibdénio.
Apresentação:
60 cápsulas vegetais

Adequação Nutricional:
Sem Glúten
Sem lactose
Sem cafeína.

IMPORTANTE:
Não recomendado durante a gravidez e aleitamento.
A riboflavina pode alterar a cor da urina para amarelo-laranja.
Especial atenção em pessoas com tensão arterial baixa ou que
tomem medicamentos para controlar a pressão arterial.
Ideal para:
Cabelo
Pele
Unhas
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