GLYCOFUSE™
RAPID PERFORMANCE &
RECOVERY SUPERCARB

CONHEÇA SEUS BENEFÍCIOS:

+ 25 GRAMAS DE PURA DEXTRINA POR PORÇÃO
+ PERFORMANCE ACELERADA
+ RÁPIDA LIMPEZA GÁSTRICA COM TECNOLOGIA OSM
+ SEM AÇÚCARES
+ NÃO CONTÉM GLÚTEN

MELHORE O SEU RENDIMENTO ATLÉTICO COM ESTA
SUPERFORMULAÇÃO!

O ÚNICO EM SUA CATEGORIA A
RECEBER A GOLDEN MEDALLION

GLYCOFUSE oferece 25 g de Dextrina Cíclica altamente ramificada
proporcionando assim um maior desempenho e um rápido carregamento de
glicogênio. Tudo isso com um rápido esvaziamento gástrico devido a baixa
osmolaridade do produto. Toda formulação inteligente composta de carboidratos
com o propósito de reestabelecer o ambiente energético do organismo deve
conter uma baixa osmolaridade oferecendo assim, um rápido esvaziamento
gástrico. Quanto menor a osmolaridade, mais rápido o esvaziamento gástrico.
GLYCOFUSE não é um produto destinado aos ´´ carbo-fóbicos´´. Se você ainda
não compreendeu a relação proteína-carboidrato em sua estratégia alimentar
creio firmemente que possa estar fadado ao fracasso. Aliar sempre proteínas de
qualidade, tais como MYOFUSION e ISOFUSION com carboidratos de
qualidade é de vital importância para o desenvolvimento de fundações
musculares sólidas.
GLYCOFUSE é suplemento padrão-ouro em termos de recuperação e melhora de
performance atlética. Por possuir carboidrato de alto peso molecular e com uma
estrutura heliocoidal especial, confere as suas propriedades grandes
diferenciais em resultados quando comparado com formulações tradicionais de
muitos produtos a base de amidos de milho e polissacarídeos rotulados como
sendo produtos de qualidade.

GLYCOFUSE para aumentar ainda
mais a qualidade de seu produto
formou parceria com a ALBION
LABS, líder mundial desde 1956
em inovação tecnológica de
elementos nutricionais como
minerais e aminoácidos quelados.
Ciência e tecnologia combinadas
para criar eletrólitos cruciais com
alto grau de biodisponibilidade para atletas que levam seus
treinos a sério e além dos limites considerados normais.
GLYCOFUSE é o único suplemento de carboidratos de
qualidade do mercado com o selo GOLD MEDALLION. Use
e comprove a melhora em seu desempenho e rendimento
físico.

GLYCOFUSE É ENERGIA PURA !
Repor rapidamente seus estoques de glicogênio logo após suas sessões de
treinamento é garantia de máximos ganhos durante o seu período de
recuperação e descanso e também certeza de que a sua próxima sessão de
treino terá combustível do começo ao fim para lhe proporcionar treinos mais
intensos seja na sala de musculação, no tatame, nas pistas ou no box de
Crossfit, GLYCOFUSE irá manter seus ganhos sólidos e permanentes.
GLYCOFUSE evita que seu treino seja interrompido por uma perda de eletrólitos,
o que pode acarretar em severas câimbras , náuseas, enjoos e mal estar. A perda
de importantes micronutrientes minerais como o potássio, sódio, magnésio e
cálcio pode gerar um quadro negativo em seu treinamento ou até mesmo em
uma competição. Quanto maior for a sua sudorese, maior será a sua necessidade
de repor tais compostos a fim de manter uma boa hidratação e um ótimo
equilíbrio eletrolítico. Sua necessidade de tais componentes está diretamente
ligado a quantas vezes , por quanto tempo e quão duro você treina.

GANHE CONFIANÇA. GANHE FORÇA.

ULTRAPASSE SEUS LIMITES.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
GLYCOFUSE 1680G
Porção de 28g
(1 dosador) contém 60 doses
Valor Energético
Carboidratos
Sódio
Cálcio
Magnésio

QUANTIDADE
100Kcal. / 420Kj.
25g
35mg
83mg
23mg

%VD(*)
5%
8%
2%
8%
9%

“Não contém quantidade significativa de Proteínas, Gorduras Totais,
Gorduras Saturadas, Gorduras Trans e Fibra Alimentar.”
**Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ.
*Valor diário não estabelecido
INGREDIENTES: Dextrina Cíclica altamente ramificada,
Citrato-Fosfato de Potássio e Cálcio, Dimagnésio Malato,
Cloreto de Sódio, Aromas Artificiais, Acidulante:
Ácido Cítrico, Regulador de Acidez: Ácido Málico e
Corante Betacaroteno.
SABORES: Sem Sabor, Laranja com Manga e
Morango com Kiwi
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