
SUPLEMENTO PROTÉICO PARA ATLETAS
SABOR ARTIFICIAL COOKIES
GOLD STANDARD 100% WHEY

COOKIES & CREAM
OPTIMUM NUTRITION
PESO LÍQUIDO - 907 g

Ingredientes: proteína do soro do leite isolada, proteína do soro do leite concentrada, 
peptídeos do soro do leite, pedaços de bicoitos (farinha enriquecida (farinha de trigo, 
niacina, ferro reduzido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), açúcar, óleo de 
palma, cacau processado com álcali, xarope de milho rico em frutose, farinha de milho, 
sal, dextrose, bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja), sal, aroma natural e 
artificial baunilha e chocolate, espessantes celulose microcristalina, goma xantana e 
goma carragena, estabilizante lecitina de soja, edulcorante artificial sucralose.                                                              
Contém Glúten.
Alérgicos: Contém derivados da soja e do leite de vaca.
Informação Nutricional: Porção de 33 g (01 colher-medida)

 

Quantidade por porção %V.D.(*)

Valor Energético

 

123 kcal = 513 kj 6
Carboidratos (dos quais): 

 

4,0g 1

Proteínas

 

24g 32

Gorduras Totais (das quais): 1,0g 2

  Gorduras Saturadas 0,6g 3

  Gorduras Trans 0,0g --

Fibra 0,0g 0

Sódio 200mg 8
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores 
diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Recomendação de uso: Adicione uma colher - medida do Gold Standard 
100% Whey a 180 - 240 ml de água ou sua bebida favorita, e misture até 
obter uma consistência uniforme. Para a mistura utilize uma colher, uma 
coqueteleira ou um mixer. Para obter uma consistência mais cremosa, 
adicione menos água.

“Este produto não substitui uma alimentação equilibrada e seu 
consumo deve ser orientado por nutricionista ou médico”.
“Baixo teor de açúcares. Este não é um alimento baixo ou 

reduzido em valor energético”.
“Manter em local fresco, seco, ao abrigo do sol e do calor”.

Fabricado nos EUA por: OPTIMUM NUTRITION, 3.500 Lacey Road Suite 1.200
Downers Grove - IL 60.515 - EUA 
Importado e distribuído no Brasil por: IMPORT SPORTS
Rua Dona Francisca, 8.300 - Bloco K 03 e 04 - Zona Industrial Norte
CEP: 89219-600 - Joinville - SC - Resp. Técnico: Gustavo M.  D. Carneiro
CNPJ: 04.892.290/0008-52 - Manoel Serrão Alves Mey Eireli
Produto isento de registro, conforme resolução:
RDC N°27, de 06 de Agosto de 2010.                                        

  Açúcares 3,0g --


