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Produtos isentos de:

• CORANTES, AROMAS e ADOÇANTES ARITIFICIAIS;

• CONSERVANTES;

• LIVRE DE LACTOSE.
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STEEL FORCE WOMAN 

D- Ribose 

Palatinose

Arginina Alpha Cetoglutarato

L- Citrulina DL Malato

Norvaline

Beta Alanina 

Ornitina Alpha Cetoglutarato

Guaraná Ext. Seco Solúvel

Base Natural Juice Laranja  
POSOLOGIA: Diluir o conteúdo de 1 

sachê em 200mL de água e ingerir 30 a 
60 minutos antes de atividade física. 

Produto destinado ao aumento da performance física por possuir em sua fórmula aminoácidos fundamentais para aporte muscular e

substâncias que dão mais energia para melhora de rendimento e diminuição do cansaço durante e após a atividade física.

D-RIBOSE: Mantém os níveis de ATP no organismo. Contribuindo para recuperação da energia nas células musculares

durante e após os exercícios físicos intensos, a D-Ribose pode ser usada por esportistas que desejam atingir uma

máxima performance, e também por pessoas que sofrem de cansaço e indisposição.

PALATINOSE: Carboidrato de baixo índice glicêmico, com lenta liberação, proporciona mais energia por mais tempo,

além de aumentar a peroxidação lipídica priorizando a gordura e os ácidos graxos como fonte de energia.

QUARTETO NO2 PLUS (AAKG – CITRULINA – NORVALINE – ORNITINA): Precursores de Óxido Nítrico (NO), sendo estes

potentes vasodilatadores e promotores de uma melhor irrigação sanguínea em nível muscular, promovendo o aumento

da massa, melhorando todo o metabolismo e a regeneração do músculo durante e após o exercício.

BETA ALANINA: Aumenta resistência, força e consequentemente desenvolvimento muscular. Para aqueles que treinam

pesado, isso irá proporcionar um treino mais intenso.

GUARANÁ: Estimulante do sistema nervoso central que diminui a fadiga. Mantem os níveis de glicogênio hepático.

Aumenta a produção de ácido lático, aumentando o consumo de oxigênio gerando uma contração muscular mais forte.



Não deve ser utilizado por:

• CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 16 ANOS;
• GESTANTES;
• LACTANTES;
• IDOSOS; 
• PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS (Diabetes, Hipertensão, Cardiopatias, Disfunções Renais, Gástricas, 

Hepáticas e tiroidianas e etc.); 
• PACIENTES ONCOLÓGICOS;
• PACIENTES EM USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA (Nesses casos, favor consultar o médico);
• PACIENTES QUE APRESENTAREM QUALQUER SENSIBILIDADE AOS COMPONENTES DA FÓRMULA;
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PACIENTES COM SENSIBILIDADE A CAFEÍNA E DESORDENS DE SONO NÃO DEVEM UTILIZÁ-LO APÓS AS 16H.


