
NUTRIÇÃO

V-Force

Suas cápsulas combatem os radicais livres, ao mesmo tempo em que 
aumentam a resistência mental e muscular. Já a combinação do guaraná com 
a cafeína, colabora com os processos de dispersão, transporte e queima de 
gordura. Potencializadas com o açaí, as cápsulas favorecem a vasodilatação. 
Rico em cálcio, o açaí age na contração muscular e na formação dos ossos. 

V-Force é, ainda, enriquecido com zinco, que melhora o sistema imunológico e 
é essencial na produção de aminoácidos, além de conter vitaminas B1, B2, B6, 
B12, C e E.

O V-Force fornece aquele impulso de energia natural. Contém cápsulas de açaí 
com guaraná enriquecidos com vitaminas e zinco

• AÇAÍ  - Combate aos radicais livres, rico em magnésio e manganês.

• GUARANÁ - Vasodilatador natural.

• ZINCO - Cofator essencial na produção de aminoácidos.

Enriquecido com vitaminas

B1 (Tiamina): Coenzima em uma série de funções fisiológicas, cuja deficiência 
mais grave conhecida é o beribéri. 

B2 (Riboflavina): Apresenta papel dos mais importantes em diversos processos 
metabólicos, achando-se envolvida na transformação dos lipídios, proteínas e 
glicídios.

B6 (Piridoxina): Funciona como coenzima para uma grande variedade de 
processos metabólicos na transformação dos aminoácidos. 

B12 (Cianocobalamina): Esta vitamina também atua como coenzima em 
reações celulares. Muito importante no metabolismo do ácido fólico e para a 
síntese dos ácidos nucléicos.

Vitamina C (Ácido Ascórbico): A vitamina C interfere no metabolismo do 
ferro, da glicose e de outros glicídios. Essencial para a função e manutenção da 
substância básica intercelular e do colágeno.

Vitamina E (Acetato de Tocoferol): Também conhecida como a vitamina 
antiesterilidade. A vitamina E é um antioxidante, usado para prevenir que 
outras substâncias se combinem com o oxigênio e por ele sejam modificadas, 
protegendo, desta forma, alimentos.

CONTEÚDO
60 cápsulas.

INSTRUÇÕES
3 cápsulas por dia.

COMPOSIÇÃO

Açaí, guaraná, maltodextrina, ácido ascórbico, 
acetato de tocoferol, sulfato de zinco monohidratado, 
riboflavina, piridoxina, tiamina, cianocobalamina, 
gelatina e água. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

CONTÉM 99mg DE CAFEÍNA.

Este produto não é destinado a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
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*% de VD baseadas em uma dieta de 2.000 calorias.

**Não contém quantidades significativas de 
carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, 
gorduras trans, fibra alimentar e sódio.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
(tamanho da porção: 3 cápsulas - 1,8g)

Porções por frasco: 20
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