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20g Whey Protein Hydrolysate Shake
Com Lacprodan® Hydro Power

Lacprodan® HYDRO.Power é uma proteína hidrolisada do 
soro de leite que fornece a superioridade do soro de leite e 
os benefícios reconhecidos da proteína hidrolisada:
• Absorção mais rápida do que a proteína do soro de 

leite intacta e aminoácidos livres
• Menor lesão muscular após o exercício
• Melhora a força muscular após o exercício
• Reposição mais rápida da energia muscular

Vantagens:
• Excelente sabor e reduzido amargor
• Sem adstringência
• Fácil dissolução
• Altas quantidades de proteína podem ser adicionadas
• Recuperação muscular mais rápida após treinamento 

intenso

Processo
• Misturar 30 g de pó em 300 ml de água gelada

Ingredientes: Sabor morango
Lacprodan® Hydro Power 97.63%

Sabor morango SC674608 1.35%

Sabor Biscuit SC679603 0.63%

Sweet modulator SC679611 0,13%

Aspartame / Acesulfame K 0,21%

Corante vermelho CC-WS-P 0.05%

Valor energético kcal 380 / 100g

Proteína 76.15 %
Gordura 8,30 %

Informação nutricional

Carboidratos 3,00 %

Valor energético kJ 1600 / 100g

Ingredientes: Sabor Cookie
Lacprodan® Hydro Power 98.27%

Sabor Biscuit SC679603 0.76%

Sabor baunilha SC674604 0.63%

Sweet modulator SC679611 0.13%

Aspartame / Acesulfame K 0.21%

Valor energético kcal 380 / 100g

Proteína 76.15 %

Gordura 8,30 %

Informação nutricional

Carboidratos 3,00 %

Valor energético kJ 1600 / 100g
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