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O Biosen Glutamin é um produto composto com 100% de 
glutamina, aminoácido não-essencial mais abundante no 
corpo humano, participa em mais de 60% dos aminoácidos  
livres disponíveis no músculo esquelético e 20% do total 
dos aminoácidos circulantes. A glutamina tem um papel 
fundamental no metabolismo protéico e no anti-catabolismo, 
ajudando o corpo a se proteger contra as perdas excessivas 
de tecido muscular. Além de atuar como nutriente às células 
imunológicas a glutamina apresenta importante função 
anabólica e de síntese protéica. Temuma participação 
fundamental na resposta imunológica.

SUGESTÃO DE USO
Diluir sob vigorosa agitação 5g (1 medida dosadora) de L-glu-
tamina em 100 ml de água. Consumir após o preparo.

MODO DE CONSERVAÇÃO
Conservar este produto ao abrigo de  luz, calor e umidade, 
longe do alcance das crianças. Depois de aberto, consumir, 
preferencialmente, em 30 dias.

INGREDIENTES
L-Glutamina  e antiumectante Dióxido de Silício.

“O Ministério da Saúde adverte: Não existem evidências científi cas 
comprovadas de que este alimento previna, trate ou cure doenças.”

“Gestantes, nutrizes, crianças somente consumir este produto sob 
orientação de nutricionista ou médico”

¨Consumir este produto conforme recomendação de ingestão diária 
constante na  embalagem. Este produto não substitui os alimentos 
e nem pode ser considerado como dieta Exclusiva.¨

“Uso exclusivo para nutrição  enteral, proibido o uso parenteral”
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GLUTAMIN

(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal 
e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 
menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Valor Calórico
L-Glutamina

20 kcal/84kj
5g
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POR PORÇÃO DE 5G (1 MEDIDA DOSADORA)
DILUÍDA EM 100 ML DE ÁGUA


