MISTURA EM PÓ
À BASE DE FIBRA
PARA UMA BEBIDA
AROMATIZADA COM
SABOR A MAÇÃ
SEM ADOÇANTES ARTIFICIAIS

Informação nutricional:
Quantidade por dose: 6,8 g
Número de doses por embalagem: 30
Por 100 g

Por 150 ml
de produto
reconstituído*

Energia

1101 kJ
(268 kcal)

75 kJ
(18 kcal)

Lípidos

0,7 g

0g

0g

0g

Hidratos de Carbono

26 g

2g

dos quais: açúcares

1,6 g

0,1 g

Fibra

74 g

5g

Proteínas

2,6 g

0,2 g

Sal

0,20 g

0,01 g

dos quais: ácidos gordos saturados

Ingredientes:

Fibra de aveia (28 %), fibra de maçã (24 %), dextrina de
milho (24 %), fibra de soja (9 %), fibra de citrinos (5 %),
inulina (proveniente da chicória – 5 %), aroma, espessantes
(goma arábica, goma xantana), maltodextrina, antiaglomerante
(dióxido de silício). Recomendações para alérgicos:
sobre os alergénios, incluindo cereais que contêm glúten,
ver ingredientes a negrito.
* Produto reconstituído = dose de 6,8 g com 150 ml de água.

Nutrição Específica
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Uma forma deliciosa e simples de reforçar
o consumo diário de fibra.
Uma mistura exclusiva de fibra solúvel e
insolúvel. A bebida de Aveia, Maçã e Fibra
contém 6 fontes de fibra: maçã, aveia,
milho, citrinos, chicória e soja.
Cada dose contém 5g de fibra e 18 kcal.*

• Sem adoçantes artificiais
• Sem açúcar
• Reforce a sua ingestão diária de fibra com a bebida de Aveia,
Maçã e Fibra
• 5g de fibra por dose
• 6 fontes de fibra
• Contém fibra solúvel e insolúvel
• 18 kcal por dose*
MODO DE EMPREGO

• Misturar 1 colher-medida (6,8 g) com 150 ml de água ou
acrescentar uma colher-medida ao seu batido favorito.
Contacte-me para obter mais informações:
Salomé Sebastião

Phone: +351917326621
Email:salome@salomesebastiao.pt
URL: www.salomesebastiao.pt
Skype: salome_sebastiao

* Por dose de 6,8 g com 150 ml de água
A informação constante nesta folha informativa é referente ao produto vendido em Portugal. © 2016 Herbalife International, S.A. Todos os direitos reservados. Setembro 2016.

