
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção 20 g (1 sachê)***

Quantidade por porção %VD(*)

Valor energético 74 kcal/g = 313 kJ 4

Carboidratos 1,2 g dos quais 0

Açúcares 0 g **

Proteínas 17 g 34

Leucina 1.200 mg **

Isoleucina 600 mg **

Valina 600 mg **

Vitamina C 45 mg 100

Vitamina D 5 mcg 100

Vitamina E 10 mg 100

Magnésio 120 mg 46

Sódio 38 mg 2

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.

* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400

kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo

de suas necessidades energéticas.

** Valores diários não estabelecidos

*** Quantidade suficiente para preparar 200 ml de bebida pronta para

o consumo

NÃO CONTÉM GLÚTEN. Não contém açúcares

Ingredientes: colágeno hidrolisado, L-leucina, bisglicinato de 

magnésio, L-isoleucina, L-valina, ascorbato de cálcio (vitamina C), 

acetato DL-alfa tocoferol (vitamina E), colecalciferol (vitamina D), 

aromatizante, agente de massa sorbitol, edulcorante sucralose.  

Recomendação de uso: Uso Adulto (≥ 19 anos):

Ingerir 1 sachê (20 g) ao dia.

Modo de preparo:

Adicionar 1 sachê em aproximadamente 200 ml (um copo) de água ou 

leite, conforme preferência. Misture bem até obter uma mistura 

uniforme. Após o preparo, consumir imediatamente. 



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção 20 g (3 colheres medidas)***

Quantidade por porção %VD(*)

Valor energético 74 kcal/g = 313 kJ 4

Carboidratos 1,2 g dos quais 0

Açúcares 0 g **

Proteínas 17 g 34

Leucina 1.200 mg **

Isoleucina 600 mg **

Valina 600 mg **

Vitamina C 45 mg 100

Vitamina D 5 mcg 100

Vitamina E 10 mg 100

Magnésio 120 mg 46

Sódio 38 mg 2

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.

* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400

kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores

dependendo de suas necessidades energéticas.

** Valores diários não estabelecidos

*** Quantidade suficiente para preparar 200 ml de bebida pronta

para o consumo

NÃO CONTÉM GLÚTEN. Não contém açúcares

Ingredientes: colágeno hidrolisado, L-leucina, bisglicinato de 

magnésio, L-isoleucina, L-valina, ascorbato de cálcio (vitamina C), 

acetato DL-alfa tocoferol (vitamina E), colecalciferol (vitamina D), 

aromatizante, agente de massa sorbitol, edulcorante sucralose. 

Recomendação de uso: Uso Adulto (≥ 19 anos):

Ingerir 1 sachê (20 g) ao dia.

Modo de preparo:

Adicionar 3 colheres medidas em aproximadamente 200 ml (um copo) 

de água ou leite, conforme preferência. Misture bem até obter uma 

mistura uniforme. Após o preparo, consumir imediatamente.


