
Contém aromatizante sintético idêntico ao natural

450 ml
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Formulação exclusiva da: HERBALIFE INTERNATIONAL OF AMERICA, INC. Los Angeles, CA 90080-0210, U.S.A.
Fabricado por: BEBIDAS POTY LTDA. Rodovia Abel Pinho Maia km 12,5. Distrito Industrial - CEP 15105-000 - Potirendaba - SP, 
CNPJ: 55.223.127/0002-42. Indústria Brasileira.
Para: HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA. 
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 371 - Lapa - CEP 05040-000 - São Paulo - SP, Brasil. CNPJ: 00.292.858/0001-77.
Produto isento da obrigatoriedade de registro sanitário conforme Resolução RDC n° 27, de 06 de Agosto de 2010. 
Validade e Lote: vide impressão na parte superior da embalagem. ©2016 HERBALIFE
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Fiber 
Concentrate
 Mistura Concentrada Para  
 o Preparo de Bebida de  
 Fibra Sabor Uva
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RENDE
30

PORÇÕES

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 15 ml (1 1/2 colher de sopa)**

 Quantidade por porção  % VD (*)

Valor energético  6 kcal = 27 kJ 0 %

Carboidratos  0,7 g, dos quais: 0 %

   Açúcares  0 g ***

Fibra alimentar  3,1 g 12 %

Sódio  50 mg 2 %

“Não contém quantidade significativa de Proteínas, Gorduras totais, Gorduras saturadas e Gorduras trans.”

  *  % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

  ** Quantidade suficiente para preparar 200 ml.
*** Valor Diário não estabelecido.

INGREDIENTES: água, maltodextrina resistente, concentrado de 
cenoura e mirtilo, acidulante ácido cítrico, regulador de acidez citrato 
de sódio, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, 
aromatizante, edulcorante sucralose, estabilizante goma xantana e 
antioxidante ácido ascórbico. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Fiber Concentrate Sabor Uva é uma mistura concentrada 
para o preparo de uma refrescante bebida que une os benefícios 
da fibra a um delicioso sabor de uva. Rende 30 porções, 
cada uma com 3,1 g de fibra solúvel, complementando suas 
necessidades diárias de fibras, sem adicionar açúcar e com 
apenas 6 kcal.
Experimente outros produtos Herbalife e visite o site: 
www.herbalife.com.br
MODO DE PREPARO: AGITE BEM ANTES DE USAR. Para o preparo de 200 ml (1 copo), 
adicione uma colher e meia de sopa (15 ml) e complete com a bebida de sua 
preferência (185 ml), de uma a quatro vezes por dia.
Experimente tomar gelado, com água natural ou gaseificada, com chás, outros produtos Herbalife® 
ou em diversas bebidas e preparações de sua preferência!
Manter a temperatura ambiente, protegido de luz, em sua embalagem original fechada. 
Após aberto, manter sob refrigeração e consumir em até 30 dias.
Os produtos Herbalife® são comercializados exclusivamente por Distribuidores Independentes.
Não consumir se o lacre estiver violado.

SHAC – Serviço Herbalife de Atendimento ao Consumidor 

%(11) 3038-4433 - São Paulo 
0800-774-3722 - Demais regiões 

www.herbalife.com.br


