275 g

16 %

"Não contém quantidades significativas de Carboidratos, Proteínas, Gorduras totais, Gorduras
saturadas, Gorduras trans e Sódio.”
* % 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.
INGREDIENTE: maltodextrina resistente. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Formulação exclusiva da: HERBALIFE INTERNATIONAL OF AMERICA, INC. Los Angeles, CA 90080-0210, U.S.A.
Fabricado por: LIOTÉCNICA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA. Av. João Paulo I, 1098 - CEP 06817-000 - Embu das Artes - SP.
CNPJ: 61.297.784/0003-18. 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.
©2016 HERBALIFE
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FIBRAS

0%

4,0 g
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Fibra Alimentar em Pó
Sabor Neutro

Fibra alimentar

% VD (*)

5 kcal = 20 kJ

2

%

Fiber
Powder

Quantidade por porção
Valor energético
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Recomenda-se associar o consumo de Fiber Powder à uma dieta equilibrada e hábitos de vida
saudáveis.
Guarde com a tampa fechada e em lugar fresco e seco. Não consumir se o lacre
estiver violado.
Os produtos Herbalife ® são comercializados exclusivamente por Distribuidores Independentes.
O consumo deste produto deve ser acompanhado da ingestão de líquidos.
SHAC - Serviço Herbalife de Atendimento ao Consumidor
(11) 3038 - 4433 - São Paulo
0800-774-3722 - Demais regiões
www.herbalife.com.br

Porção de 5 g (1 colher de sopa)

0

MODO DE PREPARO: Adicione uma colher de sopa rasa do pó
(aproximadamente 5 g) em uma bebida ou alimento de sua preferência, de uma
a três vezes ao dia.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

L0927BR-00 SKU0927

Fiber Powder é um produto de origem natural, cuja porção possui
4 g de fibra solúvel. Por ser facilmente misturável e possuir sabor neutro,
pode ser adicionado a qualquer bebida, quente ou fria, shakes, chás,
sopas ou outros tipos de alimentos, sem alterar os seus sabores ou
texturas.
Além disso, você pode aproveitar para incluir mais fibras na sua
alimentação, adicionando Fiber Powder nas receitas que você faz em
casa, pois o produto mantém suas propriedades mesmo quando cozido
ou levado ao forno.
É mais uma opção prática e fácil de aumentar a ingestão diária de fibras.
Experimente outros produtos Herbalife, visite www.herbalife.com.br.

