INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

NutreV é prático e saudável para
incluir no seu dia-a-dia!
Você pode preparar seu NutreV conforme
a tabela abaixo.
Combine também seu NutreV com
suas receitas favoritas, cereais, frutas e
principalmente com seu Shake Herbalife®.
Como
preparar seu
NutreV:

Como um
alimento
saudável

Com seu
Shake
Herbalife®

NutreV

2 colheres e
meia de sopa
(32 g)

2 colheres e
meia de sopa
(32 g)

Shake
Herbalife®

2 colheres e
meia de sopa
(26 g)

NutreV é um produto
saudável à base de proteína,
fonte de fibra, rico em cálcio
e fortificado com vitaminas e
minerais.
É nutritivo, balanceado e
ideal para quem busca saúde
e bem estar ao longo do dia
com um sabor que vai te
surpreender.

NutreV

Guarde em lugar fresco e seco.
Os produtos Herbalife® são
comercializados exclusivamente por
Distribuidores Independentes.

Alimento com Proteína
Isolada de Soja Fortificado
com Vitaminas e Minerais
• Nutritivo e Saudável
• Para Qualquer Hora
do seu Dia

A Herbalife segue rígidos
padrões e processos globais
de qualidade na produção de
seus produtos, selecionando
cuidadosamente ingredientes
para sua nutrição diária.
Viva uma rotina mais leve e
equilibrada, viva NutreV.

Água
250 ml

INGREDIENTES: maltodextrina, proteína isolada de soja,
inulina, amido modificado, fosfato de cálcio dibásico, gordura
vegetal em pó, mix de vitaminas e minerais (maltodextrina,
óxido de magnésio, pirofosfato férrico, vitamina C, vitamina E,
vitamina A, óxido de zinco, riboflavina, vitamina D, vitamina
B12 e selenito de sódio), cloreto de potássio, sal, aromatizante,
emulsificante lecitina de soja, antiumectante dióxido de
silício, espessantes goma xantana e goma guar e edulcorante
sucralose. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA,
LEITE✴ e PEIXE✴✴. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Contém proteínas
do leite*.

250 ml

Quente ou gelado, misture até
ficar homogêneo em sua
shakeira ou liquidificador.
#FicaADica:
Você pode deixar a
combinação do seu NutreV
e seu Shake Herbalife®
muito mais cremosa e
consistente adicionando
algumas pedras de gelo e
batendo no liquidificador
por aproximadamente 5
minutos.
Confira o video no link:
nutrev.com.br

Porção de 32 g (2 1/2 colheres de sopa)
Quantidade por porção
% VD (*)
Valor energético
112 kcal = 470 kJ
6%
15 g
5%
Carboidratos
Proteínas
9,3 g
12 %
Gorduras totais
1,2 g
2%
Gorduras saturadas
0,5 g
2%
0g
**
Gorduras trans
Fibra alimentar
3,0 g
12 %
125 mg
5%
Sódio
Potássio
266 mg
**
Ferro
2,5 mg
18 %
300 mg
30 %
Cálcio
Fósforo
292 mg
42 %
44 mg
17 %
Magnésio
Zinco
1,4 mg
20 %
211 µg
23 %
Cobre
Vitamina A
112 µg
19 %
7,0 mg
15 %
Vitamina C
Vitamina D
0,83 µg
17 %
Vitamina E
2,1 mg
21 %
1,1 mg
85 %
Riboflavina
Ácido fólico
19 µg
8%
*%
 Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou
8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários não estabelecidos.

✴
✴✴

Fonte
de
Proteínas

Fonte
de
Fibras

Fonte de
Vitaminas
e Minerais

Rico
em
Cálcio

Contém aromatizante sintético idêntico ao natural

672 g

IMAGEM
ILUSTRATIVA

SHAC – Serviço Herbalife de
Atendimento ao Consumidor
☎(11) 3038-4433 - São Paulo
0800-774-3722 - Demais regiões
www.herbalife.com.br

Proveniente da caseína utilizada para proteção dos ingredientes.
P roveniente da gelatina de peixe utilizada para proteção da
Vitamina A.

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.
©2017 HERBALIFE
Validade e Lote: vide impressão.
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