
I N V I SI FI B ER T M

O suplemento de fibras prático e saudável para o seu dia-a-dia

A grande maioria dos componentes dos produtos NUTRILITETM é obtida por meio de práticas orgânicas
(cultivo, plantio e colheita), além de ser altamente compatível com a natureza do corpo humano.
A NUTRILITETM oferece benefícios adicionais para a saúde que ajudam a melhorar a qualidade de vida.

• Contém 4 gramas de fibra
dietética solúvel por porção.

• Apresenta-se em práticos
sachês individuais.

• Não tem sabor nem odor
e se dissolve completamente
em meio aquoso.

• Contém inulina, importante para
o equilíbrio da flora intestinal.

• Ajuda no funcionamento intestinal
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Características e benefícios
• Não tem cor, sabor nem consistência.
• Apresenta-se em práticos sachês individuais,

fáceis de levar e de consumir (sucos, água, etc.).
• Complementa a quantidade de fibra necessária

diariamente para se obter uma saúde ideal.
• Ajuda na redução do colesterol e no controle da

glicemia.
• O consumo de fibra está relacionado ao bom

funcionamento do sistema gastrintestinal.
• É elaborado a partir de três fontes naturais de

fibras solúveis: Extrato de Raiz de Chicória,
Maltodextrina e Goma Guar parcialmente
hidrolizada.

• Não contém lactose, sacarose, corantes,
aromatizantes ou conservantes artificiais.

Usuários potenciais
Pessoas que:
• Estão interessadas em manter uma boa saúde e querem

auxiliar o funcionamento do intestino.
• Desejam ter uma nutrição adequada com uma

suplementação de fibras prática e saudável.

Código: 02736

Conteúdo: caixa com 30 sachês de 4,5 g cada.

Dose diária: recomenda-se consumir de 1

1

a 2 sachês,
juntamente com as refeições.

Modo de usar: Consumir de 1 a 2 sachês por dia,
preferencialmente junto às refeições. Adicione um sachê ao
cereal matinal, iogurte, suco de fruta, água ou à sua refeição
favorita.

Ingredientes
Maltodextrina resistente à digestão, Raiz de Chicória (inulina) e Goma Guar parcialmente hidrolisada.

Recomendações
• Guarde este produto bem fechado em local seco e arejado.
• Mantenha-o fora do alcance das crianças.
• Siga as instruções de uso descritas no rótulo.
• Menores de 12 anos e gestantes devem consultar um médico antes de consumir o produto.
• Qualquer dúvida, consulte seu médico.

Informações Adicionais
Sua exclusiva combinação é extraída de três fontes naturais de fibras solúveis: Extrato de Raiz
de Chicória (inulina), Maltodextrina e Goma Guar parcialmente hidrolizada.

Produto Isento de Registro, conforme Res. nº 278/05

INFORMAÇÃONUTRICIONAL

Quantidade por Porção %VD( * )

Valor Energético 15 kcal = 63 J 0,8
Carboidratos 4 g 1,3
Fibra Alimentar 4 g 16

( * ) % Valores Diários combase emuma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.

Não contémquantidades significativas de Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans
e Sódio.

Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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Porção: 1 sachê (4,5g)

VOCÊ TAMBÉM PODERÁ COMPRAR PELA INTERNET, COM O CODIGO DE AUTOREGISTRO

WWW.AMWAY.COM.BR

CLIENTE AMWAY                           EMPRESÁRIO AMWAY
3109233934LQ7                                  3109233934G74  

                                                                  

                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

           

                                                                                       

                                                                                    

                                                               

Facebook.com.br/farmacam

Instagram.com.br/farmacam

vendas@farmacam.com.br 

whatsapp (21) 98493-7033 

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130
Centro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-1349

www.farmacam.com.br 


	invisifiber_01.pdf
	invisifiber_02



