Ingredientes: polidextrose, inulina e oligofrutose.

ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE DE
VACA, SOJA E OVO.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Modo de Preparo: diluir 5g (1 sachê) em 200ml de água ou outro
líquido de preferência. Fazer a diluição em um volume menor
(50ml) e misturar até completa dissolução, depois adicionar o
restante do líquido. Novafibra também pode ser misturado em
alimentos prontos para consumo ou no seu preparo, tais como
saladas, vitaminas, iogurtes, bolos, biscoitos, sopas, molhos, etc.
Novafibra não altera a textura, a cor ou o sabor dos alimentos.

Recomendação de consumo: Adultos e crianças acima de 12
anos: iniciar a ingestão de 1 porção ao dia, progredindo até 3
porções, conforme a necessidade e tolerância.
Crianças menores de 7 anos: utilizar segundo orientação
médica ou de nutricionista.
Crianças de 7 a 12 anos: iniciar a ingestão de 1 porção ao dia,
progredindo até 2 porções, conforme a necessidade e tolerância.
As fibras alimentares auxiliam o funcionamento do intestino. Seu
consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada e
hábitos de vida saudáveis.
O consumo deste produto deve ser acompanhado da ingestão
de líquidos.
Manter a embalagem em local seco e fresco.
Não guardar em geladeira.
Lote e validade impressos no fundo da embalagem.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 5g (1 sachê)
Quantidade por porção

% VD (*)

Valor energético

6 kcal = 25 kJ

0

Fibra alimentar

4,5g

18

Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares, proteínas,
gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio.
* % Valores Diários 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.
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