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Vamos ter uma conversa real?
55 (11) 3003.0868
nutricionista@nutrify.com.br

INGREDIENTES: Goma guar parcialmente hidrolisada, inulina e 
dióxido de silício (antiumectante).

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

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.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem disponível: lata contendo suplemento
em pó. Sabor neutro.
Peso Líquido: 200 g
Produto classificado como:
FIBRA ALIMENTAR EM PÓ.

CONSERVAÇÃO:
Conservar este produto ao abrigo de luz, calor e umidade.

SUGESTÃO DE CONSUMO:
Dissolver em um copo (200 ml) com água, mexendo até a 
completa diluição do produto. Iniciar com 1 scoop (5 g) ao dia 
e progredir até 3 scoops (15 g) diários, ou conforme 
orientação de médico ou nutricionista. O produto pode ser 
adicionado a alimentos líquidos, pastosos e sólidos, como 
purês, cremes, iogurtes, cereais, massas, etc.

Fiber balance 200 gFiber balance 200 g

BENEFÍCIOS: REGULARIDADE INTESTINAL.
SACIEDADE E CONTROLE GLICÊMICO.

 

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

Fiber balance 200 g 7 89631176378 8

MEDIDAS CX. DE
EMBARQUE (C x L x A)

320X212X94 mm
  

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

260 g  1.712 g

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

160

UN. / CX.
EMBARQUE

6

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

103X103X90 mm

 

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

2106.90.30 3 789631176378 9

PESO 
LÍQ.

 200 g

Real Foods

Um sistema digestivo saudável favorece nosso bem-estar geral, relacionando-se com a 
absorção mineral e a saúde óssea, melhorando o humor e o desempenho físico e mental.
A presença de fibras na alimentação é essencial para que o aparelho gastrointestinal 
funcione de maneira adequada. FIBER BALANCE Nutrify oferece um mix de fibras 
reguladoras – goma guar (Sunfiber®) e inulina – que aumenta a presença de bactérias 
benéficas no organismo, reforçando suas defesas naturais, favorecendo a saciedade e 
auxiliando no controle dos níveis séricos de açúcar. FIBER BALANCE Nutrify pode ser 
adicionado a bebidas ou receitas de sua preferência preservando o sabor original dos 
alimentos, um prático aliado para aumentar o consumo diário de fibras.
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VEGAN

Vida real, pessoas reais, alimentos reais.
É nisso que acreditamos, é isso que oferecemos.

NUTRIFY valoriza a origem de cada ingrediente, respeita a integridade de suas 
fontes naturais e dos envolvidos em sua produção. É assim que criamos produtos 
saudáveis e saborosos, que fazem bem para as pessoas e para o planeta. 
Acreditamos que nutrir corpo e mente de modo saudável nos torna capazes de 
alimentar o mundo com atitudes positivas.

Invisible fiber. Visible benefits.
Sun�ber® is a registered trademark of Taiyo International, Inc.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 5 g [1 scoop]

Quantidade por porção %VD(*)

Não contém quantidades significativas de calorias, carboidratos, 
proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. 
(*)% 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.  

184,4 gFibra alimentar
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