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Vamos ter uma conversa real?
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INGREDIENTES:  Xilitol.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Contém edulcorante natural xilitol

APRESENTAÇÃO:
Embalagem disponível: lata contendo adoçante cristalino.
Peso Líquido: 300 g
Produto classificado como:
ADOÇANTE DE MESA.

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

SUGESTÃO DE CONSUMO:
Xilitol pode ser usado para adoçar bebidas e preparar doces 
em geral, não ultrapassando o consumo de 60 g por dia ou 
conforme orientação de médico ou nutricionista.
Cada porção de 5 g (1 colher de chá) de xilitol corresponde a 
aproximadamente 5 g (1 colher de chá)  de açúcar. 

Xilitol 300 gXilitol 300 g

BENEFÍCIOS: ADOÇANTE 100% NATURAL DE
BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO.

 

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

Xilitol 300 g 7 89631176379 5

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

 320X212X94 mm
  

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

358 g  2.300 g

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

160

UN. / CX.
EMBARQUE

6

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

103X103X90 mm

 

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

2106.90.90 3 789631176379 6

PESO 
LÍQ.

300 g

Real Foods

De origem 100% natural, o xilitol é um adoçante extraído das fibras de plantas, frutas e 
vegetais indicado como um substituto do açúcar, mas com expressiva redução calórica.
XILITOL Nutrify é livre de corantes artificiais, glúten e lactose, podendo ser 
consumido por pessoas com restrição de açúcares na dieta, inclusive diabéticos, 
respeitando a quantidade de 60 g ao dia.

XILITOL
Ado ç an t e  Na t u r a l 100%

FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
LACTOSE
ZERO LACTOSE NÃO  TRANSGÊNICO

GMO
NO

ALIMENTO NATURAL

LABEL
CLEAN

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.

PRODUCT

VEGAN no

colors
ARTIFICIAL

Extraído das �bras de plantas, frutas e vegetais.
40% menos calorias em relação ao açúcar.

GLYCEMIC

LOW
GLYCEMIC

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 5 g [1 colher de chá]

Quantidade por porção %VD(*)

Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, 
gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar 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. (**) Valores diários não estabelecidos.

1
2
**

12 kcal = 50 kJ
5 g
5 g

Valor energético 
Carboidratos, dos quais:
Polióis


