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

INGREDIENTES: Levedura inativa em flocos orgânica (Saccharomyces 
cerevisiae).  NÃO CONTÉM GLÚTEN.

APRESENTAÇÃO:
Embalagem disponível: lata contendo suplemento em flocos.
Peso líquido: 100 g  
Produto classificado como:
SUPLEMENTO ALIMENTAR PROTEICO EM FLOCOS. 

CONSERVAÇÃO:
Conservar este produto ao abrigo de luz, calor e umidade.
Após aberto, manter o pote com a tampa fechada.

SUGESTÃO DE CONSUMO:
Consumir 17,5 g (5 colheres de sopa) ao longo do dia, ou 
conforme orientação de médico ou nutricionista. Perfeito para 
enriquecer saladas, sopas, legumes, massas e outras receitas. 
Pode substituir o queijo ralado em preparações. 

 
Real Foods

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

Nutri Yeast Flakes é uma levedura inativa originada de fungos (Saccharomyces 
cerevisiae), que, ao contrário das leveduras de cerveja ou fermentos, não promove qualquer 
tipo de alteração nas características físicas, mas agrega valor nutritivo e sabor às receitas. 
Trata-se de um alimento que fornece naturalmente proteínas e vitaminas do complexo B, 
fundamentais para a saúde geral do organismo, além de fibras insolúveis, que auxiliam na 
digestão, e β-glucanos, com ação de fortalecimento imunológico. Nutri Yeast Flakes não 
tem ingredientes de origem animal, glúten ou lactose. Com textura crocante, é uma forma 
prática e inovadora de incluir mais saúde e aroma em todas as suas refeições.

NUTRI YEAST FLAKES
Co l á geno  H i d r o l i s a do 100 %

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.

Contém naturalmente
todos os aminoácidos essenciais. 
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BENEFÍCIOS: AGREGA VALOR NUTRITIVO E SABOR
ÀS RECEITAS.

Produzido por: INTEGRALMÉDICA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA.
Rodovia Bento R. Domingues, 1007
06900-000 - Embu-Guaçu – SP. CNPJ: 57.235.426/0001-41
Indústria Brasileira.

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

PESO INDIV. +
EMBALAGEM

PRODUTO CÓDIGO CX. DE
EMBARQUE / DUN

NT NUTRITIONAL YEAST FLAKES 100 g 7 89631176671 0

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

320 X 212 X 94 mm

PESO CX. DE
EMB. CHEIA

158 g 1.086,0 kg

EMPILHAMENTO
PALLET (CX.EMB.)

UNI. / CX.
EMBARQUE

6

MEDIDAS UNITÁRIAS
(C x L x A)

102 x 102 x 90 mm

CLASSIFICAÇÃO
FISCAL

2106.90.30 3 789631176671 1

PESO 
LÍQ.

100 g 138

NT NUTRITIONAL YEAST FLAKES 100 gNT NUTRITIONAL YEAST FLAKES 100 g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 17,5 g  [5 colheres de sopa]

Quantidade por porção %VD(*)

(*)%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.
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49 kcal = 205 kJ 
1,6 g
8,6 g
0,9 g
0,3 g
0,0 g
4,7 g

88 mg
263 mg
26 mg

385 mg
1,1 mg
5,3 mg

0,70 mg
4,0 mg
1,2 mg

0,53 mg
455 mcg

Valor energético   
Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio
Fósforo
Magnésio
Potássio
Zinco
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B6
Ácido Fólico
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Queijo empanado com Nutri Yeast Flakes
Ingredientes:
2 fatias grossas (um dedo) de queijo: ricota, tofu ou outro
de sua preferência.
Levedura nutricional em �ocos – Nutri Yeast Flakes

Modo de preparo:
Empane as fatias do queijo com Nutri Yeast Flakes
e doure-as numa frigideira até atingir cor e consistência desejadas.

Receita por Luciano Figueiró

Receita


