
Real Foods

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

VEGANPRO BAR NUTRIFY® é uma barra de proteínas vegetais orgânicas, fibras e compostos bioativos
dos alimentos, adoçada com estévia e xilitol. 

VEGANPRO BAR NUTRIFY® promove um aumento da ingestão de importantes nutrientes na dieta de modo prático

e favorece a saciedade. 
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Sugere-se o consumo de VEGANPRO BAR NUTRIFY® em lanches 
intermediários ou de acordo com necessidades específicas de cada 
paciente, identificadas por nutricionista ou médico. O consumo deve estar 
associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. 
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De acordo com a literatura, a ingestão adequada de 
proteínas, fibras e polifenóis na dieta tem papel 
fundamental na prevenção de doenças e promoção de 
um estilo de vida saudável.
Mix de proteínas vegetais: fonte proteica de alta 
digestibilidade, oriunda da ervilha e do arroz integral 
orgânico por processo enzimático a baixa temperatura, 
que garante a pureza e os benefícios nutricionais dos 
ingredientes. Não utiliza em seu processo nenhum 
solvente ou aditivo químico, como hexano, sulfitos, 
sulfatos, melamina e ácido cianúrico, comuns no 
processo de obtenção de proteínas. 
Fibras: favorecem a saciedade, modulam o trato 
gastrointestinal e auxiliam no controle da glicemia e 
na melhora da microbiota intestinal. 
Alfarroba: isenta de compostos estimulantes como 
cafeína e teobromina, possui cor e sabor similares ao 
cacau. É rica em vitaminas A, B1, B2, cálcio, 
magnésio, ferro e fibras insolúveis e possui elevado 
teor de cálcio e fósforo. 
Cacau: a presença dos flavonoides oferece benefícios 
à saúde prevenindo e atenuando o risco de 
desenvolvimento de determinadas doenças. Entre seus 
efeitos benéficos estão a ação antioxidante e a 

atividade anti-inflamatória e cardioprotetora.
Chia: rica em ômega 3, fibras, proteínas, 
antioxidantes, cálcio, magnésio, manganês e fósforo, 
a chia possui também efeito mucilaginoso, ou seja, 
absorve e retém quantidades significativas de água 
como um emulsificante. Desse modo, pode prolongar a 
sensação de saciedade, hidratação e retenção de 
eletrólitos. 
Vitamina B12:  essencial para a manutenção da saúde 
em dietas vegetarianas e veganas, dado o maior risco 
de deficiência desse nutriente.
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 40 g  [1 unidade]

Quantidade por porção % VD(*)

Valor energético 
Carboidratos
Polióis
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio
Vitamina B12

5
2
**
17
9

13
**
48
1

50

109 kcal = 458 kJ
4,5 g 
2,9 g
13 g
4,8 g
2,8 g
0 g

12 g
27 mg

1,2 mcg

(*)% 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 de referência não estabelecidos.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 40 g  [1 unidade]

Quantidade por porção % VD(*)

Valor energético 
Carboidratos
Polióis
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio
Vitamina B12

5
2
**
17
8

11
**
48
2

50

104 kcal = 437 kJ
4,7 g 
2,9 g
13 g
4,2 g
2,4 g
0 g

12 g
41 mg

1,2 mcg

(*)% 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 de referência não estabelecidos.

INGREDIENTES BAUNILHA: Mix de proteínas vegetais (proteína isoladade arroz integral orgânico, proteína concentrada de ervilha orgânica), xarope de polidextrose, polidextrose em pó, nibs de cacau orgânico, cobertura de alfarroba sem açúcar, água, chia em 
pó, óleo de coco, óleo de palma, vitamina B12 (cobalamina), xilitol e estévia (edulcorantes), aroma natural, lecitina de girassol (emulsificante), ácido ascórbico e alfatocoferol (antioxidantes). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INGREDIENTES CACAU: Mix de proteínas vegetais (proteína isolada de arroz integral orgânico, proteína concentrada de ervilha orgânica), xarope de polidextrose, polidextrose em pó, cobertura de alfarroba sem açúcar, água, nibs de cacau orgânico, cacau em 
pó, óleo de coco, óleo de palma, chia em pó, vitamina B12 (cobalamina), xilitol e estévia (edulcorantes), aroma natural, lecitina de girassol (emulsificante), ácido ascórbico e alfatocoferol (antioxidantes). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
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