
Real Foods

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

XILITOL NUTRIFY® é um adoçante de origem 100% natural, extraído das fibras de plantas, frutas e vegetais indicado como um 
substituto do açúcar, mas com expressiva redução calórica.

Para que serve?
XILITOL NUTRIFY® é utilizado para adoçar bebidas e preparar doces em geral, pode ser consumido por indivíduos saudáveis, bem 

como por aqueles com restrição de açúcares na dieta, inclusive diabéticos. É livre de corantes artificiais, glúten e lactose.
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De acordo com a literatura científica, é sugerido o consumo de XILITOL 
NUTRIFY® respeitando-se a quantidade máxima de 60 g por dia. Cada 
porção de 5 g (1 colher de chá) de xilitol corresponde a aproximadamente 
5 g (1 colher de chá) de açúcar. Este produto deve estar associado a uma 
alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis.

Como prescrever?

Por que prescrever?
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O xilitol é um adoçante que possui importantes 
propriedades físico-químicas e fisiológicas, seu uso 
contribui para a saúde bucal e prevenção a diversas 
doenças.

De acordo com a literatura científica, o xilitol atua na 
redução da incidência de cáries, na estabilização das 
cáries já formadas, na remineralização dos dentes, no 
tratamento de otites médias agudas, infecções 
respiratórias, estados pós-operatórios ou 
pós-traumáticos, doenças crônicas não transmissíveis e 
osteoporose.

Observou-se, que o xilitol é extremamente bem 
tolerado quando ingerido em doses espaçadas de, no 

máximo, 20 g cada e desde que a quantidade 
consumida não ultrapasse 60 g diárias, já que a 
ingestão de doses mais elevadas produz efeito laxativo.
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INGREDIENTES:  Xilitol.

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

Quantidade por porção %VD(*)

Não contém quantidades signi�cativas de proteínas, gorduras totais, 
gorduras saturadas, gorduras trans, �bra 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.
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