Protein Powder Alimento com Proteína
Isolada de Soja é formulado com proteínas

Protein Powder
Alimento com Proteína Isolada de Soja

SUGESTÃO DE USO: Uma colher de sopa rasa
(aproximadamente 6 g), de uma a seis vezes ao
dia. Por ter sabor neutro, pode ser adicionado em
bebidas, shakes e sopas.

INGREDIENTES: proteína isolada de soja, proteína do soro de leite, aromatizante
e antiumectante dióxido de silício. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Guarde com a tampa fechada e em lugar fresco e seco.
Os produtos Herbalife® são comercializados exclusivamente
por Distribuidores independentes.
SHAC - Serviço Herbalife de Atendimento ao Consumidor
(11) 3038-4433
www.herbalife.com.br
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Porção de 6 g (1 colher de sopa)**
Quantidade por porção
% VD (*)
Valor energético
22 kcal = 92 kJ
1%
Proteínas
5,0 g
7%
Sódio
43 mg
2%
“Não contém quantidade significativa de carboidratos, gorduras totais, gorduras
saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.”
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.
** Quantidade necessária para preparar 200 ml.

“Contém proteínas do leite”.

PESO LÍQUIDO 240 g
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de soja e do soro de leite, consideradas de
alto valor biológico. Mistura-se facilmente em
qualquer bebida, quente ou fria. É uma forma
prática e eficiente de ingerir proteínas sem
adição de calorias provenientes de gorduras
ou carboidratos.
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