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Informação nutricional

Por 1 cápsula Por 4 cápsulas Por 5 cápsulas

Energia 42 kJ  
10 kcal

168 kJ  
40 kcal

210 kJ  
50 kcal

Lípidos 1 g 4 g 5 g

dos quais:

Ácidos gordos 
saturados

0,1 g 0,4 g 0,5 g

Ácidos gordos 
monoinsaturados

0,1 g 0,4 g 0,5 g

Ácidos gordos 
polinsaturados

0,8 g 3,2 g 4,0 g

Hidratos de carbono 0,4 g 1,6 g 2,0 g

dos quais: açúcares 0 g 0 g 0 g

Fibra 0,1 g 0,4 g 0,5 g

Proteínas 0 g 0 g 0 g

Sal 0 g 0,1 g 0,1 g

OUTRAS SUBSTÂNCIAS

Óleos de peixe 1063 mg 4252 mg 5315 mg

dos quais: ácidos gordos ómega-3

EPA 375 mg 1500 mg 1875 mg

DHA 250 mg 1000 mg 1250 mg

Ingredientes:
Óleo de peixe, invólucro da cápsula [estabilizador (hidroxipropilamido), 
agente de endurecimento (glicerol), gelificante (carragenina), regulador de 
acidez (fosfato dissódico)], antioxidante (alfa-tocoferol), aromas naturais 
[óleo de tomilho (0,14 %), óleo de hortelã-pimenta (0,07 %)]. Recomendações 
para alérgicos: sobre os alergénios, ver ingredientes a negrito.

†Em média, contém 3 vezes mais EPA e DHA, em comparação com a atual fórmula Herbalifeline.
*O efeito benéfico é obtido com uma dose diária de 250 mg de EPA e DHA.

**Os efeitos benéficos são obtidos com uma dose diária de 250 mg de DHA.
***O efeito benéfico é obtido com uma dose diária de 2 g de EPA e DHA

****O efeito benéfico é obtido com uma dose diária de 3 g de EPA e DHA.
Não deve ser excedida uma dose diária suplementar de 5 g de EPA e DHA combinados.

HERBALIFELINE® MAX

Suplemento alimentar com ácidos gordos ómega 3 EPA e DHA

O EPA e O DHA contribuem para o normal funcionamento do coração*

O DHA contribui para a manutenção de uma normal função cerebral  
e de uma visão normal**

Para mais informações, visite: 
friendofthesea.org

Nutrição Específica

O Herbalifeline® Max é uma mistura exclusiva 
de óleos de peixe, com Ómega 3, de origem 
sustentável, contendo dois ácidos gordos, 
EPA (ácido eicosapentaenóico) e DHA 
(ácido docosahexaenóico).

• O EPA e o DHA contribuem para o normal
funcionamento do coração*, bem como
para a manutenção de uma tensão
arterial normal**** e de níveis normais
de triglicéridos no sangue***.

• O DHA contribui para a manutenção de
uma normal função cerebral** e de uma
visão normal**. A combinação exclusiva do
Herbalifeline® Max, inclui óleos essenciais
de tomilho e hortelã-pimenta, para eliminar
qualquer sabor residual e é encapsulado
numa cápsula exclusiva de gel (adequada
para vegetarianos).

• Níveis mais ELEVADOS de EPA e DHA por cápsula†, que aportam
benefícios ao coração*, visão** e cérebro**

• NOVA fórmula com 5 alegações principais
• NOVOS óleos de peixe, de origem sustentável, acreditados pela

Friend of the Sea©

• NOVA cápsula de gel vegetariana
• Contém óleos essenciais de tomilho e hortelã-pimenta, para

refrescar o paladar
• Todos os ingredientes do Herbalifeline® Max estão contidos numa

cápsula de gel vegetariana

UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Tome 1, 4 ou 5 cápsulas por dia com água (dependendo do efeito 
benéfico que queira atingir), de preferência às refeições, ao longo do dia.

Contacte-me já para saber mais:
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Salomé Sebastião
Phone: +351917326621
Email:salome@salomesebastiao.pt
URL: www.salomesebastiao.pt
Skype: salome_sebastiao
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