
Controlo de Peso

Bebida refrescante, baixa em calorias, 
com chá verde e preto.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Baixa em calorias, com cerca de 6 kcal por dose.

• Uma chávena da Bebida Instantânea contém 85 mg de cafeína, para ajudar a 
reforçar a concentração e o estado de alerta.

• O chá verde é extraído através da água, para oferecer-lhe todos os componentes 
presentes no mesmo.

• Disponível em quatro sabores: Clássico, Limão, Framboesa e Pêssego.

• Beba quente ou frio, conforme lhe apetecer.

Uma mistura exclusiva de laranja pekoe – um chá preto tradicional, e chá verde, 
com extratos de fl or de malva, hibisco e semente de cardamomo

COMO É QUE ESTE PRODUTO 
O PODE AJUDAR?
Costuma ter difi culdade em manter a concentração quando tem um estilo de vida 
agitado e ativo? Com apenas 6 kcal por dose, a Bebida Instantânea de Extrato de Chá é 
uma bebida refrescante, que pode ser tomada quente ou fria, e uma ótima forma de o 
ajudar a atingir a dose recomendada de líquidos, diariamente.

MODO DE EMPREGO
Dissolva meia colher de chá (aprox. 1,7 gr) em 250 ml de água quente ou fria. A 
Bebida Instantânea de Extrato de Chá é uma bebida refrescante que pode tomar 
sozinha, ou às refeições, e contém apenas 6,2 calorias por dose.

EXPERIMENTE TAMBÉM

As Barras de Proteínas, um delicioso snack rico em proteína 
para quando está fora de 
casa. Disponível em Chocolate 
Amendoim, Baunilha Amêndoa, 
e Citrinos Limão.
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HERBALIFE

O Seu Distribuidor Independente Herbalife é:

A informação constante nesta folha informativa é referente ao produto vendido em Portugal.  © 2013 Herbalife International, S.A. Todos os direitos reservados. Versão 04, Julho 2013.

BEBIDA INSTANTÂNEA 
DE EXTRATO DE CHÁ

Ingredientes:
Maltodextrina, frutose, extracto de chá preto (Camellia sinensis 14,7 %), extracto de chá verde (Camellia sinensis 
6,7 %), estabilizador (amido modifi cado), aroma natural de limão, extracto de malva (Malva sylvestris 0,12 %), 
hibisco em pó (Hibiscus sabdariffa L., 0,12 %), extracto de cardomomo (Elettaria cardamomum 0,004 %).

Para obter informação atualizada sobre ingredientes e valores nutricionais, por favor consulte o rótulo do produto.

Informação Nutricional
Valores Médios Por 100 g Por 1,7 g

Valor Energético 390 kcal 
(1655 kJ)

6 kcal 
(25 kJ)

Proteínas 7,7 g 0,13 g

Hidratos de Carbono 89,4 g 1,35 g

Lípidos 0,1 g 0,002 g
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