
Ingredientes:
L-Arginina, intensificador de sabor (ácido cítrico), aroma natural de limão, 
L-Taurina, L-Citrulina, ácido L-ascórbico, D-alfa-tocoferol, adoçante (sucralose), 
extrato de limão, ácido pteroilmonoglutâmico, agente antiaglomerante (dióxido 
de silício).

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

Informação Nutricional,
Valores Médios:

por dose diária %DDR

Vitamina C 100 mg 125%

Vitamina E 20 mg a-TE 167%

Ácido fólico 200 μg 100%

* DDR = Dose Diaria Recomendada

A informação constante nesta folha informativa é referente ao produto vendido em Portugal. © 2012 Herbalife International, S.A. Todos os direitos reservados. Versão 1, outubro 2012

Nutrição 
NoturNa para 
o Coração

Nutrição Específica

Niteworks é um suplemento alimentar 
noturno com L-Arginina, L-Citrulina, 
Vitamina C, Vitamina E e Ácido Fólico.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

• Niteworks contém os aminoácidos L-arginina e L-Citrulina

• rico em Ácido Fólico

• rico em Vitaminas C e E, para proteger as células do stress
oxidativo

• Contém erva-cidreira

COMO É QUE ESTE PRODUTO O PODE 
AJUDAR?

O Óxido Nítrico, um gás produzido naturalmente no nosso organismo, tem 
efeitos benéficos no sistema circulatório vascular e sanguíneo, quando 
combinado com a prática de exercício físico e uma alimentação variada e 
equilibrada.

MODO DE EMPREGO

Misture duas colheres (9 gr) de Niteworks® com 250 ml de água ou sumo. 
Beba à noite antes de se deitar. Niteworks® é um suplemento de nutrição 
noturna, desenvolvido sobretudo para quem tem mais de 30 anos.

O seu Distribuidor Independente Herbalife é:
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EXPERIMENTE TAMBÉM

Herbalifeline®, que contém 2 ácidos gordos 
Ómega 3, AEP (ácido eicosapentaenóico) e ADH 
(ácido docosahexaenóico), para ajudar a manter 
o bem-estar do coração.

Para mais informação sobre a Herbalife e os nossos produtos, por favor, contacte o seu Distribuidor Independente Herbalife.

Salomé Sebastião
Phone: +351917326621
Email:salome@salomesebastiao.pt
URL: www.salomesebastiao.pt
Skype: salome_sebastiao


