
Controlo de Peso

Este delicioso snack é perfeito para quando 
anda de um lado para o outro. Com 9 g de 
proteína e 113 kcal por saqueta, os Grãos de 
Soja Tostados são uma alternativa equilibrada 
a outros snacks salgados como, por exemplo, 
batatas fritas ou bolachas de água e sal.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Ricos em proteína (9 g por saqueta) para ajudar

a desenvolver massa muscular magra.

• 113 calorias por saqueta – menos calorias do que
os tradicionais snacks salgados

• Ótimo sabor – tostados e ligeiramente salgados

• Em práticas saquetas individuais, perfeitas para petiscar
enquanto anda de um lado para o outro

COMO É QUE ESTE PRODUTO 
O PODE AJUDAR?

• Se procura um snack equilibrado e saboroso.

• Se está a tentar controlar o peso ou procura uma alternativa equilibrada
aos snacks salgados, como as batatas fritas, bolachas de água e sal ou
frutos secos salgados.

• Se pretende adicionar proteína extra à sua dieta.

• Ideal para quem tem uma vida atarefada e precisa de um snack
equilibrado, quando está fora de casa.

MODO DE EMPREGO

Uma saqueta (21,5 g) de Grãos de Soja Tostados a qualquer hora do dia.

Este produto deve ser integrado numa dieta alimentar variada e equilibrada, 
aliada a um estilo de vida saudável.

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

GRÃOS DE SOJA  
TOSTADOS
Snack Salgado 
e Equilibrado

O seu Distribuidor Independente Herbalife é:

Ingredientes:
Grãos de soja (97,9%), Sal, Óleo de Girassol. Contém Soja.

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

Informação Nutricional
dose média:

Por 100 g Por saqueta  
(21,5 g)

Valor energético 526 kcal  
(2200 kJ)

113 kcal  
(473 kJ)

Proteína 41,9 g 9,0 g

Hidratos de Carbono 32,6 g 7,0 g

dos quais açúcares: 1,0 g 0,2 g

Lípidos 23,3 g 5,0 g

dos quais saturados: 4,2 g 0,9 g

Fibra 9,3 g 2,0 g

Sódio 0, 51 g 0, 11 g

EXPERIMENTE TAMBÉM

Para um snack doce, prove as Barras 
de Proteínas da Herbalife. Também 
ricas em proteínas, e disponíveis em 
três sabores (Chocolate Amendoim, 
Baunilha Amêndoa e Citrinos Limão).

DISPONÍVEL  
EXCLUSIVAMENTE  
ATRAVÉS DO SEU

DISTRIBUIDOR 
INDEPENDENTE 
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