Title: Herbalife Products Made Simple FactSheets 2013 ID: MA790 HL 2013 PMS-Fact Sheets-Energy-Sport-Fitness_PO (3 of 5)

HYDRATE

Proof No: A Date: 18/06/13

Informação Nutricional
Quantitade por dose: 1 saqueta (5,3 g),
Número de doses por embalagem: 20
VALORES MÉDIOS

Por 100 g

Por 1 saqueta
(5,3 g) com 500
ml de água

Valor Energético

228 kcal
(980 kJ)

12 kcal
(52 kJ)

-

% D.D.R.*

Proteínas

0,2 g

0g

Hidratos de carbono

12,9 g

0,7 g

-

0g

0g

-

0g

0g

-

dos quais: açúcares
Lípidos
dos quais:

0g

0g

-

Fibras alimentares

ácidos gordos saturados

2,7 g

0,2 g

-

Sódio

4,37 g

0,23 g

-

VITAMINAS E MINERAIS
Vitamina C

1509 mg

80 mg

100 %

Tiamina

3,02 mg

0,16 mg

15 %

Riboflavina

3,96 mg

0,21 mg

15 %

Vitamina B12

6,98 µg

0,37 µg

15 %

Ácido Pantoténico

16,98 mg

0,9 mg

15 %

Cálcio

4057 mg

215 mg

27 %

Magnésio

1774 mg

94 mg

25 %

* Dose Diária Recomendada

Ingredientes:
Reguladores de acidez (ácido cítrico, fosfato dipotássico), aroma natural de laranja, carbonato de cálcio, citrato
trissódico, cloreto de sódio, hidróxido de magnésio, L-ascorbato de sódio, intensificador de sabor (cloreto de
potássio), edulcorante (sucralose), D-pantotenato de cálcio, cloridrato de tiamina, riboflavina, cianocobalamina.
Para obter informação atualizada sobre ingredientes e valores nutricionais, por favor consulte o rótulo do produto.

Energia, Desporto e Boa Forma
Hidrate H24 é uma bebida com eletrólitos,
sem calorias, concebida para estimular o
consumo de líquidos. Fornece 100% da
DDR de Vitamina C, para ajudar a reduzir
a fadiga e o cansaço.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
•
•
•
•

Bebida para atletas sem calorias, para estimular o consumo de líquidos.
Com um nível de osmolalidade inferior a 270 mOsmol/kg.
Fornece 100% da DDR de Vitamina C, para ajudar a reduzir a fadiga e o cansaço.
Fornece vitaminas do complexo B (B1, B2, ácido pantoténico e B12), cálcio e
magnésio, contribuindo para um metabolismo normal de energia.
• Sem corantes, nem aromatizantes artificiais.

MODO DE EMPREGO
Dissolva uma saqueta em 500 ml de água, agite vigorosamente.
Este produto deve ser utilizado como parte integrante de uma
dieta alimentar equilibrada e variada, aliada a um estilo de vida
ativo e saudável.

Todos os lotes de produtos Herbalife24 são testados, por
uma entidade independente, para certificar a ausência
de substâncias proibidas. Para sua garantia, os produtos
podem ser monitorizados em www.koelnerliste.com,
através do nº de lote constante no rótulo.

QUEM NECESSITA DE ‘HYDRATE’?
• Todas as pessoas que necessitem de manter a hidratação, com um consumo
baixo de calorias.
• Atletas durante um treino intensivo.
• Quem pratica exercício físico antes ou depois do trabalho.
• Trabalhadores ao longo do dia.

O Seu Distribuidor Independente Herbalife é:
Salomé Sebastião

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