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Sabor Frutas Vermelhas

Hibisco com 
Colágeno

Registro: Isento de Registro no M.S.
conforme Resolução RDC n° 27/10.

Código de barras nº: 7898171288043

Embalagem: Plástica.

Apresentação comercializada: Frasco plástico 
contendo 150 g.

Prazo de validade: 24 meses.

Introdução:

Devido às suas características marcantes, o
Hibisco com colágeno é uma bebida
refrescante, saudável e muito saborosa.

O chá de hibisco é conhecido por seu
conteúdo de substâncias antioxidantes,
auxiliando o organismo a neutralizar os
efeitos negativos dos radicais livres.

Ajuda também na prevenção do
envelhecimento precoce, além de dar um
“up” geral em nossa saúde. É também rico
de enzimas, o que retarda o processo
químico do nosso organismo, diluindo
açucares e complexos na absorção dos
famosos carboidratos. O hibisco auxilia nas
dietas de emagrecimento.

O colágeno hidrolisado é uma proteína
responsável pela hidratação, elasticidade e
firmeza da pele, cabelos e unhas. Auxilia na
prevenção de rugas e estrias.

Ficha Técnica



Quantidade por porção % VD (*) 

Valor energético 41 Kcal = 172 kJ 2%

Carboidratos 8 g 3%

Proteínas 1 g 1%

Não contém quantidades significativas de gorduras
totais, gorduras trans, colesterol, fibra alimentar e
sódio.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 10 g (1 colher de sopa): 

* %Valores diários com base em uma dieta de 2000
kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.

Ingredientes: maltodextrina, hibisco em pó
(Hibiscus sabdariffa L.), colágeno hidrolisado,
acidulante ácido cítrico, edulcorante stevia e
aroma idêntico ao natural de frutas
vermelhas.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Sugestão de Uso: misturar 10 g (1 colher de
sopa) de pó em 200 mL (1 copo) de água
quente ou fria. Está pronto para beber, pois
já vem adoçado. Consumir de 1 a 2 vezes ao
dia.

Conservação do produto:

• Temperatura ambiente (15 – 30 °C),
protegido da luz e umidade.

Informações importantes:

• Após aberto, recomenda-se consumir o
produto em 30 dias.
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