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LIV MAIS
Green Tea + Hibisco

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

Código de barras nº: 7 898171290367

Embalagem: sachês.

Apresentação comercializada: Caixa de papel 
contendo 15 sachês com 5 g cada.

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução:

Liv Mais é um pó para preparo de bebida a base de
chá verde, hibisco e picolinato de cromo.

O Chá Verde é obtido a partir das folhas da planta
Camellia sinensis. É assim denominado porque as
folhas sofrem pouca oxidação durante seu
processamento, mantendo sua composição
química. Sua composição destaca- se pela presença
de substâncias antioxidantes, chamadas polifenois
(38 - 45%). Além disso, contem as catequinas, que
juntamente com a cafeína (5,3%) do chá verde,
auxiliam na queima de gordura corporal.

ALEXOPOULOS, et al 2010 fez uma revisão sobre a
associação do uso de chá verde e a redução de
doenças cardiovasculares, redução da lipoproteína
total e de baixa densidade (LDL).

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.



Quantidade por porção % VD (*) 

Valor energético 7 kcal = 29 kJ 0%

Carboidratos 1 g 0%

Fibras 3,2 g 13%

Cromo 35 µg 100%

Não contém quantidades significativas de carboidratos,
gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra
alimentar e sódio.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 
Porção de 5,0 g (1 sachê):

É também rico de enzimas, o que retarda o
processo químico do nosso organismo, diluindo
açúcares e complexos na absorção dos famosos
carboidratos. O hibisco auxilia nas dietas de
emagrecimento.
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Ingredientes: veículo polidextrose, hibisco -
Hibiscus sabdariffa, chá verde solúvel - Camellia
sinensis, aroma idêntico ao natural de limão,
espessante goma guar, acidulante ácido cítrico,
antiumectante dióxido de silício, picolinato de
cromo e edulcorante stevia.

Sugestão de Uso: misturar 5 g (1 sachê) com 200
mL (1 copo) de água. Está pronto para beber!
Consumir 1 sachê ao dia.

Conservação do produto:

Conservar o produto em temperatura ambiente 
(15 – 30 °C), protegido da luz e umidade.

Informações importantes:

• Não contém glúten.

• Sabor LIMONADA ROSA.

• Zero lactose.

• Sem açúcar.
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* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal
ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou
menores dependendo de suas necessidades energéticas.


