PACOTE IMUNIDADE
Esteja sempre
protegido.

Os produtos do Pacote Imunidade
da NUTRILITE™ têm ingredientes
provenientes de fontes naturais, que
oferecem a proteção antioxidante
de que seu corpo precisa para ficar
com mais disposição.

Acerola C Mastigável

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS

• Pode ser consumida por crianças e adultos, além de contribuir para
a formação normal do colágeno e para o bom funcionamento do
sistema imunológico.
• Combate a ação maléfica dos radicais livres e favorece a absorção
de ferro.
• A vitamina C ajuda a prolongar o tempo de ação da vitamina E,
que também é um antioxidante que atua na prevenção do
envelhecimento precoce.

Acerola C Mastigável

garlic concentrado de alho
• Possui ação bactericida e anti-inflamatória, ajudando no
fortalecimento do sistema imunológico.
• Contribui na prevenção e no tratamento de doenças
cardiovasculares, pois ajuda a diminuir a pressão arterial
e o mau colesterol.

PARA QUEM É RECOMENDADO:
Acerola C Mastigável
• Para quem tem um baixo consumo de frutas cítricas, tais como:
limão, laranja, acerola e goiaba.
• Para quem vive em regiões muito poluídas, fumantes ou fumantes
passivos.
• Para quem deseja obter uma proteção antioxidante adicional.
• Para quem tem dificuldade de engolir tabletes ou cápsulas.
Garlic Concentrado de Alho
• Para quem deseja fortalecer as defesas do corpo e prevenir gripes
e resfriados.
• Para quem não consome alho in natura devido ao sabor e odor
desagradável.
• Para pessoas que desejam complementar a alimentação com as
propriedades do alho.

INDICAÇÃO DE USO
Acerola C Mastigável e Garlic Concentrado de Alho
Um tablete por dia, preferencialmente com as refeições.

RECOMENDAÇÕES
Acerola C Mastigável e Garlic Concentrado de Alho
• Conserve o produto em local fresco e ventilado.
• Mantenha-o fora do alcance das crianças.
• Siga as instruções de uso descritas no rótulo.
• Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) anos somente devem
consumir este produto sob orientação de nutricionista ou médico.

INGREDIENTES
Acerola C Mastigável
Concentrado de Acerola, Frutose, Dextrose, Maltodextrina,
Edulcorante: Sorbitol, Estabilizante: celulose microcristalina,
antiumectante: Dióxido de Silício, Antioxidante: Ácido Cítrico,
Lubrificante: Estearato de Magnésio e Aroma natural de Acerola.

Vitamina C

Quantidade
por porção

% VD (*)

% VD (**)

% VD (***)

30 mg

67

100

86

Porção: 1, 14g (1 tablete)
Não contém quantidades significativas de Valor Energético, Carboidratos,
Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Fibra Alimentar
e Sódio. (*) Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou
8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo
de suas necessidades energéticas. (**) Valor Diário de referência com base na
Ingestão Diária Recomendada (IDR) para crianças de 4 a 6 anos. (***) Valor Diário
de referência com base na Ingestão Diária Recomendada (IDR) para crianças de
7 a 10 anos.

Garlic Concentrado de Alho

Quantidade por
porção

% VD (*)

1 Kcal

0

Valor energético
Porção de 640 mg (1 tablete)*

Não contém quantidades significativas de Carboidratos, Proteínas, Gorduras
Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans, Fibra Alimentar e Sódio. (*) % Valores
diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus
valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades
energéticas.

INFORMAÇÃO ADICIONAL
O alho é comumente utilizado como tempero para realçar
o sabor dos alimentos. A má notícia é que, ao aquecê-lo,
boa parte dos seus nutrientes evaporam, pois são muito suscetíveis
ao calor. O Concentrado de Alho da Nutrilite™ é obtido a uma
temperatura controlada, sem o uso de aditivos, mantendo suas
qualidades naturais, oferecendo todos os seus benefícios, sem deixar
o sabor desagradável do alho.

O Ministério da Saúde adverte: não existem evidências científicas comprovadas de que este
alimento previna, trate ou cure doenças.

Em caso de dúvidas, consulte seu líder
ou entre em contato com a Amway:
0800 72 26 929 | falecom@amway.com.br

