XDIU
O X-DIU é um suplemento a base de hibiscos, carqueja, chá verde, sem corantes
e/ou conservantes artificiais, adoçado com Stevia, zero açúcar e zero glúten.
Fórmula exclusiva Nutrata que auxilia na prevenção da retenção de líquidos,
na eliminação de toxinas pelo organismo, no combate aos radicais livres,
favorece o processo digestivo, regula o funcionamento intestinal, além de
contribuir para aumento do gasto energético e consequente gerenciamento
de peso.

adoçado com
Stevia

Ingredientes: Maçã desidratada pó (Pyrus malus L.), Hibisco pó
(Hibiscus sabdariffa L.), chá verde pó (Camellia sinensis L.), carqueja
pó (Baccharis genistelloides L.), solúvel de limão (Citrus limmonia O.),
uva pó (Vitis vinífera L.), ácido cítrico (acidulante), hortelã pó (Mentha
arvensis L.), dióxodo de silício (antiumectante), glicosídeo de esteviol,
pimenta vermelha (Capsucum annuum L.).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

PREMIUM

FORMULA

effect

ZERO AÇÚCAR
ZERO GLÚTEN

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 5g (01 colher dosadora)
Valor energético

% VD(*)

18kcal = 76KJ

1%

Carboidratos dos quais:

4g

1%

Açúcar

0g

0%

Sódio

4mg

0,1%

Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas,
gorduras trans e fibra alimentar.
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas. “Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético. ”

NÃO CONTÉM ASPARTAME.
SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR.
SEM CORANTES E EDULCORANTES ARTIFICIAIS.
Modo de preparo: Diluir 5g (01 sachê) em 100ml de água até completa
diluição.
Sugestão de uso: Consumir 1 a 2 porções ao dia ou conforme
orientação de nutricionista ou médico.
PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO NO MS CONFORME
RESOLUÇÃO RDC Nº 27, DE AGOSTO DE 2010.
“Este produto não substitui uma alimentação equilibrada e seu
consumo deve ser orientado por nutricionista ou médico”.

Cód.

Produto

Porção

PESO
LÍQ.

PESO IND. +
EMBALAGEM

PESO CX DE
EMBARQUE
CHEIA

CÓDIGO DE
BARRAS / EAN

CÓDIGO DE
BARRAS / DUN

44150

X DIU ( 20 SACHÊS)

100 g

100 g

161,3 g

746,33 kg

7898599211616

17890001900429

MEDIDAS
MEDIDAS CX DE
CLASSIFICAÇÃO UNID/ CX.
UNITÁRIAS ( A X C ) EMBARQUE ( C x L x A)
FISCAL
EMBARQUE
em mm
em mm
102 x 135 x 73

305 x 145 x 110

2106.90.30
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