X-FIRE
O X-Fire contém uma combinação exclusiva de extratos naturais de
guaraná, laranja amarga (citrus aurantium), gengibre e pimenta vermelha
que combinados ativam o metabolismo e potencializam a lipólise. Além
de peptídeos do colágeno, fibra solúvel, picolinato de cromo, vitaminas e
minerais antioxidantes, ingredientes criteriosamente selecionados para
oferecer um produto de máxima eficiência, rápida absorção e praticidade
de consumo.

GUARANÁ

Ingredientes sabor guaraná: Polidextrose, guaraná pó (Paullinia
cupana L.), frutooligosacarídeo, farinha de arroz, peptídeos de colágeno,
laranja amarga (Citrus aurantium L.), aroma idêntico ao natural de
guaraná (flavorizante), gengibre pó (Zingiber officinale R.), leite de
arroz pó (Oryza sativa), ácido cítrico (acidulante), mix de vitaminas
e minerais [vitamina C (ácido ascórbico) e vitamina E (acetato de
tocoferol), selênio (selenito de sódio) e zinco (sulfato de zinco)], dióxido
de silício (antiumectante), açaí liofilizado (Euterpe oleracea), glicosídeo
de esteviol, pimenta vermelha (Capsucum frutescenns L.), picolinato
de cromo.
NÃO CONTÉM GLÚTEN

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 10g (02 colheres dosadoras)
Valor energético
Carboidratos
Vitamina C
Vitamina E
Zinco
Selênio
Cromo
Sódio

Quantidade por porção
33Kcal = 139KJ
8g
27mg
6mg d-alfa-tocoferol (8,94UI)
4,2mg
20,4mcg
15mcg
3mg

% VD(*)
2%
3%
60%
60%
60%
60%
42,9%
0%

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.

NÃO CONTÉM ASPARTAME
SEM CORANTES E EDULCORANTES ARTIFICIAIS
Modo de preparo: Diluir 10g em 200ml de água até completa
dissolução.
Sugestão de uso: Consumir 1(uma) porção ao dia ou conforme
orientação de médico ou nutricionista.
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

44-31

X Fire sabor Guaraná

200 g

200 g

0,280 g

1,763 kg

7898599211821

17898599211828

MEDIDAS
MEDIDAS CX DE
CLASSIFICAÇÃO UNID/ CX.
UNITÁRIAS ( A X C ) EMBARQUE ( C x L x A)
FISCAL
EMBARQUE
em mm
em mm
119 x 98

303 x 200 x 127

2106.90.90
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