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legumes e verduras 
Contém aromatizantes sintéticos idênticos aos naturais
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196 g 
 CONTÉM 7 SACHÊS DE 28 g CADA

IMAGEM
ILUSTRATIVA

Sopa Instantânea
Mistura para Sopa Instantânea 
de Legumes e Verduras

SHAC – Serviço Herbalife  
de Atendimento ao Consumidor 

 ☎ (11) 3038-4433 – São Paulo
0800-774-3722 – Demais regiões 

 www.herbalife.com.br

FONTE DE
FIBRAS

RICA EM
VITAMINAS
E MINERAIS

MODO DE PREPARO: Preparar é fácil  
e rápido!

Despeje o conteúdo do sachê em uma 
caneca ou tigela. Acrescente 200 ml 
de água fervente e misture até ficar 
homogênea.

Para preparo no micro-ondas, misture 
o conteúdo do sachê em 200 ml de 
água fria e leve ao micro-ondas por 
um minuto e meio. Misture novamente 
e a sopa estará pronta para consumo.

Guarde em lugar fresco e seco.

Os produtos Herbalife® são comercializados 
exclusivamente por Distribuidores Independentes.

 A Sopa Instantânea Sabor 
Legumes e Verduras é cremosa, 
saborosa e saudável.

Fonte de fibras, rica em vitaminas 
e minerais, com 90 calorias, é uma 
excelente alternativa para os intervalos 
ou como um complemento de suas 
refeições. 

 Conveniente e prática, é instantânea  
 e embalada em porções individuais.

Fonte de fibras: com 3,1 g  
de fibras.

Reduzido teor de sódio: com 
31 % menos sódio que uma sopa 
tradicional.

Rica em Vitaminas e Minerais.

Baixo teor de gorduras saturadas.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 28 g (1 sachê)***

 Quantidade por porção % VD (*)

Valor energético 90 kcal = 378 kJ 5 %
Carboidratos 15 g 5 %
Proteínas 5,1 g 7 %
Gorduras totais 0,9 g, das quais: 2 %
   Gorduras saturadas 0 g 0 %
   Gorduras trans 0 g **
   Gorduras monoinsaturadas 0,4 g **
   Gorduras poli-insaturadas 0,2 g **
   Colesterol 5,1 mg **
Fibra alimentar 3,1 g 12 %
Sódio 478 mg 20 %
Vitamina A 180 μg 30 %
Vitamina C 14 mg 31 %
Vitamina E 3,0 mg 30 %
Tiamina 0,36 mg 30 %
Riboflavina 0,39 mg 30 %
Niacina 4,8 mg 30 %
Vitamina B6 0,39 mg 30 %
Vitamina B12 0,72 μg 30 %

Ácido fólico 72 μg 30 %

Ácido pantotênico 1,5 mg 30 %
Ferro 4,2 mg 30 %
Zinco 2,1 mg 30 %
Manganês 0,69 mg 30 %
   *  % Valores Diários 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. 

  ** Valores Diários não estabelecidos. 
*** Quantidade suficiente para preparar 200 ml.

INGREDIENTES: batata, 
maltodextrina, proteína 
concentrada do soro de leite, 
amido modificado, inulina, 
proteína isolada de soja, 
cenoura, tomate, sal, 
mandioquinha, cebola, óleo 
vegetal de canola, 
condimento preparado de 
batata e alho (maltodextrina, 
batata, amido de milho, leite 
em pó, açúcar, cebola, alho, 
aromatizante e antiumectante 
dióxido de silício), alho, milho, 
mix de vitaminas e minerais 
(maltodextrina, vitamina C, 
niacina, vitamina E, 
pirofosfato férrico, sulfato de 
zinco, ácido pantotênico, 
sulfato de manganês, 
vitamina B6, tiamina, 
riboflavina, vitamina A, ácido 
fólico e vitamina B12), 
condimento preparado de 
cebola e salsa (sal, soro de 
leite, maltodextrina, cebola, 
alho, salsa, realçador de sabor 
glutamato monossódico, 
aromatizante e antiumectante 
dióxido de silício), espinafre, 
cebolinha, brócolis, couve, 
ervilha, realçadores de sabor 
glutamato monossódico e 
inosinato dissódico, 
gelificante cloreto de 
potássio, corantes naturais 
cúrcuma, urucum e clorofila e 
aromatizantes. ALÉRGICOS: 
CONTÉM LEITE E 
DERIVADOS E DERIVADOS 
DE SOJA. CONTÉM GLÚTEN.
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