
MIX DE 7 FIBRAS EM PÓ 

FiberNorm é composto por um exclusivo mix de 7 fibras alimentares solúveis e insolúveis. 

Apresentações: Caixa com 10 sachês de 5 gramas cada e Pote com 225 gramas 
(45 porções de 5 gramas).

Ingredientes: polidextrose, amido resistente, celulose, inulina, fibra de aveia, goma 
arábica e fibra de maçã. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS 
DE AVEIA. PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE, SOJA E OVO.
Para que serve o FiberNorm? FiberNorm é uma associação de 7 fibras alimentares 
destinada a indivíduos que buscam uma dieta rica em fibras. 

Modo de preparo: adicione 5 g (1 sachê) em 200 mL de água ou, se preferir, em 
outros líquidos e alimentos quentes ou frios. Mexa até completa dissolução. 

Sugestão: experimente incluir o FiberNorm no preparo de leite, sucos, vitaminados, 
iogurtes, sopas e em outras receitas.

Recomendações de consumo: adultos e crianças acima de 12 anos: iniciar a 
ingestão de 1 porção ao dia, progredindo até 3 porções, conforme a necessidade e 
tolerância. Crianças de 7 a 12 anos: iniciar a ingestão de 1 porção ao dia, progredindo 
até 2 porções, conforme a necessidade e tolerância. Crianças menores de 7 anos: 
utilizar segundo orientação médica ou de nutricionista.

Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares, proteínas, gorduras 
totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. (*) % Valores Diários 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.

Cuidados de conservação: manter a embalagem em local seco e fresco. Não 
guardar na geladeira.

O consumo deste produto deve ser acompanhado da ingestão de líquidos. Em 
caso de dúvidas, consulte seu médico ou nutricionista.
PRODUZIDO POR: Sanavita Indústria e Comércio de Alimentos Funcionais Ltda.  
Rua Capitão José Pinto Siqueira, 750 - Galpão A – Unileste – Piracicaba - SP -  
CEP 13422-150. CNPJ: 53.967.360/0001-23. IE: 535.101.164.111. Indústria brasileira.

DISTRIBUÍDO POR: Takeda Pharma Ltda. Rodovia SP 340, s/n, km 133,5 – 
Jaguariúna – SP – CEP 13820-000. CNPJ: 60.397.775/0008-40.

Produto dispensado da obrigatoriedade de registro conforme Res. RDC nº 27/2010.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 5 g (1 sachê)

Quantidade por porção % VD (*)

Valor energético 0 kcal = 0 kJ 0%

Fibra alimentar 4,0 g 16%
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