Fresh Drink® Chás Sugar Free
1. Introdução
Pó para preparo extemporâneo de Chás que apresenta vantagens em relação às
cápsulas e aos comprimidos devido a sua rapidez de absorção e facilidade de
deglutição principalmente em idosos e crianças.
Confere uma solução homogênea e possibilita a farmácia incorporar os mais
diversos ativos, como minerais, fitoterápicos e fármacos, ou quaisquer combinações
possíveis destas substâncias.
O Fresh Drink Chá® mascara as características organolépticas desagradáveis de
alguns medicamentos, tornando mais agradável o consumo dos produtos prescritos,
com maior adesão ao tratamento.
Fresh Drink Chá® tem o seu diferencial com a administração também na forma
aquecida, neste caso, por envolver aquecimento, deve-se ter cautela nas escolhas
formulações contendo ingredientes ativos com ponto de fusão inferior a 100º C, além
de termolábeis.
2. Composição e informações nutricionais
Fresh Drink Chá Capim Limão com Cramberry.
Maltodextrina, Chá Mate com Limão, Capim Limão em pó, Cranberry Pó, excipiente
Dióxido de Silício, edulcorante artificial Sucralose.
ATENÇÃO: Contém mate, seu efeito estimulante pode acelerar o ritmo cardíaco.
ALÉRGICOS: NÃO POSSUI ALERGÊNICOS.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Fresh Drink Chá Branco com Gengibre e Romã
Maltodextrina, Chá Branco, Gengibre em pó, Romã, excipiente Dióxido de Silício,
edulcorante artificial Sucralose
ALÉRGICOS: NÃO POSSUI ALERGÊNICOS.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
3. Modo de preparo
Adicionar 10,0 g do pó em 200 mL de água gelada.
Misturar até que todo o pó esteja completamente dissolvido.

4. Sugestões de fórmulas
Termogênico e Antioxidante
Hibiscus
Romã Ext. Seco
Gengibre
Fresh Drink Chá Branco com Gengibre e Romã
Diluir o conteúdo de um sachê em 200ml de água, 1x ao dia

250mg
250mg
200mg
10,0 g

Gerenciamento de peso
Capsici
Ilex
Fresh Drink Chá Capim Limão com Cramberry.
Diluir o conteúdo de um sachê em 200ml de água, 1x ao dia

3mg
250mg
10,0 g

Diurético
Chá verde
Cavalinha
Fresh Drink Chá Branco com Gengibre e Romã
Diluir o conteúdo de um sachê em 200ml de água, 1x ao dia

400mg
200mg
10,0 g

5. Vantagens
• Alternativa de veículo para manipulação de fórmulas;
• Ideal para veicular altas doses de ativos;
• Sabor agradável de limão capaz de mascarar os sabores característicos dos
diversos ativos;
• Facilidade na manipulação.
• Baixa quantidade de base empregada;
• A base de chá poderá ser manipulada também com água quente desde que o
ativo suporte o calor.
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