Fresh Drink
Pó para preparo extemporâneo de refresco Sugar Free
1. Introdução
Fresh Drink é o pó para preparo extemporâneo de refresco 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 vitaminas, minerais, aminoácidos, fitoterápicos e fármacos, ou
quaisquer combinações possíveis destas substâncias.
Fresh Drink mascara as características organolépticas desagradáveis de alguns
medicamentos, tornando mais agradável o consumo dos produtos prescritos, com
maior adesão ao tratamento.
2. Composição e informações nutricionais
Fresh Drink sabor Abacaxi com Hortelã.
Maltodextrina, concentrado de spirulina e cártamo, acidulante ácido cítrico,
aromatizantes idênticos ao natural, regulador de acidez citrato de sódio,
antiumectante fosfato tricálcico, edulcorantes artificiais sucralose e acessulfame-k,
corantes dióxido de titânio e betacaroteno.
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE, SOJA, PEIXE E CRUSTÁCEOS
(CASCA DE CAMARÃO).
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Porção de 3,0 g
Quantidade por porção
%VD (*)
Valor Energético
10 kcal = 44 kJ
0
Carboidratos
2,6 g
1
Sódio
84 mg
3
Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras
Saturadas, Gorduras Trans e Fibras Alimentares.
(*) % 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. (**) VD não estabelecido

Fresh Drink sabor Frutas Silvestres
Maltodextrina, concentrado de cenoura e hibisco, acidulante ácido cítrico,
aromatizantes idênticos ao natural, regulador de acidez citrato de sódio,
antiumectante fosfato tricálcico, edulcorantes artificiais sucralose e acessulfame-k.
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE, SOJA, PEIXE E CRUSTÁCEOS
(CASCA DE CAMARÃO).
NÃO CONTÉM GLÚTEN

Porção de 3,0 g
Quantidade por porção
%VD (*)
Valor Energético
11 kcal = 46 kJ
0
Carboidratos
2,7 g
1
Sódio
3 mg
0
Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras
Saturadas, Gorduras Trans e Fibras Alimentares.
(*) % 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. (**) VD não estabelecido

Fresh Drink sabor Tangerina
Maltodextrina, aromatizantes idênticos ao natural, acidulante ácido cítrico,
regulador de acidez citrato de sódio, antiumectante fosfato tricálcico, edulcorantes
artificiais sucralose e acessulfame-k, corante artificial amarelo crepúsculo.
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE, SOJA, PEIXE E CRUSTÁCEOS
(CASCA DE CAMARÃO).
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Porção de 3,0 g
Quantidade por porção
%VD (*)
Valor Energético
11 kcal = 45 kJ
0
Carboidratos
2,7 g
1
Sódio
1,4 mg
0
Não contém quantidades significativas de Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras
Saturadas, Gorduras Trans e Fibras Alimentares.
(*) % 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. (**) VD não estabelecido

3. Modo de preparo
Adicionar 3,0 g do pó em 200 mL de água.
Misturar até que todo o pó esteja completamente dissolvido.
4. Sugestões de fórmulas
Manutenção do Cálcio Ósseo
Cálcio Citrato Malato
Fresh Drink Tangerina
Diluir o conteúdo de um sachê em 200ml de água, 1x ao dia

1250 mg
3,0 g

Saúde das Articulações
Colágeno tipo II
Fresh Drink Frutas Silvestres
Diluir o conteúdo de um sachê em 200ml de água, 1x ao dia

40mg
3,0 g

Aumento de Massa Magra
Magnésio Glicil Glutamina
Fresh Drink Abacaxi com Hortelã
Diluir o conteúdo de um sachê em 200ml de água, 1x ao dia

400mg
3,0 g
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