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Forever Lite® Ultra
Baunilha e Chocolate

GESTÃO DE PESO
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PONTOS-CHAVE

•Para um estilo de vida com menos

 Hidratos de Carbono

•Dois batidos proporcionam 100 % da 

 DDR de vitaminas e minerais

•Mais 55 % de proteínas e menos   

 de 1/2 de Hidratos de Carbono do   

 Forever Lite

•Aproximadamente 21 porções

 por embalagem

INGREDIENTES
Mistura Proteica Forever Living (Proteínas 
do soro do leite, Proteína isolada de soja 
e Caseinato de Cálcio), Cacau em Pó*, 
Frutose, Fosfato Dicálcico, Aromas Naturais 
e Artificiais, Espessante (Goma de Guar), 
Fosfato Dissódico, Óleo de Soja, Fructooli-
gosacarídeo, Antioxidante (Ácido Ascórbi-
co), D-Alfa Tocoferil Acetato, Edulcorante 
(Sucralose), Biotina, Niacinamida, Lecitina 
de Soja, Óxido de Zinco,  Vitamina A 
Palmitato, Pantotenato de Cálcio, Cloreto 
de Crómio, Vitamina D3, Cloridrato de 
Piridoxina, Iodeto de Potássio, Leveduras de 
Brewer, Cloridrato de Tiamina, Riboflavina, 
Espirulina, Ácido Fólico, Cianocobalamina e 
Selenato de Sódio. 
Contém Leite e Soja.

*Só no Forever Lite Ultra de Chocolate

CONTEÚDO
Embalagem de 525 g.
Aproximadamente 21 porções
por embalagem.

MODO DE USAR
Misturar uma medida com um copo de 
leite magro. Agitar a embalagem antes de 
cada antes de cada utilização. Para se obter 
um batido especial, misturar com gelo 
ou sumo de fruta ou pedaços de fruta e 
coloque no liquidificador.

O Forever Lite Ultra é um batido que com-
plementa o estilo de vida saudável propor-
cionado pela Forever Living. Este batido 
fornece mais 55% de proteína e menos de 
1/2 dos hidratos de carbono que o batido 
regular Forever Lite. O Forever Lite Ultra 
combina uma fórmula baseada em estudos 
recentes e em novas tecnologias, para aju-
dar a manter uma dieta e um estilo de vida 
saudáveis. 

Duas medidas por dia de Forever Lite Ultra 
com 1 copo de leite magro fornecem 100% 
da Dose Diária Recomendada (DDR) de  vi-
taminas e minerais e, ainda, 18 aminoácidos 
importantes, incluindo os essenciais e não 
essenciais e aminoácidos de cadeia ramifi-
cada. Com o Forever Lite Ultra usufrui-se 
dos últimos avanços da ciência da nutrição, 
sem sacrificar o paladar. 

Disponível em Baunilha ou Chocolate o 
Forever Lite Ultra está também integrado 
no programa de gestão de peso Forever Cle-
an 9 e Forever Nutri-Lean™. Excelente para 
assegurar a sua saúde e colocar à sua dispo-
sição uma alternativa eficaz de gerir o seu  
peso de forma contínua e eficaz.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NO VERSO DA FOLHA.

Deve sempre consultar o seu médico de família se tiver algum problema de saúde.
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