
Iogurte Magro
+ Gelatina
Mimosa Iogurte + Gelatina é perfeito para quem procura
uma dieta equilibrada repleta de sabor.

- Delicioso
- Fresco
- Muito leve
- Com apenas 17 Kcal
- 0% de açúcares adicionados
- Sem gordura
- Sem corantes.

Leite é bom. Esta é uma pura verdade.

FR0022016

*do Valor de Referência do Nutriente (VRN).
**da Dose de Referência (DR) para um adulto médio (8400 kJ/ 2000 kcal).
***Contém açúcares naturalmente presentes.

por 100 g por unid. 120 gValores médios

energia (kJ/kcal)
lípidos (g)
   dos quais: saturados (g)
hidratos de carbono (g)
   dos quais: açúcares (g)*** 
proteínas (g)
sal (g) 1)

vitaminas e sais minerais
   cálcio (mg)

72/17
0,03
0,02

1,1
1,0
2,2

0,11

105

1%**
0%**
0%**
1%**
1%**
5%**
2%**

16%*13%*

86/20
0,04
0,02

1,3
1,2
2,6

0,13

126

Embalagem de 120g - Framboesa
Ingredientes: Água, leite pasteurizado desnatado, leitelho,  
gelatina (1,2%), citrato de cálcio, reguladores de acidez: ácido 
cítrico e citrato de sódio, concentrado de batata doce e cenoura, 
aroma, edulcorantes: sucralose e acessulfame K, fermentos 
lácteos e conservante: E 202. 



Iogurte Magro
+ Gelatina
Mimosa Iogurte + Gelatina é perfeito para quem procura
uma dieta equilibrada repleta de sabor.

- Delicioso
- Fresco
- Muito leve
- Com apenas 17 Kcal
- 0% de açúcares adicionados
- Sem gordura
- Sem corantes.

FR0022016

*do Valor de Referência do Nutriente (VRN).
**da Dose de Referência (DR) para um adulto médio (8400 kJ/ 2000 kcal).
***Contém açúcares naturalmente presentes.

por 100 g por unid. 120 gValores médios

energia (kJ/kcal)
lípidos (g)
   dos quais: saturados (g)
hidratos de carbono (g)
   dos quais: açúcares (g)***
proteínas (g)
sal (g) 

vitaminas e sais minerais
   cálcio (mg)

72/17
0,03
0,02

1,1
1,0
2,2

0,11

105

1%**
0%**
0%**
1%**
1%**
5%**
2%**

16%*13%*

86/20
0,04
0,02

1,3
1,2
2,6

0,13

126

Embalagem de 120g - Maracujá
Ingredientes: Água, leite pasteurizado desnatado, leitelho,  
gelatina (1,2%), citrato de cálcio, reguladores de acidez: ácido 
cítrico e citrato de sódio, concentrado de açafroa, aroma, 
edulcorantes: sucralose e acessulfame K, fermentos lácteos 
e conservante: E 202. 

Leite é bom. Esta é uma pura verdade.



Iogurte Magro
+ Gelatina
Mimosa Iogurte + Gelatina é perfeito para quem procura
uma dieta equilibrada repleta de sabor.

- Delicioso
- Fresco
- Muito leve
- Com apenas 17 Kcal
- 0% de açúcares adicionados
- Sem gordura
- Sem corantes.

Leite é bom. Esta é uma pura verdade.

FR0222016

*do Valor de Referência do Nutriente (VRN).
**da Dose de Referência (DR) para um adulto médio (8400 kJ/ 2000 kcal).
***Contém açúcares naturalmente presentes.

por 100 g por unid. 120 gValores médios

energia (kJ/kcal)
lípidos (g)
   dos quais: saturados (g)
hidratos de carbono (g)
   dos quais: açúcares (g)***
proteínas (g)
sal (g) 

vitaminas e sais minerais
   cálcio (mg)

72/17
0,03
0,02

1,1
1,0
2,2

0,11

105

1%**
0%**
0%**
1%**
1%**
5%**
2%**

16%*13%*

86/20
0,04
0,02

1,3
1,2
2,6

0,13

126

Embalagem de 120g - Morango
Ingredientes: Água, leite pasteurizado desnatado, leitelho,  
gelatina (1,2%), citrato de cálcio, reguladores de acidez: ácido 
cítrico e citrato de sódio, concentrados de cenoura e açafroa, 
aroma, edulcorantes: sucralose e acessulfame K, fermentos 
lácteos e conservante: E 202. 



Iogurte Magro
+ Gelatina
Mimosa Iogurte + Gelatina é perfeito para quem procura
uma dieta equilibrada repleta de sabor.

- Delicioso
- Fresco
- Muito leve
- Com apenas 17 Kcal
- 0% de açúcares adicionados
- Sem gordura
- Sem corantes.

Leite é bom. Esta é uma pura verdade.

FR0022016

*do Valor de Referência do Nutriente (VRN).
**da Dose de Referência (DR) para um adulto médio (8400 kJ/ 2000 kcal).
***Contém açúcares naturalmente presentes.

por 100 g por unid. 120 gValores médios

energia (kJ/kcal)
lípidos (g)
   dos quais: saturados (g)
hidratos de carbono (g)
   dos quais: açúcares (g)***
proteínas (g)
sal (g)
vitaminas e sais minerais
   cálcio (mg)

72/17
0,03
0,02

1,1
1,0
2,2

0,11

105

1%**
0%**
0%**
1%**
1%**
5%**
2%**

16%*13%*

86/20
0,04
0,02

1,3
1,2
2,6

0,13

126

Embalagem de 120g - Lima, Limão 
e Tangerina
Ingredientes: Água, leite pasteurizado desnatado, leitelho,  
gelatina (1,2%), citrato de cálcio, reguladores de acidez: ácido 
cítrico e citrato de sódio, concentrados de açafroa e de sumos 
de cenoura e limão, aroma natural de citrinos, edulcorantes: 
sucralose e acessulfame K, fermentos lácteos e conservante: 
E 202. 
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