
Iogurte Sem Lactose
Magro Sólido
Mimosa magro tem um perfil nutricional que contribui para 
a sua linha, para o seu ritmo e para a sua saúde. Mimosa magro 
é a sua roda do Bem-Estar. Apto à satisfação de necessidades 
nutricionais especiais de pessoas cujo processo de assimilação 
ou cujo metabolismo se encontra perturbado.
Sem Lactose. Sem Gordura. Com tudo para se sentir bem. 
Mimosa sem lactose é ideal para quem tem intolerância à 
lactose e gosta de manter a linha, sem ter de se privar do que 
é bom e natural. Os iogurtes Mimosa Bem Especial Sem 
Lactose Magro, são deliciosos ao natural e misturados com 
frutas ou saladas.

Leite é bom. Esta é uma pura verdade.

Embalagem de 125g - Morango
Ingredientes: Leite pasteurizado desnatado, polpa de morango: 
5,4%, leite em pó magro, proteínas lácteas e fermentos 
lácteos, aroma, edulcorantes: sucralose e acessulfame K, 
conservante da fruta: E 202 e corante: carminas. 
Isento de glúten. Origem: Portugal

FR0082016

*do Valor de Referência do Nutriente (VRN).
**da Dose de Referência (DR) para um adulto médio (8400 kJ/ 2000 kcal).
A redução do teor de lactose é obtida pela conversão desta em glicose 
e galactose. 

FR0082016

*do Valor de Referência do Nutriente (VRN).
**da Dose de Referência (DR) para um adulto médio (8400 kJ/ 2000 kcal).
A redução do teor de lactose é obtida pela conversão desta em glicose 
e galactose. 

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

   lactose (g)

227/53
0,1

0,08
6,0
5,9

0,46
6,0

0,16

175
33,8

3%**
0%**
0%**
2%**
7%**

12%**
3%**

22%*
23%*

181/43
0,1

0,06
4,8
4,7

0,37
4,8

0,13

140
27,0

por 100 g por unid. 125 gValores médios

por 100 g por unid. 125 gValores médios

<0,01 ≤0,01

18%*
18%*



Iogurte Sem Lactose
Magro Sólido
Mimosa magro tem um perfil nutricional que contribui para 
a sua linha, para o seu ritmo e para a sua saúde. Mimosa magro 
é a sua roda do Bem-Estar. Apto à satisfação de necessidades 
nutricionais especiais de pessoas cujo processo de assimilação 
ou cujo metabolismo se encontra perturbado.
Sem Lactose. Sem Gordura. Com tudo para se sentir bem. 
Mimosa sem lactose é ideal para quem tem intolerância à 
lactose e gosta de manter a linha, sem ter de se privar do que 
é bom e natural. Os iogurtes Mimosa Bem Especial Sem 
Lactose Magro, são deliciosos ao natural e misturados com 
frutas ou saladas.

Embalagem de 125g - Natural
Ingredientes: Leite pasteurizado desnatado, leite em pó magro, 
proteínas lácteas e fermentos lácteos. Isento de glúten. 
Origem: Portugal

FR0082016

*do Valor de Referência do Nutriente (VRN).
**da Dose de Referência (DR) para um adulto médio (8400 kJ/ 2000 kcal).
1)Teor de sal deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente.
A redução do teor de lactose é obtida pela conversão desta em glicose 
e galactose. 

FR0082016

*do Valor de Referência do Nutriente (VRN).
**da Dose de Referência (DR) para um adulto médio (8400 kJ/ 2000 kcal).
1)Teor de sal deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente.
A redução do teor de lactose é obtida pela conversão desta em glicose 
e galactose. 

        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)
   iodo (µg)

   lactose (g)

230/54
0,2

0,09
5,9
5,9
6,4

0,16

186
43,8

3%**
0%**
0%**
2%**
7%**

13%**
3%**

23%*
29%*

184/43
0,1

0,07
4,7
4,7
5,1

0,13

149
35,0

por 100 g por unid. 125 gValores médios

por 100 g por unid. 125 gValores médios

<0,01 ≤0,01

19%*
23%*

Leite é bom. Esta é uma pura verdade.
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