
Bem Especial
Leite e Aveia
Agora o seu copo de leite ou a sua taça de cereais podem 
ter novos sabores. É também perfeito para preparar batidos 
irresistíveis e saborosos. Os novos Bem Especial Mimosa 
são versáteis e deliciosos.

- SEM GORDURA*
- SEM LACTOSE
- SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES **
- FONTE NATURAL DE PROTEÍNA, RIBOFLAVINA, 
VITAMINA B12 E CÁLCIO*

*O leite magro não contém gordura e é fonte natural 
de proteína, riboflavina, vitamina B12 e cálcio. 
** Contém açúcares naturalmente presentes.

Aveia
Ingredientes: Leite magro, aveia: 2%, fibra (inulina): 1,4%, 
estabilizadores: E 460 e E 466, lactase e aromas. 
Origem: Portugal

        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
   vitamina B12 (µg)
   potássio (mg)
   cálcio (mg)
   fósforo (mg)
   iodo (µg)

   lactose (g)

459/109
0,5
0,2
16
12

4,0
8,5

0,25

0,50
380
285
215

47,5

5%**
1%**
1%**
6%**

14%**

17%**
4%**

20%*
19%*
36%*
31%*
32%*

183/43
0,2

0,08
6,2
4,9
1,6
3,4

0,10

0,20
152
114

86,0
19,0

por 100 ml por copo 250 mlValores médios

FR0022019

*do Valor de Referência do Nutriente (VRN).
**da Dose de Referência (DR) para um adulto médio (8400 kJ/ 2000 kcal).
A embalagem de 1L contém 4 porções de 250 ml. 
A redução do teor de lactose é obtida pela conversão desta em glicose 
e galactose.

Apto para intolerantes à lactose. Não apto para alérgicos às proteínas 
do leite de vaca. Em caso de dúvida, consulte o seu médico.

FR0022019

*do Valor de Referência do Nutriente (VRN).
**da Dose de Referência (DR) para um adulto médio (8400 kJ/ 2000 kcal).
A embalagem de 1L contém 4 porções de 250 ml. 
A redução do teor de lactose é obtida pela conversão desta em glicose 
e galactose.

Apto para intolerantes à lactose. Não apto para alérgicos às proteínas 
do leite de vaca. Em caso de dúvida, consulte o seu médico.

por 100 ml por copo 250 mlValores médios

<0,01 <0,03

8%*
8%*

14%*
12%*
13%*

Leite é bom. Esta é uma pura verdade.
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Leite é bom. Esta é uma pura verdade.

Amêndoa
Ingredientes: Leite magro, fibra (inulina): 1,4%, miolo 
de amêndoa moída: 0,38%, estabilizadores: E 460 e E 466, 
lactase e aromas.
Origem: Portugal

Bem Especial
Leite e Amêndoa
Agora o seu copo de leite ou a sua taça de cereais podem ter 
novos sabores. É também perfeito para preparar batidos 
irresistíveis e saborosos. Os novos Bem Especial Mimosa 
são versáteis e deliciosos.

- SEM GORDURA*
- SEM LACTOSE
- SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES **
- FONTE NATURAL DE PROTEÍNA, RIBOFLAVINA, 
VITAMINA B12 E CÁLCIO*

*O leite magro não contém gordura e é fonte natural 
de proteína, riboflavina, vitamina B12 e cálcio. 
** Contém açúcares naturalmente presentes.

FR0022019

*do Valor de Referência do Nutriente (VRN).
**da Dose de Referência (DR) para um adulto médio (8400 kJ/ 2000 kcal).
A embalagem de 1L contém 4 porções de 250 ml. 
A redução do teor de lactose é obtida pela conversão desta em glicose 
e galactose.

Apto para intolerantes à lactose. Não apto para alérgicos às proteínas 
do leite de vaca. Em caso de dúvida, consulte o seu médico.
Isento de glúten.

FR0022019

*do Valor de Referência do Nutriente (VRN).
**da Dose de Referência (DR) para um adulto médio (8400 kJ/ 2000 kcal).
A embalagem de 1L contém 4 porções de 250 ml. 
A redução do teor de lactose é obtida pela conversão desta em glicose 
e galactose.

Apto para intolerantes à lactose. Não apto para alérgicos às proteínas 
do leite de vaca. Em caso de dúvida, consulte o seu médico.
Isento de glúten.

        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
   riboflavina (mg)
   vitamina B12 (µg)
   potássio (mg)
   cálcio (mg)
   fósforo (mg)
   iodo (µg)

   lactose (g)

417/99
0,8
0,2
13
13

4,0
8,5

0,24

0,28
0,50
388
290
220
47,5

5%**
1%**
1%**
5%**

14%**

17%**
4%**

20%*
20%*
19%*
36%*
31%*
32%*

167/40
0,3

0,07
5,0
5,0
1,6
3,4

0,10

0,11
0,20

155
116

88,0
19,0

por 100 ml por copo 250 mlValores médios

por 100 ml por copo 250 mlValores médios

<0,01 <0,03

8%*
8%*
8%*

15%*
13%*
13%*
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