
 A Base para Cappuccino é uma base extemporânea para preparo de “cappuccino”, que mascara as 
características organolépticas desagradáveis de alguns fármacos, tornando mais agradável o consumo dos 
produtos prescritos. Sua formulação contém agente suspensor, conferindo estabilidade e promovendo 
uma suspensão homogênea, o que evita a sedimentação do fármaco.

 Leite em pó integral, chantilly, café solúvel em pó, cacau em pó, estabilizante carboximetilcelulose, 
espumante bicarbonato de sódio, canela em pó e agente suspensor.
 NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Sempre manipular em local de temperatura e umidade controladas. Pesar todos os 
componentes da formulação. Tamisar e homogeneizar. Acondicionar em sachês ou o total 
em um pote (neste caso, com uma colher medida). Sugerimos 10 g da Base para Cappuccino 
para reconstituir o volume de 80 mL de água aquecida ou gelada. Misturar até que todo o 
conteúdo esteja completamente dissolvido. Adoçar de acordo com a preferência do 

prescritor ou do paciente.

Modo de preparo

Base para
Cappuccino

Composição

- Excelente alternativa de veículo para manipulação de fórmulas;
- Fácil administração;
- Possibilidade de rápida preparação;
- Já contém agente suspensor;
- Sugar-free e glúten-free;
- Sem edulcorantes;
- Mascara o sabor desagradável de diversos ativos;
- Suplemento à dieta normal do paciente.

Vantagens
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Sugestão de fórmulas

Termogênico e Antioxidante
Hibiscus ................................................................................ 250 mg
Romã Ext. Seco .............................................................. 250 mg
Gengibre .............................................................................. 200 mg
Base para Cappuccino ............................................ 10 g

Posologia: Tomar de 1 a 2 vezes ao dia 
(reconstituir em 80 mL de água aquecida).

Detox digestivo
Chá Branco ........................................................................... 100 mg
Chá Verde .............................................................................. 100 mg
Chá Vermelho .................................................................... 100 mg
Base para Cappuccino ............................................... 10 g

Posologia: Tomar de 1 a 2 vezes ao dia 
(reconstituir em 80 mL de água aquecida).

Referências bibliográficas
Material do fornecedor.

Informações nutricionais

Quantidade por porção (10 g) % VD (*)

Valor energético              29 Kcal = 144 Kj   1,5

Proteínas                                 1,9 g          2,5

Gorduras totais                    0,65 g                 1

Carboidratos            4 g              1,5

Gorduras saturadas                             1,4 g                      7

Fibra alimentar                                   0,2 g                               1

(*) valores diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 KJ.
Seus valores diários podem ser maiores 

ou menores dependendo de suas necessidades energéticas


