
 A Base para Iogurte da Excipienta é um veículo em pó para preparação extemporânea que 
contém, em sua composição, fibras micronizadas e permite a adição de ativos.
 Devido à presença das fibras, auxilia na saúde do intestino e promove saciedade. Na Base para 
Iogurte podem ser incorporados os mais diversos ativos, como aminoácidos, minerais, suplementos 
alimentares e vitaminas. Deve ser usada como suplemento à dieta normal do paciente, mas não deve 
substituir uma refeição.
 Em sua composição contém agente suspensor, o que confere mais estabilidade, promove uma 
suspensão homogênea e evita a sedimentação do ativo.
 Disponível no sabor iogurte de morango.

 Leite em pó integral, iogurte em pó, polidextrose, maltodextrina, fibra de milho, amido de milho, 
lactose, regulador de acidez ácido málico e ácido lático, espessantes goma xantana (INS 415), celulose 
(INS 460) e manitol (INS 421), edulcorante artificial sucralose (INS 955), corante carmim (INS 120), 
emulsificante lecitina de soja (INS 322) e aromatizante idêntico ao natural.

ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E SEUS DERIVADOS, DERIVADOS DE SOJA, DERIVADOS DE 
PEIXE E DE CRUSTÁCEOS (CASCA DE CAMARÃO). NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Sugerimos de 15 g a 30 g da Base para Iogurte para reconstituir o volume de 100 mL de 
água fria ou gelada.

Modo de preparo

Composição:
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Sugestão de fórmulas
Fortalecedor de unhas e cabelos
Ácido fólico ......................................................... 200 mcg
Biotina .................................................................... 5 mg
Magnésio quelato ........................................ 100 mg
Vitamina B6 ...................................................... 50 mg
Zinco quelato ................................................... 25 mg
Sucralose .............................................................. 2 mg
Base para Iogurte ........................................ 30 g
Posologia: tomar duas vezes ao dia.

Recuperação e Manutenção de Flora Intestinal
Lactobacilus acidophilus  ................................................. 109 UFC
Lactobacilus bulgaricus ..................................................... 109 UFC
Bifidobacterium bifidum ................................................. 109 UFC
Lactobacilus casei ............................................................... .... 109 UFC
Lactobacilus rhamnosus ................................................... 109 UFC
Base para Iogurte .................................................................... 30 g
Posologia: tomar 1 - 3 vezes ao dia.

Referências bibliográficas
Material do fornecedor.

Informações nutricionais

Quantidade por porção (30 g) % VD (*)

Valor energético              125 Kcal = 525 Kj    6

Proteínas                                 3,3 g           4

Gorduras totais                      3,3 g                              6

Carboidratos           20 g               7

Gorduras saturadas                             2,1 g                     10

Gorduras Trans                                    0,0 g               **

Fibra alimentar                                     6 g                                          24

Sódio              63 mg        3
Cálcio               90 mg          9

(*) 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. (**) valores não estabelecidos.


