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Base para Cappuccino



1. Introdução
 O termo cappuccino é do século XVI e tem sua origem nos frades pertencentes a um 
ramo da ordem franciscana, já que a bebida “cappuccio” deriva de capuz (do latim cappa), assim 
como os frades franciscanos são chamados devido ao capuz que trazem preso ao hábito, e o 
nome da bebida deve-se à sua cor, que lembra a do hábito dos frades capuchinhos. Na Itália, o
cappuccino é consumido geralmente pela manhã, como parte do café da manhã, apesar de não 
ser incomum ver os italianos bebendo-o durante o dia, e não acompanhando uma refeição. Já 
nos outros países é consumido durante o dia ou após o jantar.
 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, evitando a sedimentação 
do fármaco.

2. Vantagens
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Base para Cappuccino

  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.

  Excelente alternativa de veículo para manipulação de fórmulas;

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

 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.

4. Modo de preparo

5. Informações nutricionais

  Como a reconstituição é feita em água, torna-se um produto excelente para pacientes
 com restrição calórica;

Pode ser utilizado até 1/3 do peso de ativo em relação à base;
A Base para Cappuccino é um suplemento medicamentoso ou nutricional, mas não deve 

substituir uma alimentação; deve ser usado como suplemento à dieta normal do paciente.

  Como a reconstituição é feita em água, torna-se um produto excelente para pacientes

Importante:

 Quantidade por porção (10 g)          %VD (*)
 Valor energético    29 Kcal = 144 Kj            1,5

Informação nutricional

 Carboidratos                    4 g              1,5

 Proteínas                    1,9 g              2,5 Proteínas                    1,9 g              2,5

 Gorduras totais                 0,65 g                1
 Gorduras saturadas                  1,4 g                7 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.
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6. Sugestões de fórmula

 Hibiscus             250 mg
 Romã Ext. Seco            250 mg

Termogênico e Antioxidante

 Gengibre             200 mg

Base para Cappuccino                         10 g

 Pesar todos os componentes. Tamisar e homogenizar. Acondicionar em 
sachês ou o total em pote (neste caso, com uma colher medida).
 Posologia: Tomar de 1 a 2 vezes ao dia (reconstituir em 80 ml de água 
aquecida). 

 Capsici                             3 mg
 Ilex             250 mg

Gerenciamento de peso

Base para Cappuccino               10 g

 Pesar todos os componentes. Tamisar e homogenizar. Acondicionar em 
sachês ou o total em pote (neste caso, com uma colher medida).
 Posologia: Tomar de 1 a 2 vezes ao dia (reconstituir em 80 ml de água 
aquecida). 

 Taurina             100 mg

Booster energético e protetor muscular

Base para Cappuccino                             10 g

 Pesar todos os componentes. Tamisar e homogenizar. Acondicionar em 
sachês ou o total em pote (neste caso, com uma colher medida).
 Posologia: Tomar de 1 a 2 vezes ao dia (reconstituir em 80 ml de água 
aquecida).
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 Chá Branco              100 mg
 Chá Verde             100 mg

Detox digestivo

 Chá Vermelho             100 mg

Base para Cappuccino                10 g

 Pesar todos os componentes. Tamisar e homogenizar. Acondicionar em 
sachês ou o total em pote (neste caso, com uma colher medida).
 Posologia: Tomar de 1 a 2 vezes ao dia (reconstituir em 80 ml de água 
aquecida). 

 B-Can 70                1,0 g
 Irvingia gabonenses            150 mg

Sacietógeno

 Café Verde extrato            100 mg

Base para Cappuccino               10 g

 Pesar todos os componentes. Tamisar e homogenizar. Acondicionar em 
sachês ou o total em pote (neste caso, com uma colher medida).
 Posologia: Tomar de 1 a 2 vezes ao dia (reconstituir em 80 ml de água 
aquecida). 

 Especificação técnica do fabricante.
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