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O Forever Lite Ultra® é o complemento 
perfeito para o seu estilo de vida saudável 
da Forever Living. O Forever Lite Ultra® 
faz parte de um novo pensamento, com 
novas tecnologias, para ajudá-lo a manter 
uma dieta e um estilo de vida saudáveis.

Duas porções de Forever Lite Ultra®, 
preparada conforme as instruções, 
proporciona 100% da Ingestão Diária 
Recomendada (IDR) para vitaminas e 
minerais. O Forever Lite Ultra® contém 
em sua formulação os 18 tipos de 
aminoácidos.

COMPOSIÇÃO: Proteína isolada de 
soja, frutose, sabor natural de chocolate, 
cacau em pó, frutooligossacárides, goma 
guar (estabilizante), óleo de cártamo, 
óxido de magnésio, trifosfato de sódio, 
trifosfato de potássio, lecitina de soja 
(emulsificante), sucralose (edulcorante 
artificial), carbonato de cálcio, ácido 
ascórbico, fumarato ferroso, acetato de 

D-alpha tocoferol, niacinamida, iodeto de 
potássio, sulfato de manganês, óxido de 
zinco, palmitato de vitamina A, sulfato de 
cobre, biotina, colecalciferol, pantotenato 
de cálcio, levedura de cerveja, cloridrato 
de piridoxina, cloridrato de tiamina, 
cianocobalamina, riboflavina, ácido fólico, 
selenito de sódio. CONTÉM DERIVADOS 
DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

CONTEÚDO: 345g.

INSTRUÇÕES: Com a ajuda do medidor 
que acompanha o produto, bata no 
liquidificador ou misture 1 medida (22g) de 
Forever Lite Ultra® em um copo (300ml) 
contendo leite desnatado. 

Se você preferir uma bebida bem gelada 
e espessa, bata a mesma quantidade de 
leite e 1/2 xícara de gelo no liquidificador 
até que a mistura fique cremosa. Adicione, 
em seguida, uma medida (22g) de 
Forever Lite Ultra® e bata por mais 10 
segundos.

• Recomendado para um estilo de vida 
com pouca ingestão de carboidratos;

• Duas porções fornecem 100% da 
IDR de diversas vitaminas e minerais;

• Sabor chocolate;

• Aproximadamente 15 porções por 
embalagem.


