
 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

BADEN BADEN GOLDEN 
Valor energético 84 kcal = 351 kJ (4 %VD*)   

Carboidratos 8,6g (3 %VD*)   

Proteínas 0,8g (1%VD*) 

Sódio 2,3 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras 

trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas.  

Ingredientes: água, malte de trigo, maltes de cevada, açúcar de cana, lúpulo e aromas naturais de 

canela e frutas vermelhas. 

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool 4,5%Vol.  



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

BADEN BADEN RED ALE   

Valor energético 178 kcal = 745 kJ (9 %VD*)   

Carboidratos 19g (6 %VD*)   

Proteínas 0,8g (1%VD*) 

Sódio 5,6 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans 

e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas.  

Ingredientes: água, maltes e lúpulo.  

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool 9,2%Vol.  



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

BADEN BADEN 1999 

Valor energético 126 kcal = 527 kJ (6 %VD*) 

Carboidratos 15g (5 %VD*) 

Proteínas 0,8g (1%VD*)  

Sódio 6,1 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras 

trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas.  

Ingredientes: água, maltes e lúpulo.  

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool 6,0%Vol.  



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

BADEN BADEN CHOCOLATE BEER 

Valor energético 116 kcal = 485 kJ (6 %VD*) 

Carboidratos 12g (4 %VD*) 

Proteínas 0,8g (1%VD*)  

Sódio 7,9 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras 

trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários 

podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.  

Ingredientes: água, maltes de cevada, malte de trigo, cacau em pó (carboibratos), lúpulo 

e, aroma natural de baunilha.  

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool 6,0% Vol.  



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

BADEN BADEN CHRISTMAS BEER  

Valor energético 96 kcal = 401 kJ (5 %VD*) 

Carboidratos 8,8g (3 %VD*) 

Proteínas 1,0g (1%VD*)  

Sódio 2,9 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e 

fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. 

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas. 

Ingredientes: água, malte de trigo, malte de cevada e lúpulo.  

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool 5,5%Vol.  



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

BADEN BADEN STOUT 

Valor energético 150 kcal = 628 kJ (8 %VD*) 

Carboidratos 16g (5 %VD*) 

Proteínas 0,8g (1%VD*) 

Sódio 11 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras 

trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. 

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas. 

Ingredientes: água, maltes e lúpulo  

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool 7,5%Vol.  



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

BADEN BADEN AMERICAN IPA 

Valor energético 124 kcal = 519 kJ (6 %VD*) 

Carboidratos 13g (5 %VD*) 

Proteínas 0,8g (1%VD*)  

Sódio 3,7 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras 

trans e fibra alimentar. 

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas . 

Ingredientes: água, malte, suco concentrado de maracujá e lúpulo.   

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN 

Grad. Álcool 6,4% Vol.  



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

BADEN BADEN BOCK  

Valor energético 116 kcal = 485 kJ (6 %VD*) 

Carboidratos 11g (4 %VD*) 

Proteínas 0,8g (1%VD*)  

Sódio 6,1 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras 

trans e fibra alimentar. 

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas 

Ingredientes: água, malte e lúpulo  

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool 6,5%Vol.  



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

BADEN BADEN CRISTAL  

Valor energético 88 kcal = 368 kJ (4 %VD*) 

Carboidratos 8,2g (3 %VD*) 

Proteínas 1,0g (1%VD*)  

Sódio 3,4 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras 

trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas.  

Ingredientes: água, malte e lúpulo.  

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool 5,0 %Vol.  



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

BADEN BADEN WEISS  

Valor energético 94 kcal = 393 kJ (5 %VD*) 

Carboidratos 9,2g (3 %VD*) 

Proteínas 1,2g (1%VD*)  

Sódio 2,7 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, 

gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. 

Ingredientes: água, malte de trigo, maltes de cevada, fermento e lúpulo 

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool 5,2%Vol.  



 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

BADEN BADEN WITBIER  

Valor energético 94 kcal = 393 kJ (5 %VD*) 

Carboidratos 10g (3 %VD*) 

Proteínas 1,0g (1%VD*) 

Sódio 3,6 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras 

trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores 

diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas  

Ingredientes: água, malte de trigo, maltes de cevada, fermento, lúpulo e aromas 

naturais de coentro e laranja.  

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool. 4,9% vol.  

 



 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

BADEN BADEN 5 GRÃOS 

Valor energético 94 kcal = 393 kJ (5 %VD*) 

Carboidratos 8,4 (3 %VD*) 

Proteínas 0,8g (1%VD*)  

Sódio 2,6 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, 

gorduras trans e fibra alimentar. 

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas  

Ingredientes: água, maltes de cevada , malte de trigo, aveia, quinoa, amaranto e 

lúpulo.  

ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA E DERIVADOS DE CEVADA E TRIGO 

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool 5,4% Vol. 



 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

BADEN BADEN MARZEN 

Valor energético 102 kcal = 427kJ (5 %VD*) 

Carboidratos 11 (4 %VD*) 

Proteínas 0,8g (1%VD*)  

Sódio 4,5 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras 

trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas  

Ingredientes: água, malte e lúpulo  

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool.  5,4  % vol.   



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

BADEN BADEN VIENNA  

Valor energético 96 kcal = 402 kJ (5 %VD*) 

Carboidratos 7,8 g (3 (%VD*) 

Proteínas 1,2 g (2 %VD*)  

Sódio 10  mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras 

trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas. 

Ingredientes: água, malte e lúpulo  

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool.  5,2 % vol.  



 

 Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

BADEN BADEN CELEBRATION 

Valor energético 150 kcal = 628 kJ (8 %VD*) 

Carboidratos 15 (5 %VD*) 

Proteínas 0,8g (1%VD*)  

Sódio7,8 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras 

trans e fibra alimentar. 

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas  

Ingredientes: água, maltes e lúpulo  

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool 8,2%Vol. 

 



  

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

BAVARIA 
Valor energético 76 kcal = 319 kJ (4 %VD*)  

Carboidratos 6,8 g (2 %VD*)   

Proteínas 0,6 g (1 %VD*)  

Sódio 6,0 mg  (0 %VD*)  

Não contém quantidade significativa de Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, 

Gorduras Trans e Fibra Alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas.  

Ingredientes: água, malte, milho e lúpulo.   

ALÉRGICOS: CONTÉM CEVADA.  

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool 4,5% vol.  



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

BAVARIA 
Valor energético 42 kcal = 176 kJ (2 %VD*)  

Carboidratos 11g (2 %VD*)   

Sódio 6,0 mg (0 %VD*)  

Não contém quantidade significativa de Proteínas, Gorduras Totais, 

Gorduras Saturadas, Gorduras Trans e Fibra Alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas.  

Ingredientes: água, malte, milho, lúpulo e aroma natural de malte.   

ALÉRGICOS: CONTÉM CEVADA.  

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool 0,0% vol.  

 



 

 

 Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

EISENBAHN DUNKEL 

Valor energético 90 kcal = 377 kJ (5 %VD*) 

Carboidratos 9 g (3 %VD*) 

Proteínas 1,0 g (1 %VD*)  

Sódio 3 mg (0 %VD*)  

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans 

e fibra alimentar. 

 *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas.   

Ingredientes: água, malte e lúpulo. 

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN  

Grad Álcool 4,8% vol.  



 

 Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

EISENBAHN 5 ANOS 

Valor energético 102 kcal = 427 kJ (5 %VD*) 

Carboidratos 11 g (4 %VD*) 

Proteínas 1,0 g (1 %VD*)  

Sódio 3,0 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e 

fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas.   

Ingredientes: água, malte e lúpulo 

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool 5,4% vol.  



 

 

 Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

EISENBAHN IPA 

Valor energético 130 kcal = 544 kJ (7 %VD*) 

Carboidratos 13 g (4 %VD*)  

Sódio 9 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, 

gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas.   

Ingredientes: água, malte e lúpulo  

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool.  6,9 % VOL  



 

 

 Informação Nutricional Porção 200 ml (1 copo) 

EISENBAHN KOLSCH  

Valor energético 82 kcal = 343 kJ (4 %VD*) 

Carboidratos 6,8 g (2 (%VD*) 

Proteínas 0,6 g (1 %VD*)  

Sódio 0  mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e 

fibra alimentar. 

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas. 

Ingredientes: água, malte de cevada, malte de trigo e lúpulo. 

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA E TRIGO 

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool 4,8% vol.  



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

EISENBAHN LUST PRESTIGE 

Valor energético 188 kcal = 787 kJ (9 %VD*) 

Carboidratos 18 g (6 %VD*) 

Proteínas 1,0 g (1 %VD*)  

Sódio 7,0 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, 

gorduras trans e fibra alimentar. 

 *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas.   

Ingredientes: água, malte, açúcar de cana, lúpulo e antioxidante INS 220  

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool 10,5% Vol.   



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

EISENBAHN OKTOBERFEST  

Valor energético 102 kcal = 427 kJ (5 %VD*) 

Carboidratos 10 g (3 (%VD*) 

Proteínas 0 g (0 %VD*)  

Sódio 6,1  mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de  proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, 

gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas.   

Ingredientes: água, malte e lúpulo  

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool. 5,5% vol.   



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

EISENBAHN PALE ALE  
Valor energético 90 kcal = 377 kJ (5 %VD*) 

Carboidratos 9 g (3 %VD*) 

Proteínas 1,0 g (1 %VD*)  

Sódio 3,0 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras 

trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas.   

Ingredientes: água, malte e lúpulo  

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool.  4,8 % vol.   



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

EISENBAHN PILSEN  
Valor energético 84 kcal = 351 kJ (4 %VD*) 

Carboidratos 7 g (2 %VD*) 

Proteínas 1,0 g (1 %VD*)  

Sódio 3,0 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras 

trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários 

podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.   

Ingredientes: água, malte e lúpulo  

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool 4,8% vol.   



 

 

 Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

EISENBAHN STRONG GOLDEN ALE  

Valor energético 172 kcal = 720 kJ (7 %VD*) 

Carboidratos 20 g (7 %VD*) 

Proteínas 1,0 g (1 %VD*)  

Sódio 3,0 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras 

trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas.  

Ingredientes: água, malte e lúpulo. 

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool. 8,0% vol.   



 

 

 Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

EISENBAHN WEIZENBIER  

Valor energético 88 kcal = 368 kJ (4 %VD*) 

Carboidratos 9 g (3 %VD*) 

Proteínas 1,0 g (1 %VD*)  

Sódio 4,0 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras 

trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas.   

Ingredientes: água, malte de trigo, malte de cevada, lúpulo e levedura  

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E CEVADA  

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool 5,0% vol  



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

EISENBAHN WEIZENBOCK  

Valor energético 154 kcal = 644 kJ (8 %VD*) 

Carboidratos 16 g (5 %VD*) 

Proteínas 1,0 g (1 %VD*)  

Sódio 9 mg ( %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras 

trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas. 

Ingredientes: água, malte de trigo, malte de cevada, lúpulo e levedura.   

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E CEVADA  

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool 8,0% vol. 



 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

HEINEKEN 

Valor energético 84 kcal = 353 kJ (4 %VD*)   

Carboidratos 6,4 g (2 %VD*)   

Proteínas 0,8 g (1 %VD*)  

Sódio 6,0 mg (0 %VD*).  

Não contém quantidade significativa de Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans e 

Fibra Alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.   

Ingredientes: água, malte e lúpulo.  

ALÉRGICOS: CONTÉM CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool 5,0% vol. 

 

 



 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

HEINEKEN 0.0 

Valor energético 42 kcal = 176 kJ (2 %VD*)   

Carboidratos 9,6 g (3 %VD*)   

Proteínas 0,8 g (1 %VD*)  

Sódio 6,0 mg (0 %VD*).  

Não contém quantidade significativa de Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, 

Gorduras Trans e Fibra Alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas.   

Ingredientes: água, malte, lúpulo e aroma natural de malte.  

ALÉRGICOS: CONTÉM CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN 

Grad. Álcool 0,0% vol. 



 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

SOL 

Valor energético 76 kcal = 319 kJ (4 %VD*)   

Carboidratos 7,4 g (2 %VD*)   

Proteínas 0,6 g (0 %VD*)  

Sódio 6 mg (0 %VD*).  

Não contém quantidade significativa de Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans e 

Fibra Alimentar. 

 *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas.  

Ingredientes: água, malte, milho e lúpulo.  

ALÉRGICOS: CONTÉM CEVADA.  

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool 4,5% vol. 

  



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

KIRIN ICHIBAN 

Valor energético 82 kcal = 343 kJ (4 %VD*) 

Carboidratos 6,8 g (2 (%VD*) 

Proteínas 0,6 g (1 %VD*)  

Sódio 0  mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e 

fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas.  

Ingredientes: água, malte e lúpulo.  

ALÉRGICOS: CONTÉM CEVADA  

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool.5,0% Vol. 



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

DEVASSA  

Porção 200ml (1 copo) 

Valor energético 78 kcal =326 kJ (4 %VD*) 

Carboidratos 7,0 g (2 %VD*) 

Proteínas 1,0 g (1 %VD*) 

 Sódio 3,0 mg (0 %VD*) 

 Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra 

alimentar. 

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser 

maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.  

Ingredientes: água, malte e lúpulo.  

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool. 4,4% vol.   



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

GLACIAL  

Valor energético 80 kcal =336 kJ (4 %VD*)   

Carboidratos 7,0 g (2 %VD*)   

Proteínas 0,6 g (1 %VD*)  

Sódio 6,0 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra 

alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.  

Ingredientes: água, malte, milho e lúpulo.  

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA  

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool. 4,6%  



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

NO GRAU 

Porção 200ml (1 copo) 

Valor energético 74 kcal =311 kJ (4 %VD*)   

Carboidratos 6,6 g (2 %VD*) 

 Proteínas 0,6 g (1 %VD*)  

Sódio 6,0 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra 

alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.   

Ingredientes: água, malte, milho e lúpulo.  

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA 

CONTÉM GLÚTEN  

        Grad. Álcool.4,4% Vol. 



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

AMSTEL 

Valor energético 76 kcal = 319 kJ (4 %VD*)   

Carboidratos 6,2 g (2 %VD*)   

Proteínas 0,6 g (1 %VD*)  

Sódio 6,0 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras 

Trans e Fibra Alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas.  

Ingredientes: água, malte e lúpulo.  

ALÉRGICOS: CONTÉM CEVADA.  

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool 4,6% vol.  



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

KAISER  
Valor energético 80 kcal = 336 kJ (4 %VD*)   

Carboidratos 7,8 g (3 %VD*)   

Proteínas 0,6 g (1 %VD*) 

Sódio 6,0 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans e 

Fibra Alimentar. 

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.  

Ingredientes: água, malte, milho e lúpulo.  

ALÉRGICOS: CONTÉM CEVADA.  

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool 4,5% vol. 

 



 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

SCHIN PILSEN  
Valor energético 80 kcal = 336 kJ (4 %VD*)   

Carboidratos 7,0 g (2 %VD*)   

Proteínas 0,6 g (1 %VD*) 

Sódio 6,0 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras Trans e 

Fibra Alimentar. 

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.  

Ingredientes: água, malte, milho e lúpulo.  

ALÉRGICOS: CONTÉM CEVADA.  

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool 4,7% vol. 

 



 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

SCHIN 0.0% ÁLCOOL / SCHIN ZERO ÁLCOOL 
Valor energético 38 kcal = 159 kJ (2 %VD*)   

Carboidratos 9,4g (3 %VD*)   

Proteínas 1,2 g (2 %VD*) 

Sódio 7,0 mg (0 %VD*) 

Não contém quantidade significativa de Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras 

Trans e Fibra Alimentar. 

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas.  

Ingredientes: água, malte, milho, lúpulo e aroma natural de malte.  

ALÉRGICOS: CONTÉM CEVADA.  

CONTÉM GLÚTEN  

Grad. Álcool 0,0% vol. 

 



 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

VIVA SCHIN COLA  
Valor energético 62 kcal = 260 kJ (3%VD*)   

Carboidratos 15 g (5%VD*)   

Açúcares 15 g (**) 

Sódio 12 mg (1%VD*) 

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores 

diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas. 

** VD não estabelecido  

Ingredientes: água carbonatada, açúcar, cafeína, extrato de noz de cola, corante caramelo 

IV, acidulante ácido fosfórico, aroma idêntico ao natural de cola, conservador benzoato de 
sódio e edulcorantes artificiais aspartame (2,8mg/100ml) e acesulfame-k (2,4mg/100ml). 

NÃO CONTÉM GLÚTEN  

  



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

VIVA SCHIN GUARANÁ   

Valor energético 56 kcal = 235 kJ (3%VD*)   

Carboidratos 14 g (5%VD*)   

Açúcares 14 g (**) 

Sódio 22 mg (1%VD*) 

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores 

diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas.  

** VD não estabelecido  

Ingredientes: água carbonatada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, 

aroma idêntico ao natural de guaraná, conservador benzoato de sódio, corante caramelo 

IV e edulcorantes acessulfame de potássio (1,4 mg/100ml), sucralose (1,0 mg/100ml) e 

aspartame (1,0 mg/100ml).  

NÃO CONTÉM GLÚTEN   



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

VIVA SCHIN GUARANÁ ZERO 

Valor energético 0 kcal = 0 kJ (6%VD*) 

Carboidratos 0 g (0%VD*) 

Açúcares 0 g (**)  

Sódio 22 mg (1%VD*) 

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas.  

** VD não estabelecido  

Ingredientes: água carbonatada, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, edulcorantes 

artificiais: ciclamato de sódio (63,99mg) e sucralose (9,29mg) por 100ml, conservador benzoato 

de sódio, corante caramelo IV, aroma idêntico ao natural de guaraná e estabilizante 

carboximetilcelulose sódica. NÃO CONTÉM GLÚTEN  



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

VIVA SCHIN POP 

Valor energético 59 kcal = 249 kJ (3%VD*) 

Carboidratos 15 g (4%VD*) 

Açúcares 15 g (**)  

Sódio 25 mg (1%VD*) 

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores 

diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas.  

** VD não estabelecido 

Ingredientes: água carbonatada, açúcar, aroma idêntico ao natural de guaraná, extrato de 

guaraná,  conservador benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, edulcorantes artificiais: ciclamato 

de sódio (10mg/100ml), acessulfame de potássio (6mg/100ml) e aspartame (4mg/100ml), corantes 

artificiais  bordeaux s  e amarelo crepúsculo fcf e sequestrante edta dissódico.   NÃO CONTÉM 

GLÚTEN  



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

VIVA SCHIN UVA 

Valor energético 55 kcal = 230 kJ (3%VD*) 

Carboidratos 14 g (5%VD*) 

Açúcares 13 g (**)  

Sódio 26 mg (1%VD*) 

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, 

gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores 

diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.  

** VD não estabelecido 

Ingredientes: água carbonatada, açúcar, sucos concentrados de uva e maçã, aroma idêntico 

ao natural de uva, acidulante ácido cítrico, conservadores benzoato de sódio e metabissulfito de 

potássio, corante caramelo IV e corantes artificiais amaranto e azul brilhante fcf, edulcorante 

artificial sucralose (11,0mg/100ml) e sequestrante edta dissódico.  NÃO CONTÉM GLÚTEN  

 



 

 

Informação Nutricional Porção 350ml (1 lata) 

SCHIN TÔNICA 

Valor energético 66 kcal = 277 kJ (3%VD*) 

Carboidratos 16 g (5%VD*) 

Açúcares 16 g (**) 

Sódio 18 mg (1%VD*) 

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas.  

** VD não estabelecido 

Ingredientes: água carbonatada, açúcar, quinino, aroma idêntico ao natural de 

tônica,  acidulantes ácido tartárico e ácido cítrico e conservador benzoato de sódio.  

NÃO CONTÉM GLÚTEN  



 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

FYS COLA 

Valor energético 62 kcal = 260 kJ (3%VD*) 

Carboidratos 15 g (5%VD*) 

Açúcares 15 g (**)  

Sódio 20 mg (1%VD*) 

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas.  

** VD não estabelecido 

Ingredientes: água carbonatada, açúcar, cafeína, extrato de noz de cola, corante 

caramelo IV, acidulante ácido fosfórico, aroma idêntico ao natural de cola, 

conservador benzoato de sódio e edulcorantes aspartame (2,8 mg) e acesulfame de 

potássio (2,4mg).   

NÃO CONTÉM GLÚTEN 



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

FYS COLA ZERO 

Valor energético 0 kcal = 0 kJ (0%VD*) 

Carboidratos 0 g (0%VD*) 

Açúcares 0 g (**)  

Sódio 29 mg (1%VD*) 

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas.  

** VD não estabelecido 

Ingredientes: água carbonatada, cafeína, extrato de noz de cola, corante caramelo IV, 

aroma idêntico ao natural de cola, acidulante ácido fosfórico, edulcorantes ciclamato de sódio 

(23mg), acesulfame de potássio (13,5mg) e aspartame (10mg) por 100ml, conservador 

benzoato de sódio e regulador de acidez citrato de sódio. NÃO CONTÉM GLÚTEN  



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

    FYS GUARANÁ 

Valor energético 57 kcal = 239 kJ (3%VD*) 

Carboidratos 13 g (4%VD*) 

Açúcares 13 g (**)  

Sódio 25 mg (1%VD*) 

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas.  

** VD não estabelecido  

Ingredientes: água carbonatada, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, 

edulcorantes ciclamato de sódio (64mg) e sucralose (9,3mg) por 100ml, conservador 

benzoato de sódio, aroma idêntico ao natural de guaraná, corante caramelo IV e 

estabilizante carboximetilcelulose sódica. NÃO CONTÉM GLÚTEN  



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

FYS GUARANÁ ZERO 

Valor energético 0 kcal = 0 kJ (0%VD*) 

Carboidratos 0 g (0%VD*) 

Açúcares 0 g (**)  

Sódio 35 mg (1%VD*) 

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas.  

** VD não estabelecido  

Ingredientes: água carbonatada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido 

cítrico,aroma idêntico ao natural de guaraná,  conservador benzoato de sódio, corante 

caramelo IV e  edulcorantes sucralose (2,2 mg) e acesulfame de potássio (1,6mg). 

NÃO CONTÉM GLÚTEN  



 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

FYS LIMÃO  

Valor energético 60 kcal = 252 kJ (%VD*) 

Carboidratos 17 g (5%VD*) 

Açúcares 14 g (**) 

Sódio 14 mg (1%VD*) 

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas.  

** VD não estabelecido 

Ingredientes: água carbonatada, açúcar, suco concentrado de limão, aroma natural de 

limão, acidulante ácido cítrico,  conservador benzoato de sódio, edulcorante sucralose 

(6,0 mg) por 100ml e sequestrante edta.  

NÃO CONTÉM GLÚTEN  

 



 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

FYS LIMÃO ZERO 

Valor energético 0 kcal = 0 kJ (0%VD*) 

Carboidratos 0 g (0%VD*) 

Açúcares 0 g (**)  

Sódio 32 mg (0%VD*) 

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas.  

** VD não estabelecido  

Ingredientes: água carbonatada, suco concentrado de limão, aroma natural de limão, 

acidulante ácido cítrico,  conservador benzoato de sódio, edulcorantes ciclamato de sódio 

(22,8mg), acesulfame de potássio (14mg) e sucralose (3,8mg), regulador de acidez citrato de 

sódio, estabilizante carboximetilcelulose sódica e sequestrante edta. 

NÃO CONTÉM GLÚTEN  



 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

FYS TÔNICA 

Valor energético 66 kcal = 275 kJ (3%VD*) 

Carboidratos 16 g (5%VD*) 

Açúcares 16 g (**)  

Sódio 18 mg (1%VD*) 

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores 

diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas.  

** VD não estabelecido  

Ingredientes: água carbonatada, açúcar, quinino, aroma idêntico ao natural de tônica,  

acidulantes ácido tartárico e ácido cítrico e conservador benzoato de sódio.  

NÃO CONTÉM GLÚTEN  

  



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

ITUBAÍNA GUARANÁ 

Valor energético 56 kcal = 235 kJ (3%VD*) 

Carboidratos 14 g (5%VD*) 

Açúcares 14 g (**)  

Sódio 22 mg (1%VD*) 

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores 

diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas.  

** VD não estabelecido 

Ingredientes: água carbonatada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, 

aroma idêntico ao natural de guaraná, conservador benzoato de sódio, corante caramelo 

IV e edulcorantes artificiais sucralose (2,2mg/100ml) e acesulfame-k (1,6mg/100ml).  

NÃO CONTÉM GLÚTEN   



 

 Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

ITUBAÍNA GUARANÁ ZERO 

Valor energético 0 kcal = 0 kJ (0%VD*) 

Carboidratos 0 g (0%VD*) 

Açúcares 0 g (**)  

Sódio 32 mg (1%VD*) 

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas.  

** VD não estabelecido  

Ingredientes: água carbonatada, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, 

edulcorantes artificiais: ciclamato de sódio (63,99mg) e sucralose (9,29mg) por 100ml, 

conservador benzoato de sódio, corante caramelo iv, aroma idêntico ao natural de 

guaraná e estabilizante carboximetilcelulose sódica.  

NÃO CONTÉM GLÚTEN  



Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

ITUBAÍNA TUTI - FRUTTI 

Valor energético 71 kcal = 297 kJ (4%VD*)  

Carboidratos 18 g (6%VD*)   

Sódio 19 mg (1%VD*)  

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas.    

Ingredientes: água carbonatada, açúcar, extrato de guaraná, acidulantes ácido 

fosfórico e ácido cítrico, corante caramelo IV, conservador benzoato de sódio e aroma 
idêntico ao natural de tutti frutti.  

NÃO CONTÉM GLÚTEN  

  

 

 



 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

ITUBAÍNA TUTI - FRUTTI ZERO 
Valor energético 0 kcal = 0 kJ (0%VD*)  

Carboidratos 0 g (0%VD*)   

Açúcares 0 g (0%VD*)  

Sódio 12 mg (1%VD*) 

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, 

gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. 

**VD não estabelecido  

Ingredientes: água carbonatada, extrato de guaraná, aroma idêntico ao natural de tutti 

frutti, edulcorantes artificiais: cilclamato de sódio (64,45 mg) e sucralose (9,56 mg) por 100 ml, 
acidulantes ácido fosfórico e ácido cítrico, corante caramelo IV, conservador benzoato de 
sódio, estabilizante carboximetilcelulose sódica e antioxidante ácido isoascórbico.  

       NÃO CONTÉM GLÚTEN  



 

 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

ITUBAÍNA MAÇÃ 

Valor energético 56 kcal = 235 kJ (3%VD*) 

Carboidratos 14 g (5%VD*) 

Açúcares 12 g (**)  

Sódio 15 mg (1%VD*)  

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. **VD não estabelecido  

Ingredientes: água carbonatada, açúcar, suco concentrado de maçã, acidulante 

ácido cítrico, conservador benzoato de sódio, aroma idêntico ao natural de maçã, 

corante caramelo IV e edulcorante artificial sucralose (8,0mg/100ml). NÃO CONTÉM 

GLÚTEN 



  

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

SKINKA FRUTAS CRÍTRICAS 

Valor energético 55 kcal = 231 kJ (3%VD*) 

Carboidratos 14 g (5%VD*) 

Açúcares 14 g (**)  

Sódio 23 mg (1%VD*) 

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. **VD não estabelecido  

Ingredientes: água, açúcar, sucos concentrados de laranja, maçã e limão, vitamina c, 

aroma idêntico ao natural de frutas cítricas, acidulante ácido cítrico, estabilizantes acetato 

isobutirato de sacarose e carboximetilcelulose sódica, conservadores dimetil dicarbonato, 

sorbato de potássio e metabissulfito de potássio, antioxidante ácido ascórbico, 

edulcorantes aspartame (8,4 mg/ 100 ml) e acesulfame de potássio (3,2 mg/ 100 ml), 

emulsificante goma éster, corantes tartrazina e amarelo crepúsculo fcf e sequestrante edta 

dissódico. NÃO CONTÉM GLÚTEN 



         

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

SKINKA FRUTAS VERMELHAS 

Valor energético 66 kcal = 277 kJ (3%VD*) 

Carboidratos 16 g (4 %VD*)  

Açúcares 14 g (**) 

Sódio 12 mg (1%VD*) 

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. **VD não estabelecido  

Ingredientes: água, açúcar, sucos concentrados de maçã, morango e amora, vitamina c, aroma 

idêntico ao natural de frutas vermelhas, acidulante ácido cítrico, estabilizantes acetato isobutirato de 

sacarose e carboximetilcelulose sódica, conservadores dimetil dicarbonato, sorbato de potássio e 

metabissulfito de potássio, antioxidante ácido ascórbico, edulcorante sucralose (7,0mg/100ml), 

sequestrante edta dissódico e corantes vermelho allura ac, caramelo IV e amaranto.  

NÃO CONTÉM GLÚTEN   



 

 

 

Informação Nutricional Porção 200 ml (1 copo) 

SKINKA UVA 

Valor energético 68 kcal = 286 kJ (3%VD*) 

Carboidratos 17 g (6%VD*) 

Açúcares 17 g (**)  

Sódio 19 mg (1%VD*) 

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.  *% Valores Diários com base em uma 

dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido 

Ingredientes: água, açúcar, sucos concentrados de maçã e uva, vitamina c, aroma idêntico ao natural 

de uva, acidulante ácido cítrico, estabilizantes acetato isobutirato de sacarose e carboximetilcelulose 

sódica, conservadores dimetil dicarbonato, sorbato de potássio e metabissulfito de potássio, corantes 

caramelo IV, bordeaux s e azul brilhante fcf, antioxidante ácido ascórbico, edulcorantes sucralose (5,7 

mg/100 ml) e acesulfame de potássio (3,0 mg/100 ml) e sequestrante edta dissódico. 

 NÃO CONTÉM GLÚTEN  



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

VIVA SCHIN LARANJA  

Valor energético 59 kcal = 247 kJ (3%VD*) 

Carboidratos 15 g (5%VD*) 

Açúcares 15 g (**)  

Sódio 26 mg (1%VD*) 

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. 

**VD não estabelecido  

Ingredientes: água carbonatada, açúcar, sucos concentrados de laranja e limão, acidulante ácido cítrico, 

aroma idêntico ao natural de laranja, conservador benzoato de sódio, edulcorantes artificiais sucralose 

(5,1mg/100ml) e acesulfame de potássio (2,6mg/100ml), estabilizante goma arábica, sequestrante edta dissódico 

e corante artificial amarelo crepúsculo fcf..  

NÃO CONTÉM GLÚTEN   



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

VIVA SCHIN CITRUS 

Valor energético 61 kcal = 256 kJ (3%VD*) 

Carboidratos 15 g (5%VD*) 

Açúcares 14 g (**)  

Sódio 24 mg (1%VD*) 

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. **VD não estabelecido  

Ingredientes: água carbonatada, açúcar, sucos concentrados de maçã, limão e 

laranja, aroma natural (citrus), acidulante ácido cítrico, estabilizantes goma arábica e 

acetato isobutirato de sacarose, conservador benzoato de sódio, edulcorante artificial 

sucralose (10,0mg/100ml), corante luteína e sequestrante edta dissódico.  

NÃO CONTÉM GLÚTEN   



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

VIVA SCHIN LIMÃO 
Valor energético 58 kcal = 243 kJ (3%VD*) 

Carboidratos 15 g (5%VD*) 

Açúcares 14 g (**)  

Sódio 15 mg (1%VD*) 

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. 

**VD não estabelecido 

Ingredientes: água carbonatada, açúcar, suco concentrado de limão, aroma natural 

(limão), acidulante ácido cítrico, conservador benzoato de sódio, edulcorante artificial 

sucralose (6,0mg/100ml) e sequestrante edta dissódico.  

NÃO CONTÉM GLÚTEN  



 

 

Informação Nutricional Porção 200ml (1 copo) 

FYS LARANJA 
Valor energético 59 kcal = 247 kJ (3%VD*) 

Carboidratos 15 g (5%VD*) 

Açúcares 15 g (**)  

Sódio 17 mg (1%VD*) 

Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.  

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas. **VD não estabelecido 

Ingredientes: água carbonatada, açúcar, suco concentrado de laranja, suco 

concentrado de limão, acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de laranja, 

conservador benzoato de sódio, edulcorantes sucralose (5,1mg) e acessulfame de 

potássio (2,5mg), estabilizante goma arábica, sequestrante edta e corante amarelo 

crepúsculo. NÃO CONTÉM GLÚTEN 
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