
Um novo programa  
de reeducação alimentar,

 combinando sabor e Nutrição
de um jeito inovador.

Uma coisa
alimenta a outra.
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OMELETE

Bebida

Despeje o conteúdo
do sachê (54g)
em um recipiente,
adicione 120ml de
água gelada e misture
rapidamente com uma
colher, até a completa dissolução. Aguardar 1 minuto 
até a mistura ficar consistente e consuma. 

Valores nutricionais por porção 

Alto teor de proteínas: 18 gramas 

Fonte de fibras alimentares: 3,8 gramas 
Sem adição de açúcares.
Contém açúcares próprios dos ingredientes.
Este não é um alimento de valor energético baixo nem reduzido.

Valor calórico: 200 kcal

Distribuição energética: 10%

Mousse

Despeje o conteúdo do sachê (54g) em um 
recipiente, adicione 200ml de água quente (máximo 
60oC) e misture bem com uma colher até que fique 
homogêneo. Sirva a seguir. 

Valores nutricionais 
por porção

Alto teor de proteínas:
17 gramas

Fibra: 3,8 gramas

Valor calórico: 201 kcal

Distribuição energética: 10%
 

SOPA
Adicione 4 colheres de sopa cheias (54g) em um copo 
com 180ml de água e MISTURE BEM com uma colher, 
até dissolver. Para uma melhor dissolução, bata 
no liquidificador ou misture em uma coqueteleira. 

Valores nutricionais por porção
Alto teor de proteínas:
18 gramas 

Fonte de fibras:
3,7 gramas

Valor calórico:
200 kcal

Distribuição energética: 10%
 

Quer colocar mais
sabor no seu dia-a-dia?
Optifast tem as receitas.

Despeje o conteúdo do sachê (30g) em um recipiente, 
adicione 150ml de água e mexa bem (com um garfo) 
até ficar homogêneo. Em uma frigideira antiaderente 
média, aqueça meia colher (chá) de azeite e despeje 
o conteúdo dissolvido cobrindo toda a superfície da 
frigideira. Deixe dourar na parte inferior, vire a omelete 
e deixe dourar do outro lado. Enrole e sirva. 

Valores nutricionais 
por porção
Alto teor de proteínas:
21 gramas

Valor calórico: 120 kcal

Distribuição energética: 6%

*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 KJ. 
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticos. 

Contém glúten.

Contém glúten.

Contém glúten.

Contém traços de ovo,
soja e mostarda.
Contém glúten.
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Sanofi Diabetes e Nestlé Health 
Science estão unidas por um 
desafio que é de todos nós: 
Auxiliar no gerenciamento 

de peso associado à reedução 
alimentar, para sobrepeso ou 

obeso com diabetes associada.
Por isso temos muito prazer 

em apresentar a linha Optifast.  

Optifast®

Sanofi e Nestlé
apresentam

• Apresentações variadas, 
de sabor agradável.

• Misturas para 
o preparo de refeições 

doces e salgadas.

• Podem ser utilizadas 
em diversas receitas para 
incluir seu toque pessoal.

• Ricos em proteínas,
favorecendo a sensação 

de saciedade.1-5
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