
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS MARI FRUITT KIDS LARANJA 

 

1- Ingredientes: água, açúcar, suco concentrado de maçã, suco concentrado de laranja, 

vitaminas (C, B3, E, B6, A, D e B12), acidulante ácido cítrico, aroma natural de laranja, 

estabilizante goma xantana, sequestrante EDTA cálcico dissódico, corantes tartrazina e 

amarelo crepúsculo FCF. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

 

 

2- Informação Nutricional 

 

Informação Nutricional 
Porção de 200 ml (1 copo) 

 Quantidade por porção % VD (*) 
Valor Energético 100 kcal = 425 kJ 6% 

Carboidratos 25 g 8% 
Vitamina A 75 µg 15% 

Vitamina B3 1,8 mg 15% 
Vitamina B6 0,15 mg 15% 

Vitamina B12 0,27 µg 15% 
Vitamina C 5,25 mg 15% 
Vitamina D 0,75 µg 15% 
Vitamina E 1,05 mg 15% 

Sódio 2,5 mg 0% 
“Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, saturadas e trans e fibras 

alimentar”. 
*% Valores diários de referência para crianças de 7 a 10 anos com base em uma dieta de 

1.750 kcal ou 7.350 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de 
suas necessidades energéticas. 

 

 

 

3- Condições de armazenamento 

Conservar ao abrigo do sol e calor, em local limpo, seco, arejado e sem odor. 

Não congelar. 

 

Não consumir caso a embalagem esteja amassada, estufada ou danificada. 

  



INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS MARI FRUITT KIDS MARACUJÁ 

 

1- Ingredientes: água, açúcar, suco concentrado de maçã, suco concentrado de maracujá, 

vitaminas (C, B3, E, B6, A, D e B12), acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural 

de maracujá, estabilizante goma xantana, sequestrante EDTA cálcico dissódico, 

corantes tartrazina e amarelo crúsculo FCF. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

 

 

2- Informação Nutricional 

 

Informação Nutricional 
Porção de 200 ml (1 copo) 

 Quantidade por porção % VD (*) 
Valor Energético 84 kcal = 357 kJ 5% 

Carboidratos 21 g 7% 
Vitamina A 75 µg 15% 

Vitamina B3 1,8 mg 15% 
Vitamina B6 0,15 mg 15% 

Vitamina B12 0,27 µg 15% 
Vitamina C 5,25 mg 15% 
Vitamina D 0,75 µg 15% 
Vitamina E 1,05 mg 15% 

Sódio 2,5 mg 0% 
“Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, saturadas e trans e fibras 

alimentar”. 
*% Valores diários de referência para crianças de 7 a 10 anos com base em uma dieta de 

1.750 kcal ou 7.350 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de 
suas necessidades energéticas. 

 

 

 

3- Condições de armazenamento 

Conservar ao abrigo do sol e calor, em local limpo, seco, arejado e sem odor. 

Não congelar. 

 

Não consumir caso a embalagem esteja amassada, estufada ou danificada. 

 

  



 

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS MARI FRUITT KIDS MORANGO 

 

1- Ingredientes: água, açúcar, suco concentrado de maçã, suco concentrado de morango, 

vitaminas (C, B3, E, B6, A, D e B12), acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural 

de morango, estabilizante goma xantana, sequestrante EDTA cálcico dissódico, 

corantes ponceau 4R e azorrubina. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

 

 

2- Informação Nutricional 

 

Informação Nutricional 
Porção de 200 ml (1 copo) 

 Quantidade por porção % VD (*) 
Valor Energético 100 kcal = 425 kJ 6% 

Carboidratos 25 g 8% 
Vitamina A 75 µg 15% 

Vitamina B3 1,8 mg 15% 
Vitamina B6 0,15 mg 15% 

Vitamina B12 0,27 µg 15% 
Vitamina C 5,25 mg 15% 
Vitamina D 0,75 µg 15% 
Vitamina E 1,05 mg 15% 

Sódio 2,3 mg 0% 
“Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, saturadas e trans e fibras 

alimentar”. 
*% Valores diários de referência para crianças de 7 a 10 anos com base em uma dieta de 

1.750 kcal ou 7.350 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de 
suas necessidades energéticas. 

 

 

 

3- Condições de armazenamento 

Conservar ao abrigo do sol e calor, em local limpo, seco, arejado e sem odor. 

Não congelar. 

 

Não consumir caso a embalagem esteja amassada, estufada ou danificada. 

 

  



INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS MARI FRUITT KIDS UVA 

 

4- Ingredientes: água, açúcar, suco concentrado de maçã, suco concentrado de uva, 

vitaminas (C, B3, E, B6, A, D e B12), acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural 

de uva, estabilizante goma xantana, corantes Bordeaux S e azul brilhante FCF, 

sequestrante EDTA cálcico dissódico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

 

 

5- Informação Nutricional 

 

Informação Nutricional 
Porção de 200 ml (1 copo) 

 Quantidade por porção % VD (*) 
Valor Energético 88 kcal = 374 kJ 5% 

Carboidratos 22 g 7% 
Vitamina A 75 µg 15% 

Vitamina B3 1,8 mg 15% 
Vitamina B6 0,15 mg 15% 

Vitamina B12 0,27 µg 15% 
Vitamina C 5,25 mg 15% 
Vitamina D 0,75 µg 15% 
Vitamina E 1,05 mg 15% 

Sódio 3,2 mg 0% 
“Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, saturadas e trans e fibras 

alimentar”. 
*% Valores diários de referência para crianças de 7 a 10 anos com base em uma dieta de 

1.750 kcal ou 7.350 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de 
suas necessidades energéticas. 

 

 

 

6- Condições de armazenamento 

Conservar ao abrigo do sol e calor, em local limpo, seco, arejado e sem odor. 

Não congelar. 

 

Não consumir caso a embalagem esteja amassada, estufada ou danificada. 

 

  



INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS MARI FRUITT KIDS ABACAXI 

 

1- Ingredientes: água, açúcar, suco concentrado de maçã, suco concentrado de abacaxi, 

vitaminas (C, B3, E, B6, A, D e B12), acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural 

de abacaxi, estabilizante goma xantana, sequestrante EDTA cálcio dissódico, corantes 

tartrazina e amarelo crepúsculo FCF. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

 

 

2- Informação Nutricional 

 

Informação Nutricional 
Porção de 200 ml (1 copo) 

 Quantidade por porção % VD (*) 
Valor Energético 88 kcal = 374 kJ 5% 

Carboidratos 22 g 7% 
Vitamina A 75 µg 15% 

Vitamina B3 1,8 mg 15% 
Vitamina B6 0,15 mg 15% 

Vitamina B12 0,27 µg 15% 
Vitamina C 5,25 mg 15% 
Vitamina D 0,75 µg 15% 
Vitamina E 1,05 mg 15% 

Sódio 2 mg 0% 
“Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, saturadas e trans e fibras 

alimentar”. 
*% Valores diários de referência para crianças de 7 a 10 anos com base em uma dieta de 

1.750 kcal ou 7.350 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de 
suas necessidades energéticas. 

 

 

 

3- Condições de armazenamento 

Conservar ao abrigo do sol e calor, em local limpo, seco, arejado e sem odor. 

Não congelar. 

 

Não consumir caso a embalagem esteja amassada, estufada ou danificada. 

 


