
               

                                                                               

FICHA TÉCNICA CHICZA PASTILHA ELÁSTICA BIO 15g 

 

DESCRIÇÃO  

Pastilha elástica em tablet de pré-corte é composto por 8 unidades no sabor Frutos 

Vermelhos Tropicais  

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

 100% Biodegradável  

 Certificação Biológica  

 Sem Glúten  

 Sem Lactose 

 Vegetal 

 Certificação Kosher 

 Sem Aspartame 

 Sem corantes e antioxidantes 

 

BENEFÍCIOS 

 Segurança da segunda floresta do mundo, por extensão, o Grand Peten 

 Manter mais de 2000 chicleros e suas famílias 

 Redução drástica da poluição ambiental 

 Reduzir os custos de resíduos e eliminação 

 eliminação de desperdícios de dinheiro público das administrações municipais para a 

recolha de pneus tradicionais das ruas, calçadas e praças 

 Não aderir a superfícies e próteses dentárias 

 Sem vencimento 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Dimensões de tablet: 8,5cm x 4,5cm x 0,5cm 

 Peso de tablet: 15g 

 Dimensioni della singola unità: 2cm x 2cm x 0,5cm 

 Dimensão unidade individual: 1,9g 

 Etiquetado de língua Português 

 Rastreabilidade do Lotto precisas 

 



INGREDIENTES 

Pastilha elástica de base biológica; Suco biológico da cana-de-açúcar evaporado em pó; Glicose 

biológica; Xarope biológico de Agave; Aroma biológico de Frutos Vermelhos Tropicais 

VALORES NUTRICIONAIS 

Quantidade por cada dose (1,9g):  
 
 

Calorias 7 kcal, Gordura total 0 g (0% valores diários), Sódio 0 mg (0% valores diários), 
Hidratos de Carbono 1,7 g (1% valores diários), Açúcar 1 g (1,1% valores diários), Proteínas 
0g  
* Os valores diários em percentagem são baseados numa dieta de 2.000 calorias 
 

EMBALAGENS DE APRESENTAÇÃO 

Caixa de papelão ondulado Kraft ECT 29-11 com 240 pacotes individuais (24 caixas de 10 

pacotes individuais) 

Tamanho da embalagem exterior: 350mm x 230mm x 180mm 

Embalagem secundária:  

 Caixa com 10 pacotes de material CMPC sem laminação. 

Embalagem primária:  

 O tablet é envolvido com invólucro metálico de poliolefina que garante a vedação e a 

impermeabilidade do pacote. 

 O pacote individual está em CMPC material sem laminação. 

AROMAS 

 Frutos Vermelhos                                                                             Código EAN 07503011006045 
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