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Best Shake sem lactose
Muito sabor e praticidade para formulações sem lactose.



1. Introdução
 A intolerância à lactose é a incapacidade de digerir a lactose (açúcar do leite) devido à 
ausência ou quantidade insuficiente de enzimas digestivas. Há três tipos de intolerância à 
lactose, que são decorrentes de diferentes processos, são eles: a congênita – incomum, 
acontece logo após o nascimento; a que ocorre depois de doenças intestinais (como a diarreia) 
– bastante comum em crianças no primeiro ano de vida; a diminuição progressiva da 
capacidade de digestão da lactose – condição frequente, que aparece gradualmente a partir 
dos dois anos de idade até a idade adulta. Para esses pacientes, intolerantes à lactose, temos o 
Best Shake sem lactose que é um veículo/excipiente usado para a manipulação de fórmulas na 
forma de shakes, que são suspensões de preparação extemporânea e é apresentado na forma 
de pó sendo necessária reconstituição em água com agitação. Sua formulação é capaz de 
mascarar o sabor desagradável dos fármacos tornando o consumo dos produtos prescritos 
mais agradável e proporcionando maior adesão do paciente ao tratamento.

 Já contém agente suspensor em sua composição, conferindo estabilidade e 
promovendo uma suspensão homogênea evitando a sedimentação do fármaco.
 Veículo para formulações magistrais medicamentosas ou nutricionais que pode ser 
utilizado como suplemento à dieta normal do paciente, mas que não deve substituir uma 
refeição. Pode ser utilizado por pacientes com intolerâncias à lactose e glúten.

2. Propriedades

Best Shake sem lactose
Muito sabor e praticidade para formulações sem lactose.

3. Vantagens:
  Fácil administração;
 Leves e fáceis de transportar;
 Já contém agente suspensor, promovendo uma suspensão homogênea;
 Garante exatidão da dose a ser administrada;
 Possibilidade de rápida preparação;
 Mascara o sabor desagradável de diversos fármacos;
 Boa estabilidade da formulação, pois estes pós para preparo extemporâneo são 
acondicionados em envelopes, protegidos da luz e calor;

  Fácil administração;
 Leves e fáceis de transportar;
 Já contém agente suspensor, promovendo uma suspensão homogênea;
 Garante exatidão da dose a ser administrada;

 Mascara o sabor desagradável de diversos fármacos;
 Boa estabilidade da formulação, pois estes pós para preparo extemporâneo são 

 Possibilidade de rápida preparação;
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 Veículo ideal para idosos, crianças, pacientes que fazem uso de medicações crônicas;
 Excelente para pacientes com restrição calórica;
 Suplemento a dieta normal do paciente;
 Ausência de lactose;

4. Composição:
Best Shake Banana com Baunilha - Sem Lactose

 Maltodextrina, colágeno hidrolisado, proteína isolada de soja, aromatizantes idênticos 
ao natural, espessantes - goma xantana, celulose e carboximetilcelulose, emulsificante - 
lecitina de soja, edulcorantes – sucralose e manitol, corante natural curcumina.
 ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER LEITE E PEIXE. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN.

 Veículo ideal para idosos, crianças, pacientes que fazem uso de medicações crônicas;
 Excelente para pacientes com restrição calórica;
 Suplemento a dieta normal do paciente;
 Ausência de lactose;

 Quantidade por porção            %VD (*)

 Valor energético       109 kcal= 459 kJ             5

 Carboidratos                  20 g               7

 Proteínas                  6,8 g               9 Proteínas                  6,8 g               9

 Gorduras totais                  0,1 g               0

 Gorduras Saturadas                   0 g               0 Gorduras Saturadas                   0 g               0

 Gorduras Trans                      0 g               **Trans                      0 g               **Trans

 Fibra alimentar                 4,2 g               17 Fibra alimentar                 4,2 g               17

 Cálcio                  9 mg                1 Cálcio                  9 mg                1

 Sódio                 54 mg              2

Informação nutricional – Best Shake Banana com Baunilha

 (*) % Valores Diários de referência 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.
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Best Shake Baunilha - Sem Lactose
 Maltodextrina, proteína isolada de soja, colágeno hidrolisado, aromatizante sintético 
idêntico ao natural, espessantes goma xantana e goma carboximetilcelulose, edulcorantes 
artificiais sucralose, acessulfame-k e sacarina sódica e agente suspensor. ALÉRGICOS: 
CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER LEITE E PEIXE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Best Shake Morango - Sem Lactose
 Maltodextrina, proteína isolada de soja, colágeno hidrolisado, aromatizante sintético 
idêntico ao natural, espessantes goma xantana e goma carboximetilcelulose, edulcorantes 
artificiais sucralose, acessulfame-k e sacarina sódica, corante artificial vermelho Ponceau e 
agente suspensor. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER LEITE E 
PEIXE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

 Quantidade por porção            %VD (*)

 Valor energético       113Kcal = 477KJ             6

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Porção 30 g (3 colheres de sopa)

 Carboidratos                  19,4 g               6

 Lactose                    0 g               ** Lactose                    0 g               **

 Proteínas                     9 g              12

 Gorduras totais                    0 g               0 Gorduras totais                    0 g               0

 Gorduras Saturadas                   0 g               0

 Fibra alimentar                 0,5 g               2 Fibra alimentar                 0,5 g               2

 Cálcio                 0,4 mg               0 Cálcio                 0,4 mg               0

 Sódio                 6,7 mg             0,3

 Não contém quantidades significativas de gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar (*) % 
valores diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 
menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores não estabelecidos.

5. Informações nutricionais
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 Quantidade por porção (10 g)          %VD (*)

 Valor energético       103 kcal= 434 kJ           5

Informação nutricional – Best Shake Chocolate

 Carboidratos                   18 g                         7

 Proteínas                    6,9 g              9 Proteínas                    6,9 g              9

 Gorduras totais                 0,4 g               1                           

 Fibra alimentar     3,9 g              16 Fibra alimentar     3,9 g              16

 Sódio                  50 mg               2

 (*) % Valores Diários de referência 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.

Best Shake Chocolate – Sem Lactose
 Maltodextrina, colágeno hidrolisado, cacau em pó, proteína isolada de soja, 
aromatizantes - aromas idênticos ao natural, espessantes – celulose, goma xantana e 
carboximetilcelulose, edulcorantes – manitol, sucralose, acesulfame de potássio e sacarina
de sódio, emulsificante - lecitina de soja ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE
CONTER LEITE E PEIXE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

 Gorduras saturadas                 0,2 g               1                             Gorduras saturadas                 0,2 g               1                            

 Gorduras Trans                 0,0 g                           **                            Trans                 0,0 g                           **                            Trans
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 Quantidade por porção (10 g)          %VD (*)

 Valor energético       35 Kcal = 145 Kj          1,7

Informação nutricional – Best Shake Neutro

 Carboidratos                   6,8 g             2,3

 Lactose                   Lactose                  0 g              **

 Proteínas                     1,2 g              1,5

 Gorduras totais                  0,4 g             0,8                            Gorduras totais                  0,4 g             0,8                           

 Fibra alimentar    0,6 g              2,5  Fibra alimentar    0,6 g              2,5 

 Sódio                  2,7 mg              0,1

 Não contém quantidades significativas de gorduras saturadas, gorduras trans e fibra trans e fibra trans
alimentar.  (*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) valores não 
estabelecidos.

Best Shake Neutro – Sem Lactose
 Maltodextrina, extrato de soja solúvel em pó, fibra vegetal, goma xantana, colágeno 
hidrolisado, agente suspensor, dióxido de silício, amido modificado de milho.

 Gorduras saturadas                    0 g               0                            

 Sempre manipular em local de temperatura e umidade controladas. Pesar todos os 
componentes da formulação.
 Tamisar e homogeneizar. Acondicionar em sachês ou o total em um pote (neste caso, com 
uma colher medida).
 Sugerimos usar até 30 g do Best Shake sem lactose para reconstituir o volume de 200 mL 
de água fria ou gelada, misturar até que todo o conteúdo esteja completamente dissolvido.
 Entretanto essa quantidade pode ser reduzida em até 50%, dependendo da viscosidade e 
dos componentes agregados à fórmula.
 Para a versão Best Shake Neutro, sugerimos usar como qsp até 10 g da base para 
reconstituir o volume de 50 - 100 mL de água fria ou gelada. A farmácia pode adicionar 
flavorizantes, corantes e, se desejar intensificar o sabor adocicado, pode ser adicionado 
edulcorante.
 A agitação deve ser vigorosa; usar um agitador de mão, mixer manual ou, em último caso, 
um liquidificador.

6. Modo de preparo
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7. Sugestões de fórmulas

 Slim - Fiber                 1 g

Gymnema                 200 mg

 Best Shake sem lactose (sabor de preferência)                     30 g

 Pesar todos os componentes. Tamisar e homogeneizar.
 Posologia: tomar uma vez ao dia (reconstituir em 200 mL de água e usar 
um mixer). Acondicionar em sachês.

Coadjuvante no tratamento de redução de peso

 Beta-alanina                     1,5 g

 Pesar todos os componentes. Tamisar e homogeneizar.
 Posologia: tomar uma vez ao dia (reconstituir em 200 mL de água e usar um mixer).
 Acondicionar em saches ou o total em um pote (neste caso, com uma colher
medida).

 Creatina                    3,0 g

 Cálcio Citrato Melato              1 g

 Best Shake sem lactose (sabor de preferência)                    30 g

Hipertofria

 Uncaria tomentosa                    150 mg

Absolut Flavour Abacaxi                             1 g

Modulador do Cortisol

 Active Sweet Wood®                                      200 mg           Active Sweet Wood®                                      200 mg          

 Best Shake Neutro   qsp                                            10 g           Best Shake Neutro   qsp                                            10 g          

 Pesar todos os componentes. Tamisar e homogeneizar. Acondicionar em
 sachês.
 Posologia: tomar duas vezes ao dia (reconstituir em 50 mL de água e usar
 o mixer).
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