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Ovos de Páscoa com novos recheios, novos sabores e novos

formatos. Este ano o mercado superou as expectativas com mais opções e lançamentos exclusivos. O
Semlactose deu uma espiadinha nas novidades e apresenta mais opções para você saborear à vontade. Confira!

Ovo de chocolate branco com castanha de caju
Tri-Gostoso
Lançado para esta Páscoa, o ovo de chocolate branco é
uma novidade que promete fazer sucesso. De acordo com o
fabricante, não há similares no mercado. Ele é o único
chocolate branco sem leite ou qualquer ingrediente de
origem animal, enriquecido com fibra alimentar.
sem lactose / sem açúcar / sem glúten
Onde encontrar:
Lojas de alimentos especiais (orgânicos, diet)

Ovo de Páscoa Classic Zero – Nestlé*
A já conhecida barrinha de chocolate sem lactose
agora foi transformada em ovo de Páscoa.
Sem açúcar / sem lactose / contém glúten
Onde Encontrar:
Supermercados e outros pontos de venda em
diversos estados

Ovo de Páscoa Chokolah*
Outro lançamento preparado especialmente para a Páscoa
de 2010, o ovo de Páscoa da Chokolah promete agradar
aos paladares mais exigentes. Elaborado com ingredientes
orgânicos, ele contém apenas massa de cacau, manteiga de
cacau, açúcar, lecitina de soja livre de DNA transgênico e
aroma natural de baunilha.
sem lactose / contém açúcar / sem glúten
Onde Encontrar:
http://www.chokolah.com/chokolah/index.php#menu

Ovo de Páscoa Nugali Noir 70%*
A Nugali é uma das únicas empresas no Brasil a
fabricar o seu próprio chocolate, garantindo a
qualidade de seu produto desde a colheita das
amêndoas de cacau até o produto final. O Noir
70% é rico em flavonoides, antioxidantes naturais
do cacau.
sem lactose / contém açúcar / sem glúten
Onde Encontrar:
http://www.nugali.com.br/onde_encontrar.asp
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Ovo de Páscoa Ariane Sem Lactose*
A Ariane oferece diferentes linhas de ovos. Entre elas está
o ovo de Páscoa sem lactose, com uma embalagem super
simpática para as crianças.
sem lactose / contém açúcar / sem glúten
Onde Encontrar:
Em São Paulo-SP
Rua José Janarelli, 171
Shopping Butantã, loja 41
Av. Com. Alberto Bonfiglioli, 607
Loja Virtual

Ovo de Páscoa Talento Intense*
O Talento Intense em barrinhas também foi
elaborado na versão ovo de Páscoa. O ovo vem
com 1 mini talento Intense.
sem lactose / contém açúcar / contém glúten
Onde Encontrar:
Supermercados e outros pontos de venda em
diversos estados
*os produtos acima podem conter proteínas do leite e por isso não são aconselhados para alérgicos às proteínas do leite. Lembre-se que um produto
sem lactose não significa ser isento de proteínas do leite.

