


Novo Mini Box

O novo Mini Box é uma embalagem estilo 

display que trás 20 sachês individuais, a 

quantidade ideal para o dia a dia.

É prático e não necessita de máquina, 

porém pode ser utilizado com cafeteiras, 

coloque o conteúdo do sachê em uma 

xícara e use a água quente.

A solução para você degustar ou servir uma bebida de 

qualidade com muita praticidade e sem desperdícios.

O sabor que cabe no seu bolso.

*Consulte sabores



Sachês Visachi (doses individuais)

 Cappuccino Tradicional;

 Cappuccino Tradicional sem Açúcar;

 Cappuccino com Canela;

 Cappuccino Choco-Alpes;

 Cappuccino com Baunilha;

 Cappuccino com Menta;

 Chocolate com Leite;

 Café Solúvel.

 Natural 
(Mate Natural);

 Frutas Vermelhas 
(Mate com Frutas Vermelhas);

 Maracujá 
(Mate com Maracujá);

 Abacaxi com Hortelã 
(Mate com Abacaxi e Hortelã);

 Pêssego 
(Mate com Pêssego);

 Limão 
(Mate com Limão).

Sachês para doses de 50 ml

Caixa com 100 doses
Mini Box com 20 doses

Sachês para doses de 100 ml

Caixa com 100 doses

Para sua comodidade temos também açúcar e adoçante em sachês, copos e mexedores descartáveis.



Preparo

Você vai precisar de:

- 1 sachê di Venezia do sabor de sua 
preferência

- 50 ml de água quente

Coloque o conteúdo do sachê em uma 
xícara ou copo, acrescente um pouco da 
água e misture bem. Complete com o 
restante da água, misture e está pronto!

Dica: É importante colocar primeiro o pó e 
misturar só com um pouquinho de água 
para garantir a cremosidade de sua bebida.

Você vai precisar de:

- 1 sachê de VisMate Fruit de sua 
preferência

- 100 ml de água quente ou gelada

Coloque o conteúdo do sachê em uma 
xícara ou copo e acrescente toda a 
água. Misture bem e está pronto!

Dica: Coloque primeiro o pó e depois 
a água que ficará mais fácil de 
dissolver seu chá.



Ligue: 11 2374-5997

Enviamos nossos produtos para todo o 
território nacional através de 
transportadoras qualificadas com 
garantia e confiabilidade.

www.visachi.com.br contato@visachi.com.br

http://www.visachi.com.br/
mailto:contato@visachi.com.br

