
 
Linda-a-Velha, 07 de maio de 2020 

 

Cuide de quem mais gosta! 

Meritene Força e Vitalidade é a solução para 

cuidar de quem cuidou de nós 
 

 
 

Ensinar, mimar, dar força e proporcionar bons hábitos alimentares a quem cuidou de nós e está mais 

fragilizado é uma prova de amor que lhes dá mais força e vitalidade. Por isso, a Nestlé conta com a 

gama Meritene Força e Vitalidade, uma agradável bebida solúvel, indicada como solução nutricional 

para complementar a dieta de seniores com falta de apetite, cansaço ou fraqueza, e ideal para 

qualquer hora do dia. 

“Cuidar de quem mais gosta” é o claim que acompanha o lançamento da nova campanha de 

comunicação, que reforça a variedade da gama Meritene: para além dos irresistíveis sabores a 

Chocolate, Morango, Baunilha e Café Descafeinado (agora também em formato de lata), está agora 

também disponível a nova variedade de sabor Neutro (em lata), ideal para preparar com sopa. 

Meritene Força e Vitalidade é a solução ideal se conhece alguém que tem falta de apetite, come 

apenas sopa ao jantar, alimenta-se mal e salta refeições, ou tem menos força para as tarefas diárias. 

É, por isso, a fórmula perfeita para complementar uma vida ativa e uma alimentação saudável, 

indicada para adultos ativos que queiram recuperar a energia e reforçar a saúde óssea, contribuindo 

para um envelhecimento saudável.   

Com mais de 30 anos de existência, esta gama está disponível nas farmácias portuguesas e apresenta 

uma fórmula com proteínas de alta qualidade que que proporcionam força e vitalidade, ajudando ao 

crescimento e manutenção da massa muscular, com cálcio e vitamina D que contribuem para a saúde 

óssea, com ácido fólico, ferro, selénio, zinco e vitamina C, que contribuem para o normal 

funcionamento do sistema imunitário, e com zinco e vitamina A, que contribuem para a manutenção 

da visão. 



 
Com Meritene Força e Vitalidade, a Nestlé relembra a importância de retribuir, cuidando de quem 

sempre cuidou de nós! 

Veja o vídeo aqui 

Sobre a Nestlé 

A Nestlé é a maior companhia mundial de alimentação e bebidas. Está presente em 189 países em todo o mundo 

e os seus 323.000 Colaboradores estão comprometidos com o seu propósito de “Melhorar a qualidade de vida 

e contribuir para um futuro mais saudável”. A Nestlé oferece um vasto portefólio de produtos e serviços para as 

pessoas e para os seus animais de companhia ao longo das suas vidas. As suas mais de 2000 marcas variam de 

ícones globais como Nescafé ou Nespresso, até marcas locais amplamente reconhecidas como CERELAC, 

NESTUM e SICAL. A performance da Companhia é orientada pela sua estratégia de Nutrição, Saúde e Bem-estar. 

A Nestlé está sediada na vila suíça de Vevey, onde foi fundada há mais de 150 anos. 

Em Portugal, a Nestlé está presente desde 1923 e tem atualmente 2296 Colaboradores, tendo gerado em 2019 

um volume de negócios de 535 milhões de euros. Conta atualmente com duas fábricas (Porto e Avanca), um 

centro de distribuição (Avanca) e cinco delegações comerciais espalhadas pelo Continente e pelas ilhas. 
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