
 

COMUNICADO À IMPRENSA 

22 DE SETEMBRO 2020 

Ainda mais saborosos, mais crocantes e… mais selvagens  
 

LION Wild: os novos cereais  

de pequeno-almoço para quem tem fome de 

leão  

 
 

A Nestlé® reforça a sua gama de cereais de pequeno-almoço, 

dedicados a um público mais jovem, com o lançamento dos 

novos LION Wild.  

Com o sabor inconfundível de LION®, numa receita única e 

ainda mais crocante, os novos LION Wild® têm uma cobertura 

de caramelo deliciosa e recheio de chocolate, completamente 

irresistível! 

Com uma nova imagem e num formato de 410 g, os novos 

cereais de pequeno-almoço da Nestlé® têm cereais integrais 

como principal ingrediente. Sem corantes ou aromas 

artificiais, oferecem os benefícios das vitaminas B2, B3, B5, B6 

e B9, ferro e cálcio, sendo a opção ideal para os jovens que 

procuram começar o dia de forma nutritiva e saborosa. 

 

PVPr: 3,59€ 

 

LION. O prazer selvagem. 

 

 

 



 

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. 

 

Para mais informações ou imagens, por favor, contactar:  

Lift Consulting 

Joana Cunha – joana.cunha@lift.com.pt / 915 291 708 

Helena Azevedo – helena.azevedo@lift.com.pt / 910 550 035 
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