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Nature Real Nutrition é uma marca desenvolvida com base na tendência 

mundial clean label, trazendo formulações inovadoras, desenvolvidas 

com a seleção criteriosa da marca Nutrata. A elaboração é realizada por 

equipe técnica especializada, priorizando a utilização das melhores maté-

rias-primas do mercado, além de tecnologias de ponta para a produção 

de suplementos, proporcionando qualidade nutricional aliada ao sabor.



SELEÇÃO E RIGOR NA ESCOLHA DAS MATÉRIAS-PRIMAS
CONHEÇA ALGUMAS DAS MELHORES MATÉRIAS-PRIMAS QUE UTILIZAMOS EM NOSSOS PRODUTOS

Processo de obtenção da proteína do soro do leite. A Cross Flow microfiltration é uma tecnologia de filtragem 
através do fluxo cruzado, com controle da temperatura do processamento, sem acréscimo de aditivos químicos. Este 
Processo garante alto grau de pureza, aminograma de alto valor biológico e a preservação de peptídeos bioativos 
do soro.

Glutamina com o selo PURE AMINO ACID Ajinomoto Co. – pioneira na obtenção de aminoácidos por fermentação 
de vegetais, sem uso de qualquer fonte animal, é reconhecida mundialmente pelo alto padrão de qualidade e elevado 
grau de pureza.

Creatina com selo de qualidade Creapure® - renomada internacionalmente por seu rígido processo patenteado de 
fabricação, que garante um produto com elevado grau de pureza e eficácia.

Ômega 3 com tecnologia alemã de reesterificação em TG - processo tecnológico patenteado, onde após a con-
centração dos ácidos graxos essenciais, o ômega 3 é reesterificado em triglicerídeo, voltando à sua forma original, 
garantindo um produto mais biodisponível.

Açaí Amazonas – maior produtora mundial de açaí, que garante todo o processo, desde a escolha do caroço para 
plantio até o beneficiamento final pelo moderno processo de Refractance Window Drying Technology, que promove a 
secagem do fruto com controle de temperatura, a fim de manter suas propriedades sensoriais e nutricionais.



SELEÇÃO E RIGOR NA ESCOLHA DAS MATÉRIAS-PRIMAS
CONHEÇA ALGUMAS DAS MELHORES MATÉRIAS-PRIMAS QUE UTILIZAMOS EM NOSSOS PRODUTOS

OptiMSM® é o principal MSM (Metilsulfonilmetano) do mundo e a única fonte afirmada pelo GRAS disponível no mun-
do. OptiMSM é o resultado de um processo de destilação em múltiplos estágios, que garante um produto com alto 
grau de pureza, resultando em uma forma mais estável e de alta qualidade.

Verisol, 2,5g por dose. Colágeno Verisol® é uma combinação única de Peptídeos Bioativos de Colágeno, obtidos 
a partir de um processo tecnológico alemão especial e patenteado, que origina peptídeos específicos para atuar nas 
células dérmicas.

ORAFTI® SYNERGY 1 - Fibra composta por inulina e FOS, extraídas da raiz da chicória. Seu processo de fabricação 
permite uma hidrólise diferenciada do produto, que confere um sinergismo da ação da inulina com o FOS, resultando 
em uma maior biodisponibilidade em todas as porções intestinais, sem causar distensão abdominal. 

SUNFIBER® - Goma guar parcialmente hidrolisada, fibra obtida a partir do endosperma do feijão guar. Ótima solubi-
lidade e Low FODMAP.

FIBREGUM B® obtida a partir do caule e ramos da árvore Acácia, que a denomina como Goma Acácia. Não sofre 
modificações químicas e enzimáticas durante o processo de fabricação, resultando em uma fibra com alto grau de 
pureza, sem promover desconforto gastrointestinal. Low FODMAP.



GARANTIMOS A QUALIDADE DE NOSSOS PRODUTOS
TODA A NOSSA LINHA É CLEAN LABEL

NO ARTIFICIAL
FLAVORING

SEM AROMATIZANTES ARTIFICIAIS



Obtido a partir de Cross Flow Microfiltration 

Mais biodisponível

Possibilita redução da dose com mesmo resultado de desempenho

Processo à frio, não térmico

Sem agentes químicos

Sem desnaturação protéica

Livre de corantes e edulcorantes artificiais

Adoçado com stévia e taumatina

Tecnologia VERDE sem resíduos polentes, não agride o meio ambiente

LANÇAMENTO



Combinação WPI + WPH – CFM 

25g de proteína por dose

Textura leve e cremosa como o iogurte islandês

Ideal para qualquer hora

Ótimo para receitas fit

Alto teor de aminoácidos essenciais

Enriquecido com chia e iogurte em pó

Prática e nutritiva

Ótima opção de lanche

Fácil de levar a qualquer lugar

Blend de proteínas “time release”

Enriquecida com vitaminas e minerais

Com 4g de fibras prebióticas por barra



Combinação WPI + WPH – CFM

Alta concentração de BCAAs

Fonte de glutamina

Com cacau em pó 70% - Naturalmente 
rico em polifenóis

Adoçado naturalmente com stévia,
taumatina e eritritol

Perfeito para receitas

Combinação WPI + WPH – CFM

Alta concentração de BCAAs

Fonte de glutamina

Com cacau em pó 55% - Naturalmente rico em 
polifenóis

Sabor chocolate meio amargo - ideal para adaptar
o paladar em dietas com restrição à doces

Combinação WPI + WPH – CFM

Ingredientes selecionados

Rico em aminoácidos essenciais

Pode ser preparado quente ou frio

Ideal para o café da manhã ou lanche

Maior aporte proteico



Combinação WPI + WPH  – CFM

Boa digestibilidade

Rico em aminoácidos essenciais

Pode ser utilizado em receitas

Auxilia na manutenção e ganho
de massa muscular

100% Whey Protein Isolado  – CFM

Sem sabor

Rico em aminoácidos essenciais

Ideal para receitas

Auxilia na manutenção e ganho de massa muscular

+ compostos bioativos: GMPs, lactoferrina, 
imunoglobulinas

Com proteína da carne 100% hidrolizada 

Qualidade e tecnologia européia

Boa digestibilidade

Formulação hipoalergênica

Adoçado naturalmente com stévia, 
taumatina e eritritol

Com cacau em pó - naturalmente rico em polifenóis



Combinação de 3 fibras prebióticas

Atua em todas as porções intestinais

Low FODMAPs

Pode ser utilizado em receitas

Auxilia na resposta glicêmica

Auxilia o trânsito intestinal

Composto por 3 fontes vegetais: batata, 
arroz e ervilha

Perfil completo de aminoácidos essenciais

Formulação hipoalergênica

Plant Based diet

Adoçado naturalmente com stévia, 
taumatina e eritritol

Flavorização natural



100% Açaí com tecnologia RWD

Açaí RWD maior potencial antioxidante

Super fruta
 
Alta concentração de antocioninas que 
estimula a imunidade
 
Auxilia a manutenção da saúde 
cardiovascular 

Fonte de vitaminas e minerais

Auxilia no combate aos radicais livres

9g de peptídeos de colágeno tipo 1

Açaí RWD maior potencial antioxidante

Atua na elasticidade e hidratação da pele

Auxilia na saúde articular

Fortalece cabelos e unhas

Ameniza rugas e linhas de expressão

Silício orgânico ► maior  biodisponibilidade, 
potencializando os efeitos do colágeno.



9g de peptídeos de colágeno tipo 1

Enriquecido com vitaminas e minerais

Sem sabor

Atua na saúde dos cabelos, pele e unhas

9g de peptídeos de colágeno tipo 1

Enriquecido com vitaminas e minerais

Ideal para saúde da pele, cabelos e unhas

Auxilia na saúde articular

Maior biodisponibilidade e absorção



40mg de colágeno tipo 2 e 9g de peptídios de colágeno tipo 1

900mg de OptiMSM®

MSM fonte natural de enxofre orgânico, fundamental para a síntese do 
colágeno e da queratina, que são as proteínas essenciais para a beleza 
da pele, unhas cabelo

Enriquecido com vitaminas e minerais

Atua na saúde articular

Colageno tipo II auxilia na redução da dor e rigidez

Contribui para a melhora da mobilidade e flexibilidade das articulações

Ideal para praticantes de atividade física de alto impacto, idosos e 
pessoas com sobrepeso

2,5g de Colágeno Verisol® 

9g de peptídeos de colágeno tipo 1

Enriquecido com vitaminas e minerais

Diminui rugas e linhas de experssão

Hidrata e melhora a elasticidade da pele

Auxilia na redução da celulite

9g de peptídeos de colágeno tipo 1

Enriquecido com vitaminas
e minerais

Com betacaroteno

Atua na saúde dos cabelos,
pele e unhas



Até 70% mais biodisponível do que as formulações padrões

Alta concentração de ácidos graxos essenciais - EPA e DHA

Auxilia a saúde cerebral e cognitiva

Contribui para a melhora dos padrões cognitivos e cardiovasculares
 

Ômega 3 auxilia na manutenção dos níveis adequados de triglicérides 

Extraído de peixes de águas frias e profunda

Ácidos graxos reesterificados em TG

IFOS – International Fish Oil Standards. Certificação Nutrasurce sobre 
garantia de conteúdo e estabilidade do ômega 3 e livre de contaminantes

Alta concentração por dose

Com TCM

Maior biodisponibilidade e absorção

Cápsula gelatinosa e livre de corantes

Auxilia na saúde óssea

Auxilia no funcionamento do sistema imune e muscular 

Auxilia no processo de divisão celular

2.000 ui por capsula



Baixo índice glicêmico

Plant based

Contribui para a melhora da capacidade 

física e mental

Auxilia no controle glicêmico

Reduz a sensação de fadiga no treino

Prolonga a energia durante treinos longos

Adoçante culinário

Ideal para receitas

Pode ser aquecido

Baixo índice glicêmico

Ideal para dietas com 
restrição calórica 

Vegano



Alto grau de pureza

Vegana

100% Creapure®

Auxilia na síntese de ATP

Aumenta a força muscular

Otimiza a reparação muscular

Isenta de subprodutos tóxicos ao organismo

Proporção ideal 4:1:1

Com PalatinoseTM

Vegano

Ação potencializada com Vit B6

Recuperação muscular pós treino

Otimização da perfomance física

100% Ajinomoto® 

Vegana 

Contribui para a melhora do sistema 
imunológico

Restaura a integridade da membrana 
do intestino 

Contribui para a melhora da 
permeabilidade intestinal 

Auxilia o organismo na resposta de 
reações alérgicas
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