


DEPOIS

Prezado Doutor(a),
A Sanavita® é uma indústria de alimentos brasileira, com 35 

anos de mercado, especializada no desenvolvimento de 

alimentos e suplementos nutricionais, funcionais e saudáveis, 

todos com ação comprovada cientificamente.

O nosso Centro de Pesquisas próprio, formado por mestres e 

doutores, atua em contato direto com as principais instituições 

de Pesquisa do Brasil e do mundo, trazendo as últimas 

novidades e tendências para dentro do seu consultório. 

Priorizamos o bem-estar, o equilíbrio e as necessidades dos 

seus pacientes.

Acreditamos na força da ciência à serviço da vida, no viver com 

um estilo de vida saudável e que pessoas de bem consigo 

mesmas fazem um mundo melhor.  Por isso, convidamos 

você a se juntar ao nosso propósito. Juntos, por um mundo 

melhor!

NOSSO
PROPÓSITO É

CUIDAR DE VOCÊ
PARA VOCÊ CUIDAR

DO

MUNDO
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LINHA ESTÉTICA
Beleza real, com nutrição

de dentro para fora

INOVAÇÃO, 
QUALIDADE, 
SEGURANÇA E 
CREDIBILIDADE 
DESDE 1984
Ajudamos o seu paciente a conquistar um estilo de vida 
saudável sem sacrifícios, de forma integrada à rotina, 
com produtos naturais e deliciosos.

Conheça nossas linhas:

ESTÉTICA

Não utilizamos conservantes, gorduras trans, 
aromas e corantes artifíciais.

Todos os nossos produtos são livres de glúten.

LINHA ESTÉTICA

Hyaluronic Premium

Hyaluronic Verisol®

Hyaluronic Skin

Colágeno Skin

Colágeno Hidrolisado Verisol®

Beauty Sleep

Celluctiv® Body Skin

Forcee® Hair and Nails

LINHA CLINICAL

Hyaluronic II Joint

Colágeno tipo II

ArtroComplex®

Glicemix® IG

Floraliv®

Glutatech Immune

Suprinutri® Ganho de Peso

Vitamin D3 Gummy

Menoprevin®

Active + Best Age

LINHA EQUILÍBRIO

Pure Whey

Complete Whey

Shake Protein

Thermo Energy®

Power Tea Hibiscus

Power Tea Chá Verde

Power Tea Mate Verde & Matchá

Mix Verde

Chocobelga

Xylitol

GUIA PARA 
PROFISSIONAIS 
DA SAÚDE
05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Nutrição para a pele (flacidez,hidratação, celulite, 
envelhecimento cutâneo), cabelo e unhas.

CLINICAL
Sono, saúde digestiva, controle da glicemia, saúde dos 
ossos e articulações, sarcopenia, imunidade, ganho de 
peso, vitalidade e longevidade.

EQUILÍBRIO
Proteínas, termogênicos e energéticos, antioxidantes, 
chás e sucos funcionais, adoçantes naturais, shakes 
proteicos e chocolate em pó.
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Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 porção 
de Hyaluronic Verisol® por no mínimo 3 meses. Orientar o 
paciente a colocar 1 porção do produto em um copo e em 
seguida, acrescentar 200 mL de água ou bebida de sua 
preferência e mexer até completa dissolução. Não utilizar 
líquidos quentes ou bebidas muito ácidas. Para uma ótima 
diluição, utilizar líquidos na temperatura ambiente e livres de 
gorduras, tais como leite desnatado.

1. Yoshida T, et al. J New Rem & Clin. v. 58, n. 8, p. 143–155, 2009. 2. Proksch, E., et al. Skin Pharmacology and Physiology, v. 27, n. 3, p. 113–119, 2014

Indicação:
Reposição de ácido hialurônico, peptídeos de colágeno e 
outros nutrientes importantes para a pele, cabelo e unhas.

Pacientes que buscam reduzir especificamente o 
envelhecimento e flacidez da pele.

Aumento do fator de hidratação natural da pele.

Pacientes com queixas de unhas frágeis e/ou cabelos 
finos, sem brilho e com propensão à queda.

Pré e pós procedimento estético com o objetivo de 
potencializar a produção de colágeno.

INFORM AÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2,8g (1 sachê )

Quantidades por porção %VD (*)

9 kcal = 38 kJ

0 g, dos quais:

0 g, dos quais:

0 g

2,3 g

32 mg

7,0 mg

600 µg

10 mg

45 mg

5,0 mg

30 µg

120 mg 

0%

0%

**

**

5%

1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Valor energético

Carboidratos

     Açúcares

        Lactose

Proteínas

Sódio

Zinco

Vitamina A

Vitamina E

Vitamina C

Ácido pantotênico

Biotina 

Ácido hialurônico

Não contém quantidades significativas de gorduras 

totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra 

alimentar. *% Valores Diários com base em uma 

dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores podem 

ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. **VD não estabelecidos.

ANTES

DEPOIS

ANTES

DEPOIS

A suplementação de ácido 
hialurônico melhorou a hidratação 

da pele em relação ao placebo  e 
esse efeito se manteve duas 

semanas após o final do estudo.

Efeito da suplementação com
120mg de ácido hialurônico (AH) 

ou placebo sobre o teor de
 umidade da pele da face de 

42 voluntárias.

HYALURONIC VERISOL® CONTÉM PEPTÍDEOS BIOATIVOS DE 
COLÁGENO QUE AGEM REDUZINDO O VOLUME DE RUGAS

2

Hyaluronic Verisol® é uma fórmula avançada, inovadora, com 
ativos inteligentes precursores de ácido hialurônico e 
colágeno. A associação de 120mg de ácido hialurônico 
biodisponível e com peso molecular específico para pele 
(300 a 500kDa), com 2,5g de peptídeos bioativos de 
colágeno Verisol® de baixo peso molecular e alta absorção, 
promove benefícios diretos para a pele, cabelo e unhas, com 
ação comprovadamente eficaz.

Uma única dose oferece 100% das necessidades diárias de 
vitaminas A, C, E, biotina, ácido pantotênico e zinco, um 
complexo que auxilia na formação de colágeno e atua 
como antioxidante, desacelerando o envelhecimento e 
auxiliando na manutenção da pele, cabelo e unhas, além 
de proteger contra os danos causados pela ação dos 
radicais livres.

Ingredientes: Colágeno hidrolisado (peptídeos de colágeno - 
2,5g), hialuronato de sódio obtido pela fermentação de 
Streptococcus zooepidemicus (fonte de ácido hialurônico), 
ascorbato de sódio (vitamina C), DL alfa acetato de tocoferol 
(vitamina E), sulfato de zinco monohidratado (zinco), 
pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), palmitato de 
retinol (vitamina A), biotina e antiumectante dióxido de silício.

1- Kawada, C. et al. J. Clin. Biochem. Nutr, v.56, n.1, p.66–73, 2015. 2- Muizzuddin, N. et al. Natural Medicine, v. 11, n. 11, p. 1–8, 2019. 3- Muizzuddin, N. et al International Journal for Vitamin and Nutrition 
Research, 1–10, 2020. 4- Proksch, E. et al. Skin Pharmacology and Physiology, v. 27, n. 3, p. 113–119, 2014. 5- Proksch, E., et al. Skin Pharmaco logy and Physiology, v. 27, n.1, p. 47 55, 2013.6-Hexel,
 M. D. et al. J Cosmet Dermatol.v. 00, p. 1 7, 2017. 7- Oesser, S. Nutrafoods v. 1, p. 134 138, 2020. 

DEPOIS

Indicação:
Peles ressecadas e/ou com rugas, manchas e linhas de 
expressão. 

Peles maduras que necessitam de um reforço nutricional 
maior ou fotoenvelhecidas pela ação dos raios solares.

Unhas frágeis e cabelos ressecados, enfraquecidos, 
propenso a queda.

Pré e pós procedimento estético para melhorar 
hidratação da pele e ajudar na formação de colágeno.

Hyaluronic Premium é um booster de beleza, um suplemento 
potencializador de ácido hialurônico, antioxidantes e 
precursor de queratina, desenvolvido com tecnologia 
avançada para uma entrega completa na pele, cabelo e 
unhas. 

Uma única dose contém a maior concentração de ácido 
hialurônico biodisponível e aprovada pela Anvisa (150mg), 
com peso molecular específico para a pele (300 - 500 kDa), 
proporcionando hidratação máxima e prolongada, de 
dentro para fora. Sua fórmula reforçada contém também 
900mg de metilsulfonilmetano (MSM), fonte natural e rica 
de enxofre orgânico, principal matéria-prima da 
queratina e componente da glutationa, um dos principais 
antioxidantes do nosso corpo, associado a 2,5g de peptídeos 
bioativos de colágeno Verisol® e 100% das necessidades 
diárias de biotina, ácido pantotênico, vitaminas A, C, E e zinco. 

Essa fusão especial de ativos age nas camadas mais profundas 
da pele, suavizando rugas e linhas de expressão, nutrindo e 
fortalecendo o fio capilar e aumentando a resistência 
ungueal.

Ingredientes: Colágeno hidrolisado (peptídeos de colágeno), 
metilsulfonilmetano (MSM), hialuronato de sódio obtido pela 
fermentação de Streptococcus zooepidemicus (fonte de ácido 
hialurônico), ascorbato de sódio (vitamina C), DL alfa acetato 
de tocoferol (vitamina E), sulfato de zinco monohidratado 
(zinco), pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), palmitato 
de retinol (vitamina A), biotina e antiumectante dióxido de 
silício. 

Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo de 1 dose diária, de 
5 a 7 vezes na semana, por no mínimo 3 meses.

Orientar o paciente a colocar 1 porção do produto em um 
copo e em seguida, acrescentar 200 mL de água ou bebida de 
sua preferência e mexer até completa dissolução. Não utilizar 
líquidos quentes ou bebidas muito ácidas. Para uma ótima 
diluição, utilizar líquidos na temperatura ambiente e livres de 
gorduras, tais como leite desnatado.

Sabor: Neutro

Caixa 76g - 20 sachês

HYALURONIC PREMIUM

150 MG ÁCIDO HIALURÔNICO DE PESO MOLECULAR ESPECÍFICO PARA A PELE (300-500KDA)

900 MG DE METILSULFONILMETANO (MSM) 

2,5 G DE PEPTÍDEOS BIOATIVOS DE COLÁGENO VERISOL® (PM <2KDA)

RICO EM BIOTINA, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINAS A, C, E, ZINCO (100% VD)

HYALURONIC PREMIUM CONTÉM PEPTÍDEOS 
BIOATIVOS DE COLÁGENO VERISOL® - 

NUTRIÇÃO PARA PELE, CABELO E UNHAS4-7

EFEITO
NA PELE

EFEITO
NAS UNHAS

EFEITO
NO CABELO

Síntese de
colágeno
e elastina

Volume de 
rugas (20%)

Elasticidade
e firmeza

Frequência de
quebra das
unhas (42%)

Sintomas clínicos
de unhas

quebradiças (64%)

Crescimento
das unhas (12%)

Espessura
dos fios

Atividade
dos folículos

capilares (31%)

HYALURONIC PREMIUM CONTÉM A MÁXIMA 
CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO 

PARA UMA HIDRATAÇÃO PROLONGADA1

HYALURONIC PREMIUM CONTÉM MSM 
QUE AGE SUAVIZANDO AS LINHAS DE  

EXPRESSÃO E MELHORANDO O ASPECTO 
DAS UNHAS E DO CABELO2,3

A Imagem (A) mostra a suavização das rugas pelioculares (pés de 
galinha) de uma  voluntária após suplementação com 1g de MSM/dia.

Aspecto geral do cabelo e das unhas segundo
 classificação visual realizada por especialista

A

B

C

Imagem e gráficos adaptados2

Não contém quantidades significativas de gorduras 
totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra 
alimentar. 

Os gráficos (B e C) demonstram os efeitos significativos da 
suplementação com MSM sobre a aparência do cabelo e 
das unhas no período experimental com 1g de MSM ao dia

Aspecto geral do cabelo

Aspecto geral das unhas

EFEITO DO ÁCIDO HIALURÔNICO SOBRE A
HIDRATAÇÃO PROLONGADA1

Sabor: Neutro.

Caixa 84g – 30 sticks

HYALURONIC VERISOL®

120MG DE ÁCIDO HIALURÔNICO POR PORÇÃO (300 a 500KDA).

2,5G DE PEPTÍDEOS DE COLÁGENO VERISOL® (PM <2KDA).

RICO EM VITAMINA A, C, E, BIOTINA, ÁCIDO PANTOTÊNICO E ZINCO (100% VD)

LANÇAMENTO

0706
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Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 porção 
de Hyaluronic Verisol® por no mínimo 3 meses. Orientar o 
paciente a colocar 1 porção do produto em um copo e em 
seguida, acrescentar 200 mL de água ou bebida de sua 
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líquidos quentes ou bebidas muito ácidas. Para uma ótima 
diluição, utilizar líquidos na temperatura ambiente e livres de 
gorduras, tais como leite desnatado.

1. Yoshida T, et al. J New Rem & Clin. v. 58, n. 8, p. 143–155, 2009. 2. Proksch, E., et al. Skin Pharmacology and Physiology, v. 27, n. 3, p. 113–119, 2014

Indicação:
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potencializar a produção de colágeno.

INFORM AÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2,8g (1 sachê )

Quantidades por porção %VD (*)

9 kcal = 38 kJ

0 g, dos quais:

0 g, dos quais:

0 g

2,3 g

32 mg

7,0 mg

600 µg

10 mg

45 mg

5,0 mg

30 µg

120 mg 

0%

0%

**

**

5%

1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Valor energético

Carboidratos

     Açúcares

        Lactose

Proteínas

Sódio

Zinco

Vitamina A

Vitamina E

Vitamina C

Ácido pantotênico

Biotina 
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necessidades energéticas. **VD não estabelecidos.
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DEPOIS
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DEPOIS

A suplementação de ácido 
hialurônico melhorou a hidratação 

da pele em relação ao placebo  e 
esse efeito se manteve duas 

semanas após o final do estudo.

Efeito da suplementação com
120mg de ácido hialurônico (AH) 

ou placebo sobre o teor de
 umidade da pele da face de 

42 voluntárias.

HYALURONIC VERISOL® CONTÉM PEPTÍDEOS BIOATIVOS DE 
COLÁGENO QUE AGEM REDUZINDO O VOLUME DE RUGAS

2

Hyaluronic Verisol® é uma fórmula avançada, inovadora, com 
ativos inteligentes precursores de ácido hialurônico e 
colágeno. A associação de 120mg de ácido hialurônico 
biodisponível e com peso molecular específico para pele 
(300 a 500kDa), com 2,5g de peptídeos bioativos de 
colágeno Verisol® de baixo peso molecular e alta absorção, 
promove benefícios diretos para a pele, cabelo e unhas, com 
ação comprovadamente eficaz.

Uma única dose oferece 100% das necessidades diárias de 
vitaminas A, C, E, biotina, ácido pantotênico e zinco, um 
complexo que auxilia na formação de colágeno e atua 
como antioxidante, desacelerando o envelhecimento e 
auxiliando na manutenção da pele, cabelo e unhas, além 
de proteger contra os danos causados pela ação dos 
radicais livres.

Ingredientes: Colágeno hidrolisado (peptídeos de colágeno - 
2,5g), hialuronato de sódio obtido pela fermentação de 
Streptococcus zooepidemicus (fonte de ácido hialurônico), 
ascorbato de sódio (vitamina C), DL alfa acetato de tocoferol 
(vitamina E), sulfato de zinco monohidratado (zinco), 
pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), palmitato de 
retinol (vitamina A), biotina e antiumectante dióxido de silício.

1- Kawada, C. et al. J. Clin. Biochem. Nutr, v.56, n.1, p.66–73, 2015. 2- Muizzuddin, N. et al. Natural Medicine, v. 11, n. 11, p. 1–8, 2019. 3- Muizzuddin, N. et al International Journal for Vitamin and Nutrition 
Research, 1–10, 2020. 4- Proksch, E. et al. Skin Pharmacology and Physiology, v. 27, n. 3, p. 113–119, 2014. 5- Proksch, E., et al. Skin Pharmaco logy and Physiology, v. 27, n.1, p. 47 55, 2013.6-Hexel,
 M. D. et al. J Cosmet Dermatol.v. 00, p. 1 7, 2017. 7- Oesser, S. Nutrafoods v. 1, p. 134 138, 2020. 

DEPOIS

Indicação:
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Peles maduras que necessitam de um reforço nutricional 
maior ou fotoenvelhecidas pela ação dos raios solares.

Unhas frágeis e cabelos ressecados, enfraquecidos, 
propenso a queda.

Pré e pós procedimento estético para melhorar 
hidratação da pele e ajudar na formação de colágeno.

Hyaluronic Premium é um booster de beleza, um suplemento 
potencializador de ácido hialurônico, antioxidantes e 
precursor de queratina, desenvolvido com tecnologia 
avançada para uma entrega completa na pele, cabelo e 
unhas. 

Uma única dose contém a maior concentração de ácido 
hialurônico biodisponível e aprovada pela Anvisa (150mg), 
com peso molecular específico para a pele (300 - 500 kDa), 
proporcionando hidratação máxima e prolongada, de 
dentro para fora. Sua fórmula reforçada contém também 
900mg de metilsulfonilmetano (MSM), fonte natural e rica 
de enxofre orgânico, principal matéria-prima da 
queratina e componente da glutationa, um dos principais 
antioxidantes do nosso corpo, associado a 2,5g de peptídeos 
bioativos de colágeno Verisol® e 100% das necessidades 
diárias de biotina, ácido pantotênico, vitaminas A, C, E e zinco. 

Essa fusão especial de ativos age nas camadas mais profundas 
da pele, suavizando rugas e linhas de expressão, nutrindo e 
fortalecendo o fio capilar e aumentando a resistência 
ungueal.

Ingredientes: Colágeno hidrolisado (peptídeos de colágeno), 
metilsulfonilmetano (MSM), hialuronato de sódio obtido pela 
fermentação de Streptococcus zooepidemicus (fonte de ácido 
hialurônico), ascorbato de sódio (vitamina C), DL alfa acetato 
de tocoferol (vitamina E), sulfato de zinco monohidratado 
(zinco), pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), palmitato 
de retinol (vitamina A), biotina e antiumectante dióxido de 
silício. 

Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo de 1 dose diária, de 
5 a 7 vezes na semana, por no mínimo 3 meses.

Orientar o paciente a colocar 1 porção do produto em um 
copo e em seguida, acrescentar 200 mL de água ou bebida de 
sua preferência e mexer até completa dissolução. Não utilizar 
líquidos quentes ou bebidas muito ácidas. Para uma ótima 
diluição, utilizar líquidos na temperatura ambiente e livres de 
gorduras, tais como leite desnatado.

Sabor: Neutro

Caixa 76g - 20 sachês

HYALURONIC PREMIUM

150 MG ÁCIDO HIALURÔNICO DE PESO MOLECULAR ESPECÍFICO PARA A PELE (300-500KDA)

900 MG DE METILSULFONILMETANO (MSM) 

2,5 G DE PEPTÍDEOS BIOATIVOS DE COLÁGENO VERISOL® (PM <2KDA)

RICO EM BIOTINA, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINAS A, C, E, ZINCO (100% VD)

HYALURONIC PREMIUM CONTÉM PEPTÍDEOS 
BIOATIVOS DE COLÁGENO VERISOL® - 

NUTRIÇÃO PARA PELE, CABELO E UNHAS4-7

EFEITO
NA PELE

EFEITO
NAS UNHAS

EFEITO
NO CABELO

Síntese de
colágeno
e elastina

Volume de 
rugas (20%)

Elasticidade
e firmeza

Frequência de
quebra das
unhas (42%)

Sintomas clínicos
de unhas

quebradiças (64%)

Crescimento
das unhas (12%)

Espessura
dos fios

Atividade
dos folículos

capilares (31%)

HYALURONIC PREMIUM CONTÉM A MÁXIMA 
CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO 

PARA UMA HIDRATAÇÃO PROLONGADA1

HYALURONIC PREMIUM CONTÉM MSM 
QUE AGE SUAVIZANDO AS LINHAS DE  

EXPRESSÃO E MELHORANDO O ASPECTO 
DAS UNHAS E DO CABELO2,3

A Imagem (A) mostra a suavização das rugas pelioculares (pés de 
galinha) de uma  voluntária após suplementação com 1g de MSM/dia.

Aspecto geral do cabelo e das unhas segundo
 classificação visual realizada por especialista

A

B

C

Imagem e gráficos adaptados2

Não contém quantidades significativas de gorduras 
totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra 
alimentar. 

Os gráficos (B e C) demonstram os efeitos significativos da 
suplementação com MSM sobre a aparência do cabelo e 
das unhas no período experimental com 1g de MSM ao dia

Aspecto geral do cabelo

Aspecto geral das unhas

EFEITO DO ÁCIDO HIALURÔNICO SOBRE A
HIDRATAÇÃO PROLONGADA1

Sabor: Neutro.

Caixa 84g – 30 sticks

HYALURONIC VERISOL®

120MG DE ÁCIDO HIALURÔNICO POR PORÇÃO (300 a 500KDA).

2,5G DE PEPTÍDEOS DE COLÁGENO VERISOL® (PM <2KDA).

RICO EM VITAMINA A, C, E, BIOTINA, ÁCIDO PANTOTÊNICO E ZINCO (100% VD)

LANÇAMENTO

0706



*Campos PM. et al. Clinical Pharmacology & Biopharmaceutics, 4:3, 2015.

DEPOIS

DEPOIS

O Colágeno Skin combina 9g de peptídeos de colágeno de 
alta absorção a um complexo que atende 100% das 
necessidades diárias de vitaminas A, C, E e zinco, todos 
com ação antioxidante.

Sua fórmula precursora de colágeno é uma grande aliada da 
saúde e beleza da pele, nutrindo e mantendo a firmeza, 
elasticidade e hidratação, além de auxiliar na redução de rugas 
e tamanho dos poros.

A Sanavita é referência em colágeno no Brasil e sua fórmula é
pioneira no mercado, aprovada em estudo clínico1 
realizado na Universidade de São Paulo com apenas 3 meses 
de uso.

Ingredientes: colágeno hidrolisado, ascorbato de sódio 
(vitamina C), DL alfa acetato de tocoferol (vitamina E), sulfato 
de zinco monohidratado (zinco), palmitato de retinol (vitamina 
A) e antiumectante dióxido de silício.

Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 porção 
de Colágeno Skin por no mínimo 3 meses.

Orientar o paciente a utilizar 1 porção (10g) do produto em um 
copo com 200mL de água e mexer até completa dissolução. 
Pode ser consumido com outras bebidas, em preparações 
frias ou quentes (não ferver).

Indicação:
Reposição de colágeno e antioxidantes;
Pacientes que buscam melhorar a elasticidade da pele e de 
outros tecidos, e diminuir rugas e linhas de expressão;
Redução de danos causados pela exposição solar 
(fotoenvelhecimento);
Coadjuvante de pré e pós tratamentos estéticos.

Não contém quantidades significativas de gorduras 

totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra 

alimentar. *% Valores diários com base em uma 

dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários 

podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

Imagens tridimensionais da região frontal (glabela) no tempo basal e após 90 

dias de estudo de uma das voluntárias suplementadas com Colágeno Skin 

Sanavita®, pelo software Visioface Quick®. 1

Imagens da região frontal no tempo basal e após 90 dias de tratamento com 

Colágeno Skin Sanavita®, pelo software Visioface Quick®, onde marcações 

em vermelho referem-se aos poros grandes e marcações em verde aos 

poros pequenos. 

REDUÇÃO DE LINHAS FINAS E PROFUNDIDADE  DE RUGAS

REDUÇÃO DE POROS

Depois

DEPOISANTES

Antes

Sabor: Neutro (sem aromas e adoçantes), Original, Abacaxi com Hortelã, Morango com Açaí, Limão com 
Clorofila, Tangerina, Cappuccino, Chocolate, Uva, Cranberry, Verão (com betacaroteno) 
e Men Care (com ativos para a beleza masculina).

Lata 300g - 30 porções (versão cappuccino rende 20 porções)  |  Lata 200g - 20 porções 

COLÁGENO SKIN

9G DE PEPTÍDEOS DE COLÁGENO.

VITAMINAS A, C, E, ZINCO (100%VD).

ÚNICO COM ESTUDO DE EFICÁCIA COMPROVADA, PUBLICADO NO
PERIÓDICO CLINICAL PHARMACOLOGY & BIOPHARMACEUTICS¹.

1. Yoshida T, et al. J New Rem & Clin. v. 58, n. 8, p. 143–155, 2009. 2. Campos PM. et al. Clinical Pharmacology & Biopharmaceutics, 4:3, 2015

DEPOIS

DEPOIS

Indicação:
Reposição de ácido hialurônico, colágeno e outros 
nutrientes importantes para a pele.

Pacientes que buscam reduzir o envelhecimento e flacidez 
da pele e outros tecidos.

Aumento da hidratação natural da pele.

Pré e pós procedimento estético com o objetivo de 
potencializar a produção de colágeno.

Hyaluronic Skin é um produto inovador, exclusivo, 
desenvolvido com a mais avançada tecnologia para promover 
mais nutrição e beleza para a pele. Sua fórmula 
comprovadamente eficaz contém ativos inteligentes, 
precursores de colágeno. A associação de 120mg de ácido 
hialurônico biodisponível e com peso molecular 
específico (300 a 500kDa), com 8,4g de peptídeos de 
colágeno Peptan de baixo peso molecular e alta 
absorção, promove benefícios para a pele e outros tecidos 
do corpo.

Uma única dose oferece 100% das necessidades diárias de 
vitaminas A, C, E, biotina, ácido pantotênico e zinco, um 
complexo que auxilia na formação de colágeno e atua 
como antioxidante, desacelerando o envelhecimento e 
auxiliando na manutenção da pele, além de proteger 
contra os danos causados pela ação dos radicais livres.

Ingredientes: Colágeno hidrolisado, hialuronato de sódio 
obtido pela fermentação de Streptococcus zooepidemicus 
(fonte de ácido hialurônico), ascorbato de sódio (vitamina C), 
DL alfa acetato de tocoferol (vitamina E), sulfato de zinco 
monohidratado (zinco), pantotenato de cálcio (ácido 
pantotênico), palmitato de retinol (vitamina A), biotina e 
antiumectante dióxido de silício.

Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 porção 
de Hyaluronic Skin por no mínimo 3 meses.
Orientar o paciente a colocar 1 porção do produto em um 
copo e em seguida, acrescentar 200 mL de água ou bebida de 
sua preferência e mexer até completa dissolução. Não utilizar 
líquidos quentes ou bebidas muito ácidas.. Para uma ótima 
diluição, utilizar líquidos na temperatura ambiente e livres de 
gorduras, tais como leite desnatado.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 9g (2 medidas rasas)

Quantidades por porção %VD (*)

34 kcal = 143 kJ

0 g, dos quais:

0 g, dos quais:

0 g

8,4 g

60 mg

7,0 mg

602 µg

45 mg

10 mg

30 µg

5,0 mg

120 mg

2%

0%

**

**

17%

3%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Valor energético

Carboidratos

        Açúcares

        Lactose

Proteínas

Sódio

Zinco

Vitamina A

Vitamina C

Vitamina E

Biotina

Ácido Pantotênico

Ácido hialurônico

Não contém quantidades significativas 
de gorduras totais, gorduras saturadas, 
gorduras trans e fibra alimentar. *% 
Valores Diários com base em uma dieta 
de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores 
podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades 

energéticas. **VD não estabelecidos.

Hidroxiprolina

Prolina

Glicina

Lisina

Ácido aspártico

Treonina

Serina

Ácido Glutâmico

Alanina

AMINOÁCIDOS
Porção de 9g (2 medidas rasas)

1084 mg

1126 mg

1469 mg

353 mg

496 mg

134 mg

269 mg

958 mg

748 mg

Valina

Metionina

Isoleucina

Leucina

Tirosina

Fenilalanina

Histidina

Arginina

202 mg

76 mg

109 mg

260 mg

17 mg

185 mg

67 mg

764 mg

EFEITO DO ÁCIDO HIALURÔNICO SOBRE A
HIDRATAÇÃO PROLONGADA1

A suplementação de ácido 
hialurônico melhorou a hidratação 

da pele em relação ao placebo e 
esse efeito se manteve duas 

semanas após o final do estudo.

Efeito da suplementação com
120mg de ácido hialurônico (AH) 

ou placebo sobre o teor de 
umidade da pele da face de 

42 voluntárias.

Sabor: Neutro, Abacaxi com limão e Pêssego com Capim Santo

Lata 270 e 300g - 30 porções

HYALURONIC SKIN

120MG DE ÁCIDO HIALURÔNICO POR PORÇÃO (300 a 500KDA).

8,4G DE PEPTÍDEOS DE COLÁGENO PEPTAN® (PM <2,5KDA).

RICO EM VITAMINA A, C, E, BIOTINA, ÁCIDO PANTOTÊNICO E ZINCO (100% VD).      
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Efeito da suplementação com alimento 
à base de peptídeos de colágeno + 

vitaminas A, C, E e zinco versus 
placebo sobre a ecogenicidade da 
pele, após 90 dias de tratamento.
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Efeito da suplementação com alimento 
à base de peptídeos de colágeno + 

vitaminas A, C, E e zinco versus 
placebo sobre a ecogenicidade da 
pele, após 90 dias de tratamento.
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Efeito da suplementação com alimento 
à base de peptídeos de colágeno + 

vitaminas A, C, E e zinco versus 
placebo sobre a ecogenicidade da 
pele, após 90 dias de tratamento.

*200g nos sabores Neutro, Abacaxi com Hortelã e Cranberry

HYALURONIC SKIN CONTÉM PEPTÍDEOS DE COLÁGENO E
ANTIOXIDANTES QUE MELHORAM A DENSIDADE DA PELE2

0908



*Campos PM. et al. Clinical Pharmacology & Biopharmaceutics, 4:3, 2015.

DEPOIS

DEPOIS

O Colágeno Skin combina 9g de peptídeos de colágeno de 
alta absorção a um complexo que atende 100% das 
necessidades diárias de vitaminas A, C, E e zinco, todos 
com ação antioxidante.

Sua fórmula precursora de colágeno é uma grande aliada da 
saúde e beleza da pele, nutrindo e mantendo a firmeza, 
elasticidade e hidratação, além de auxiliar na redução de rugas 
e tamanho dos poros.

A Sanavita é referência em colágeno no Brasil e sua fórmula é
pioneira no mercado, aprovada em estudo clínico1 
realizado na Universidade de São Paulo com apenas 3 meses 
de uso.

Ingredientes: colágeno hidrolisado, ascorbato de sódio 
(vitamina C), DL alfa acetato de tocoferol (vitamina E), sulfato 
de zinco monohidratado (zinco), palmitato de retinol (vitamina 
A) e antiumectante dióxido de silício.

Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 porção 
de Colágeno Skin por no mínimo 3 meses.

Orientar o paciente a utilizar 1 porção (10g) do produto em um 
copo com 200mL de água e mexer até completa dissolução. 
Pode ser consumido com outras bebidas, em preparações 
frias ou quentes (não ferver).

Indicação:
Reposição de colágeno e antioxidantes;
Pacientes que buscam melhorar a elasticidade da pele e de 
outros tecidos, e diminuir rugas e linhas de expressão;
Redução de danos causados pela exposição solar 
(fotoenvelhecimento);
Coadjuvante de pré e pós tratamentos estéticos.

Não contém quantidades significativas de gorduras 

totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra 

alimentar. *% Valores diários com base em uma 

dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários 

podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

Imagens tridimensionais da região frontal (glabela) no tempo basal e após 90 

dias de estudo de uma das voluntárias suplementadas com Colágeno Skin 

Sanavita®, pelo software Visioface Quick®. 1

Imagens da região frontal no tempo basal e após 90 dias de tratamento com 

Colágeno Skin Sanavita®, pelo software Visioface Quick®, onde marcações 

em vermelho referem-se aos poros grandes e marcações em verde aos 

poros pequenos. 

REDUÇÃO DE LINHAS FINAS E PROFUNDIDADE  DE RUGAS

REDUÇÃO DE POROS

Depois

DEPOISANTES

Antes

Sabor: Neutro (sem aromas e adoçantes), Original, Abacaxi com Hortelã, Morango com Açaí, Limão com 
Clorofila, Tangerina, Cappuccino, Chocolate, Uva, Cranberry, Verão (com betacaroteno) 
e Men Care (com ativos para a beleza masculina).

Lata 300g - 30 porções (versão cappuccino rende 20 porções)  |  Lata 200g - 20 porções 

COLÁGENO SKIN

9G DE PEPTÍDEOS DE COLÁGENO.

VITAMINAS A, C, E, ZINCO (100%VD).

ÚNICO COM ESTUDO DE EFICÁCIA COMPROVADA, PUBLICADO NO
PERIÓDICO CLINICAL PHARMACOLOGY & BIOPHARMACEUTICS¹.

1. Yoshida T, et al. J New Rem & Clin. v. 58, n. 8, p. 143–155, 2009. 2. Campos PM. et al. Clinical Pharmacology & Biopharmaceutics, 4:3, 2015

DEPOIS

DEPOIS

Indicação:
Reposição de ácido hialurônico, colágeno e outros 
nutrientes importantes para a pele.

Pacientes que buscam reduzir o envelhecimento e flacidez 
da pele e outros tecidos.

Aumento da hidratação natural da pele.

Pré e pós procedimento estético com o objetivo de 
potencializar a produção de colágeno.

Hyaluronic Skin é um produto inovador, exclusivo, 
desenvolvido com a mais avançada tecnologia para promover 
mais nutrição e beleza para a pele. Sua fórmula 
comprovadamente eficaz contém ativos inteligentes, 
precursores de colágeno. A associação de 120mg de ácido 
hialurônico biodisponível e com peso molecular 
específico (300 a 500kDa), com 8,4g de peptídeos de 
colágeno Peptan de baixo peso molecular e alta 
absorção, promove benefícios para a pele e outros tecidos 
do corpo.

Uma única dose oferece 100% das necessidades diárias de 
vitaminas A, C, E, biotina, ácido pantotênico e zinco, um 
complexo que auxilia na formação de colágeno e atua 
como antioxidante, desacelerando o envelhecimento e 
auxiliando na manutenção da pele, além de proteger 
contra os danos causados pela ação dos radicais livres.

Ingredientes: Colágeno hidrolisado, hialuronato de sódio 
obtido pela fermentação de Streptococcus zooepidemicus 
(fonte de ácido hialurônico), ascorbato de sódio (vitamina C), 
DL alfa acetato de tocoferol (vitamina E), sulfato de zinco 
monohidratado (zinco), pantotenato de cálcio (ácido 
pantotênico), palmitato de retinol (vitamina A), biotina e 
antiumectante dióxido de silício.

Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 porção 
de Hyaluronic Skin por no mínimo 3 meses.
Orientar o paciente a colocar 1 porção do produto em um 
copo e em seguida, acrescentar 200 mL de água ou bebida de 
sua preferência e mexer até completa dissolução. Não utilizar 
líquidos quentes ou bebidas muito ácidas.. Para uma ótima 
diluição, utilizar líquidos na temperatura ambiente e livres de 
gorduras, tais como leite desnatado.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 9g (2 medidas rasas)

Quantidades por porção %VD (*)

34 kcal = 143 kJ

0 g, dos quais:

0 g, dos quais:

0 g

8,4 g

60 mg

7,0 mg

602 µg

45 mg

10 mg

30 µg

5,0 mg

120 mg

2%

0%

**

**

17%

3%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Valor energético

Carboidratos

        Açúcares

        Lactose

Proteínas

Sódio

Zinco

Vitamina A

Vitamina C

Vitamina E

Biotina

Ácido Pantotênico

Ácido hialurônico

Não contém quantidades significativas 
de gorduras totais, gorduras saturadas, 
gorduras trans e fibra alimentar. *% 
Valores Diários com base em uma dieta 
de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores 
podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades 

energéticas. **VD não estabelecidos.

Hidroxiprolina

Prolina

Glicina

Lisina

Ácido aspártico

Treonina

Serina

Ácido Glutâmico

Alanina

AMINOÁCIDOS
Porção de 9g (2 medidas rasas)

1084 mg

1126 mg

1469 mg

353 mg

496 mg

134 mg

269 mg

958 mg

748 mg

Valina

Metionina

Isoleucina

Leucina

Tirosina

Fenilalanina

Histidina

Arginina

202 mg

76 mg

109 mg

260 mg

17 mg

185 mg

67 mg

764 mg

EFEITO DO ÁCIDO HIALURÔNICO SOBRE A
HIDRATAÇÃO PROLONGADA1

A suplementação de ácido 
hialurônico melhorou a hidratação 

da pele em relação ao placebo e 
esse efeito se manteve duas 

semanas após o final do estudo.

Efeito da suplementação com
120mg de ácido hialurônico (AH) 

ou placebo sobre o teor de 
umidade da pele da face de 

42 voluntárias.

Sabor: Neutro, Abacaxi com limão e Pêssego com Capim Santo

Lata 270 e 300g - 30 porções

HYALURONIC SKIN

120MG DE ÁCIDO HIALURÔNICO POR PORÇÃO (300 a 500KDA).

8,4G DE PEPTÍDEOS DE COLÁGENO PEPTAN® (PM <2,5KDA).

RICO EM VITAMINA A, C, E, BIOTINA, ÁCIDO PANTOTÊNICO E ZINCO (100% VD).      
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Efeito da suplementação com alimento 
à base de peptídeos de colágeno + 

vitaminas A, C, E e zinco versus 
placebo sobre a ecogenicidade da 
pele, após 90 dias de tratamento.
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Efeito da suplementação com alimento 
à base de peptídeos de colágeno + 

vitaminas A, C, E e zinco versus 
placebo sobre a ecogenicidade da 
pele, após 90 dias de tratamento.
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Efeito da suplementação com alimento 
à base de peptídeos de colágeno + 

vitaminas A, C, E e zinco versus 
placebo sobre a ecogenicidade da 
pele, após 90 dias de tratamento.

*200g nos sabores Neutro, Abacaxi com Hortelã e Cranberry

HYALURONIC SKIN CONTÉM PEPTÍDEOS DE COLÁGENO E
ANTIOXIDANTES QUE MELHORAM A DENSIDADE DA PELE2

0908



Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 porção 
de Colágeno Hidrolisado Verisol® por no mínimo 2 meses.

Orientar o paciente a utilizar 1 porção do produto em um 
copo com 200mL de água e mexer até completa dissolução. 
Pode ser consumido com outras bebidas, em preparações 
frias ou quentes (não ferver).

Indicação:
Reposição de peptídeos de colágeno e antioxidantes.

Pacientes que buscam melhorar o aspecto das unhas e do 
cabelo

Pacientes que buscam melhorar especificamente a 
elasticidade da pele e diminuir rugas e linhas de expressão.

Redução de danos causados pela exposição solar 
(fotoenvelhecimento).

Coadjuvante de pré e pós tratamentos estéticos.

DEPOIS

Fórmula exclusiva à base de 2,5g de peptídeos bioativos 
de colágeno Verisol® especialmente desenvolvida para 
quem busca beleza da pele com praticidade.

Os peptídeos bioativos são combinados com 100% das 
necessidades diárias das vitaminas A, C, E, ácido 
pantotênico, biotina e zinco, promovendo uma nutrição 
celular de dentro para fora, retardando os sinais do 
envelhecimento cutâneo, suavizando a formação de rugas e 
linhas de expressão, e contribuindo para um aumento da 
elasticidade e firmeza da pele.

Sua fórmula anti-envelhecimento age onde os tratamentos 
tópicos (cosméticos) não conseguem alcançar, além de 
promover benefícios para cabelo e unhas.

Ingredientes (versão Neutra): colágeno hidrolisado 
(peptídeos de colágeno), ascorbato de sódio (vitamina C), DL 
alfa acetato de tocoferol (vitamina E), sulfato de zinco (zinco), 
palmitato de retinol (vitamina A), biotina, ácido pantotênico e 
antiumectante dióxido de silício.

Sabor: Neutro, Frutas Amarelas e Red Berries

Caixa 84g ou 120g - 30 sticks

COLÁGENO HIDROLISADO VERISOL®

2,5G DE PEPTÍDEOS BIOATIVOS DE COLÁGENO VERISOL®.

VITAMINAS A, C, E, ÁCIDO PANTOTÊNICO, BIOTINA E ZINCO (100%VD).

A VERSÃO FRUTAS AMARELAS CONTÉM ATIVOS DE FRUTAS E BETACAROTENO.

A VERSÃO RED BERRIES CONTÉM ATIVOS DE FRUTAS E HIBISCUS.

Imagem de duas voluntárias antes e depois do tratamento por 8 semanas 
com 2,5g de peptídeos bioativos de Verisol®.

REDUÇÃO DO VOLUME DE RUGAS1

ANTES

DEPOIS

ANTES

DEPOIS

Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, 

gorduras trans e fibra alimentar. *% Valores diários com base em uma dieta de 

2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

1. Hussain, A. M. & Mitra, A. K. Drug Metab Dispos v. 28, p. 1038–1042, 2000, 2. Lieberman, H. R.  et al. J Nutr v. 146, p. 2609S– 2615S, 2016. 3. Barel, A. et al. Arch Dermatol Res, v.297, p.147-153, 2005.

DEPOIS

Indicação:
Pacientes com relatos de insônia e má qualidade do 
sono, que buscam um sono naturalmente reparador.

Sono de beleza: reparo noturno dos danos que a 
radiação solar, poluição e outros fatores causam na 
pele, cabelo e unhas.

Reposição de silício e outros nutrientes importantes para 
a pele, cabelo e unhas.

Beauty Sleep é um suplemento inovador, vegano, que 
combina de forma inteligente ativos que influenciam na 
qualidade do sono, ao mesmo tempo em que oferece 
nutrientes que renovam a beleza da pele, cabelo e unhas.

Sua fórmula exclusiva contém triptofano, vitamina B6 e 
magnésio, que ajudam a promover um sono naturalmente 
reparador, associados a uma alta concentração de silício 
orgânico biodisponível (200mg/porção), que estimula a 
síntese de colágeno, elastina e glicosaminoglicanos, além 
da síntese e compactação de queratina. Sua ação é 
potencializada por um complexo de antioxidantes – vitaminas 
A, C, E e zinco, que ajuda na formação de colágeno, na 
proteção contra os radicais livres e na manutenção da pele, 
cabelo e unhas.

Beauty Sleep contém uma combinação deliciosa de polpa e 
aromas naturais com efeito relaxante, entre eles, maracujá, 
camomila e capim limão.

Ingredientes: Polpa de maracujá, L-triptofano, ácido 
ortosilícico estabilizado em cloreto de colina, sulfato de 
magnésio monohidratado (magnésio), ascorbato de sódio 
(vitamina C), DL alfa acetato de tocoferol (vitamina E), sulfato 
de zinco monohidratado (zinco), cloridrato de piridoxina 
(vitamina B6), palmitato de retinol (vitamina A), edulcorantes 
naturais eritritol e glicosídeos de steviol (stévia), aromas 
naturais de maracujá, capim limão e camomila, acidulante 
ácido cítrico, espessante polidextrose e goma xantana, 
corante natural urucum e antiumectante dióxido de silício.

Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 porção 
de Beauty Sleep ao anoitecer ou em outro horário, de acordo 
com protocolos específicos e/ou necessidades individuais do 
paciente.

Adicionar 1 porção (8,0 g) em 200 mL de água ou bebida de 
preferência do paciente e mexer até completa dissolução. 
Pode ser consumido frio ou aquecido (não ferver).

BEAUTY SLEEP CONTÉM SILÍCIO NA FORMA DE ÁCIDO ORTOSILÍCICO ESTABILIZADO 
EM COLINA QUE AGE FORTALECENDO PELE, UNHAS E CABELO3

Fragilidade das unhas e do cabelo após 20 semanas de suplementação com placebo ou 
10mg de silício na forma de ácido ortosilícico estabilizado em colina (ch-OSA) (n = 50). 

A suplementação melhorou a isotropia 
da pele (propriedades mecânicas).

Rugosidades e 
rupturas parciais
da pele

Não contém quantidades significativas de proteína, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras 
trans e fibra alimentar. *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus 
valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não 
estabelecidos.

Valor energético
Carboidratos
      Açúcares
          Lactose
      Polióis
Sódio
Magnésio
Zinco
Vitamina A
Vitamina C
Vitamina E
Vitamina B6
Triptofano 
Ácido ortosilícico

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 8g (1 medida)

%VD (*)

10 kcal = 42 kJ
5,1 g; dos quais:
0 g; dos quais:

0 g
1,5 g

16 mg
130 mg
7,0 mg
600 µg
45 mg
10 mg
1,3 mg
250 mg
200 mg

1%
2%
**
**
**
1%

50%
100%
100%
100%
100%
100%

Quantidades por porção

BIOQUÍMICA DA SÍNTESE DE 
MELATONINA A PARTIR DO 

AMINOÁCIDO TRIPTOFANO.1,2

L-TRIPTOFANO

5-HTP

SEROTONINA

MELATONINA

Triptofano
hidroxilase

Descarboxilase de
L-aminoácidos
aromáticos

Hidroxi-indol-
O-metiltransferase

B6

STRESS

RESISTÊNCIA 
Á INSULINA

DEFICIÊNCIA 
VITAMINA B6

DEFICIÊNCIA 
MAGNÉSIO

ENVELHECIMENTO
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OUTROS
METABÓLITOS
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Sabor: Maracujá

Lata 240g - 30 porções

BEAUTY SLEEP

200 mg ácido ortosilícico estabilizado em colina (ch-OSA)
Vitaminas A, C, E, Zinco

ATIVOS BEAUTY

250 mg L-triptofano
Vitamina B6 e magnésio

ATIVOS SLEEP

LANÇAMENTO

BAIXAS
CALORIAS

NÃO
CONTÉM

GLÚTEN
VEGANOZERO

AÇÚCAR
ZERO
LACTOSE

1-Proksch, E., et al. Skin Pharmacology and Physiologyv, . 27, n. 3, p. 113–119, 2014

Valor energético
Carboidratos
   Açúcares
     Lactose
Proteínas
Sódio
Zinco
Vitamina A
Vitamina E
Vitamina C
Ácido pantotênico
Biotina

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2,8 g (1 stick)

Quantidades por porção %VD (*)
9 kcal = 38kJ
0 g, dos quais: 
0 g, dos quais:

0 g
2,3 g

 9,0 mg
7,0 mg
600 µg
10 mg
45 mg
5,0 mg
30 µg

0%
0%
**
**

3%
0%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 porção 
de Colágeno Hidrolisado Verisol® por no mínimo 2 meses.

Orientar o paciente a utilizar 1 porção do produto em um 
copo com 200mL de água e mexer até completa dissolução. 
Pode ser consumido com outras bebidas, em preparações 
frias ou quentes (não ferver).

Indicação:
Reposição de peptídeos de colágeno e antioxidantes.

Pacientes que buscam melhorar o aspecto das unhas e do 
cabelo

Pacientes que buscam melhorar especificamente a 
elasticidade da pele e diminuir rugas e linhas de expressão.

Redução de danos causados pela exposição solar 
(fotoenvelhecimento).

Coadjuvante de pré e pós tratamentos estéticos.

DEPOIS

Fórmula exclusiva à base de 2,5g de peptídeos bioativos 
de colágeno Verisol® especialmente desenvolvida para 
quem busca beleza da pele com praticidade.

Os peptídeos bioativos são combinados com 100% das 
necessidades diárias das vitaminas A, C, E, ácido 
pantotênico, biotina e zinco, promovendo uma nutrição 
celular de dentro para fora, retardando os sinais do 
envelhecimento cutâneo, suavizando a formação de rugas e 
linhas de expressão, e contribuindo para um aumento da 
elasticidade e firmeza da pele.

Sua fórmula anti-envelhecimento age onde os tratamentos 
tópicos (cosméticos) não conseguem alcançar, além de 
promover benefícios para cabelo e unhas.

Ingredientes (versão Neutra): colágeno hidrolisado 
(peptídeos de colágeno), ascorbato de sódio (vitamina C), DL 
alfa acetato de tocoferol (vitamina E), sulfato de zinco (zinco), 
palmitato de retinol (vitamina A), biotina, ácido pantotênico e 
antiumectante dióxido de silício.

Sabor: Neutro, Frutas Amarelas e Red Berries

Caixa 84g ou 120g - 30 sticks

COLÁGENO HIDROLISADO VERISOL®

2,5G DE PEPTÍDEOS BIOATIVOS DE COLÁGENO VERISOL®.

VITAMINAS A, C, E, ÁCIDO PANTOTÊNICO, BIOTINA E ZINCO (100%VD).

A VERSÃO FRUTAS AMARELAS CONTÉM ATIVOS DE FRUTAS E BETACAROTENO.

A VERSÃO RED BERRIES CONTÉM ATIVOS DE FRUTAS E HIBISCUS.

Imagem de duas voluntárias antes e depois do tratamento por 8 semanas 
com 2,5g de peptídeos bioativos de Verisol®.

REDUÇÃO DO VOLUME DE RUGAS1

ANTES

DEPOIS

ANTES

DEPOIS

Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, 

gorduras trans e fibra alimentar. *% Valores diários com base em uma dieta de 

2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

1. Hussain, A. M. & Mitra, A. K. Drug Metab Dispos v. 28, p. 1038–1042, 2000, 2. Lieberman, H. R.  et al. J Nutr v. 146, p. 2609S– 2615S, 2016. 3. Barel, A. et al. Arch Dermatol Res, v.297, p.147-153, 2005.

DEPOIS

Indicação:
Pacientes com relatos de insônia e má qualidade do 
sono, que buscam um sono naturalmente reparador.

Sono de beleza: reparo noturno dos danos que a 
radiação solar, poluição e outros fatores causam na 
pele, cabelo e unhas.

Reposição de silício e outros nutrientes importantes para 
a pele, cabelo e unhas.

Beauty Sleep é um suplemento inovador, vegano, que 
combina de forma inteligente ativos que influenciam na 
qualidade do sono, ao mesmo tempo em que oferece 
nutrientes que renovam a beleza da pele, cabelo e unhas.

Sua fórmula exclusiva contém triptofano, vitamina B6 e 
magnésio, que ajudam a promover um sono naturalmente 
reparador, associados a uma alta concentração de silício 
orgânico biodisponível (200mg/porção), que estimula a 
síntese de colágeno, elastina e glicosaminoglicanos, além 
da síntese e compactação de queratina. Sua ação é 
potencializada por um complexo de antioxidantes – vitaminas 
A, C, E e zinco, que ajuda na formação de colágeno, na 
proteção contra os radicais livres e na manutenção da pele, 
cabelo e unhas.

Beauty Sleep contém uma combinação deliciosa de polpa e 
aromas naturais com efeito relaxante, entre eles, maracujá, 
camomila e capim limão.

Ingredientes: Polpa de maracujá, L-triptofano, ácido 
ortosilícico estabilizado em cloreto de colina, sulfato de 
magnésio monohidratado (magnésio), ascorbato de sódio 
(vitamina C), DL alfa acetato de tocoferol (vitamina E), sulfato 
de zinco monohidratado (zinco), cloridrato de piridoxina 
(vitamina B6), palmitato de retinol (vitamina A), edulcorantes 
naturais eritritol e glicosídeos de steviol (stévia), aromas 
naturais de maracujá, capim limão e camomila, acidulante 
ácido cítrico, espessante polidextrose e goma xantana, 
corante natural urucum e antiumectante dióxido de silício.

Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 porção 
de Beauty Sleep ao anoitecer ou em outro horário, de acordo 
com protocolos específicos e/ou necessidades individuais do 
paciente.

Adicionar 1 porção (8,0 g) em 200 mL de água ou bebida de 
preferência do paciente e mexer até completa dissolução. 
Pode ser consumido frio ou aquecido (não ferver).

BEAUTY SLEEP CONTÉM SILÍCIO NA FORMA DE ÁCIDO ORTOSILÍCICO ESTABILIZADO 
EM COLINA QUE AGE FORTALECENDO PELE, UNHAS E CABELO3

Fragilidade das unhas e do cabelo após 20 semanas de suplementação com placebo ou 
10mg de silício na forma de ácido ortosilícico estabilizado em colina (ch-OSA) (n = 50). 

A suplementação melhorou a isotropia 
da pele (propriedades mecânicas).

Rugosidades e 
rupturas parciais
da pele

Não contém quantidades significativas de proteína, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras 
trans e fibra alimentar. *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus 
valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não 
estabelecidos.

Valor energético
Carboidratos
      Açúcares
          Lactose
      Polióis
Sódio
Magnésio
Zinco
Vitamina A
Vitamina C
Vitamina E
Vitamina B6
Triptofano 
Ácido ortosilícico

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 8g (1 medida)

%VD (*)

10 kcal = 42 kJ
5,1 g; dos quais:
0 g; dos quais:

0 g
1,5 g

16 mg
130 mg
7,0 mg
600 µg
45 mg
10 mg
1,3 mg
250 mg
200 mg

1%
2%
**
**
**
1%

50%
100%
100%
100%
100%
100%

Quantidades por porção

BIOQUÍMICA DA SÍNTESE DE 
MELATONINA A PARTIR DO 

AMINOÁCIDO TRIPTOFANO.1,2

L-TRIPTOFANO

5-HTP

SEROTONINA

MELATONINA

Triptofano
hidroxilase

Descarboxilase de
L-aminoácidos
aromáticos

Hidroxi-indol-
O-metiltransferase

B6

STRESS

RESISTÊNCIA 
Á INSULINA

DEFICIÊNCIA 
VITAMINA B6

DEFICIÊNCIA 
MAGNÉSIO

ENVELHECIMENTO
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Sabor: Maracujá

Lata 240g - 30 porções

BEAUTY SLEEP

200 mg ácido ortosilícico estabilizado em colina (ch-OSA)
Vitaminas A, C, E, Zinco

ATIVOS BEAUTY

250 mg L-triptofano
Vitamina B6 e magnésio

ATIVOS SLEEP

LANÇAMENTO

BAIXAS
CALORIAS

NÃO
CONTÉM

GLÚTEN
VEGANOZERO

AÇÚCAR
ZERO
LACTOSE

1-Proksch, E., et al. Skin Pharmacology and Physiologyv, . 27, n. 3, p. 113–119, 2014

Valor energético
Carboidratos
   Açúcares
     Lactose
Proteínas
Sódio
Zinco
Vitamina A
Vitamina E
Vitamina C
Ácido pantotênico
Biotina

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2,8 g (1 stick)

Quantidades por porção %VD (*)
9 kcal = 38kJ
0 g, dos quais: 
0 g, dos quais:

0 g
2,3 g

 9,0 mg
7,0 mg
600 µg
10 mg
45 mg
5,0 mg
30 µg

0%
0%
**
**

3%
0%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 porção 
de Celluctiv® Body Skin por no mínimo 3 meses.

Orientar seu paciente a utilizar 1 porção (10g) do produto em 
um copo com 100mL de água e mexer até completa 
dissolução. Pode ser consumido com outras bebidas, em 
preparações frias ou quentes (não ferver).

1- Schunck M et al. J Med Food, v.18, n.12, p.1340-8, 2015. 2- Lau, F.C . et al. Nutriotional Cosmetics, 2009, p. 217-232, 3- Jia, Z. et al. Molecular Vision, v.17, p. 210-217, 2011. 4- Guardiola S & Mach N. Endocrinol Nutr. v. 61, n. 5, p. 274-295, 2014.

Indicação:
Pacientes que apresentam qualquer tipo de celulite, que 
necessitam de um aporte de substâncias específicas que 
restaure, de dentro para fora, funções e condições 
celulares / teciduais alteradas.

OS COMPOSTOS ATIVOS DE CELLUCTIV® AGEM NAS
CAMADAS MAIS PROFUNDAS RESTAURANDO AS FUNÇÕES
OU CONDIÇÕES ALTERADAS DE DENTRO PARA FORA1-3.

Fórmula concentrada e inovadora à base de substâncias 
antioxidantes e potencializadoras de colágeno, que atuam 
como coadjuvantes no tratamento da pele com celulite. 

Celluctiv® contém 9g de peptídeos ativos de colágeno, 
associados a um complexo antioxidante de vitamina A, C, E 
e zinco + compostos ativos presentes naturalmente no 
Hibiscus sabdari�a, Vitis vinifera e blueberry. Essa potente 
combinação, ajuda a diminuir a retenção de líquidos, 
aumentar a microcirculação e firmeza da pele, favorecendo a 
redução do acúmulo de gorduras.

Associado a tratamentos locais tópicos ou estéticos, 
Celluctiv® age de forma sinérgica, potencializando o 
efeito desses tratamentos, restaurando as funções ou 
condições alteradas de dentro para fora.

14

Ingredientes: colágeno hidrolisado, hibisco em pó (Hibiscus 
sabdari�a), uva desidratada em pó (Vitis vinifera), suco de 
blueberry desidratado em pó, beterraba desidratada em pó,
ascorbato de sódio (vitamina C), DL alfa acetato de tocoferol 
(vitamina E), sulfato de zinco monohidratado (zinco), palmitato 
de retinol (vitamina A), aromas naturais, acidulante ácido cítrico 
e edulcorante natural glicosídeos de steviol (stévia).

Celluctiv® potencializa os efeitos dos tratamentos tópicos e estéticos.

Não contém quantidades significativas de gorduras 

totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra 

alimentar. *% Valores diários com base em uma 

dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários 

podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

ANTES DEPOIS

H. sabdari�a modula a expressão gênica favorecendo a diurese e a redução
da deposição de lipídios nos adipócitos

1- Rasheed H, et al. Skin Pharmacol Physiol. v.26, n.2, p.101-7, 2013; 2. Grafe F,et al. The Journal of Investigative Dermatology. v.120, n.3, 2003; 3- Kobayashi D, et al. J Pharmacol Sci v.115, p.230 – 234, 2011

DEPOIS

DEPOIS

Indicação:
Pacientes que apresentam cabelo e unhas enfraquecidos 
e/ou danificados.

Queda de cabelo.

Síndrome de unhas frágeis.

Fórmula concentrada, potente e exclusiva que associa 10g de 
peptídeos ativos de colágeno de alta absorção, a um 
complexo de vitaminas e minerais com ação antioxidante que 
permite uma entrega diferenciada para cabelo e unhas mais 
saudáveis e fortes.

Cada porção contém 100% das necessidades diárias de 
biotina, ácido pantotênico, vitamina C, D, B1, B6 e zinco, 
além de ferro, selênio e cobre, todos com ação 
comprovada para a saúde do cabelo e unhas.

Forcee® Hair and Nails também atua positivamente sobre a 
pele, por ser precursor de colágeno, cuidando da beleza por 
completo.

Ingredientes: colágeno hidrolisado, ascorbato de sódio 
(vitamina C), sulfato de zinco monohidratado (zinco), 
pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), pirofosfato de ferro 
(ferro), selenito de sódio (selênio), cloridrato de piridoxina 
(vitamina B6), nitrato de tiamina (vitamina B1), sulfato de cobre 
anidro (cobre), biotina, colecalciferol (vitamina D), 
antiumectante dióxido de silício e espessante goma xantana.

Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 porção 
de Forcee® Hair and Nails por no mínimo 3 meses.

Orientar o paciente a utilizar 1 porção (11g) do produto em um 
copo com 200mL de água e mexer até completa dissolução. 
Pode ser consumido com outras bebidas, em preparações 
frias ou quentes (não ferver).

Não contém quantidades significativas de gorduras 

totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra 

alimentar. *% Valores diários com base em uma 

dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários 

podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

FORCEE® HAIR AND NAILS ATUA SOBRE ESTADOS 
CARENCIAIS QUE LEVAM AO ENFRAQUECIMENTO E 
FRAGILIDADE DAS UNHAS E DO CABELO, REPONDO 
NUTRIENTES E AUMENTANDO O CONTEÚDO DE QUERATINA1-3.

DANIFICADO

ANTES DEPOIS

SAUDÁVEL
Danificado SaudávelDanificado Saudável

Sabor:Neutro, Laranja e Abacaxi com Hortelã.

Lata 330g - 30 porções

FORCEE® HAIR AND NAILS

10G DE PEPTÍDEOS ATIVOS DE COLÁGENO.

BIOTINA, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINA C, D, B1, B6, E ZINCO (100%VD)
.
RICO EM FERRO, SELÊNIO E COBRE.

Sabor: Frutas Roxas.

Lata 300g - 30 porções

CELLUCTIV® BODY SKIN

9G DE PEPTÍDEOS DE COLÁGENO.

VITAMINAS A, C, E, ZINCO (100% VD).

COM ATIVOS DO HIBISCUS SABDARIFFA, VITIS VINIFERA E BLUEBERRY.
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Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 porção 
de Celluctiv® Body Skin por no mínimo 3 meses.

Orientar seu paciente a utilizar 1 porção (10g) do produto em 
um copo com 100mL de água e mexer até completa 
dissolução. Pode ser consumido com outras bebidas, em 
preparações frias ou quentes (não ferver).

1- Schunck M et al. J Med Food, v.18, n.12, p.1340-8, 2015. 2- Lau, F.C . et al. Nutriotional Cosmetics, 2009, p. 217-232, 3- Jia, Z. et al. Molecular Vision, v.17, p. 210-217, 2011. 4- Guardiola S & Mach N. Endocrinol Nutr. v. 61, n. 5, p. 274-295, 2014.

Indicação:
Pacientes que apresentam qualquer tipo de celulite, que 
necessitam de um aporte de substâncias específicas que 
restaure, de dentro para fora, funções e condições 
celulares / teciduais alteradas.

OS COMPOSTOS ATIVOS DE CELLUCTIV® AGEM NAS
CAMADAS MAIS PROFUNDAS RESTAURANDO AS FUNÇÕES
OU CONDIÇÕES ALTERADAS DE DENTRO PARA FORA1-3.

Fórmula concentrada e inovadora à base de substâncias 
antioxidantes e potencializadoras de colágeno, que atuam 
como coadjuvantes no tratamento da pele com celulite. 

Celluctiv® contém 9g de peptídeos ativos de colágeno, 
associados a um complexo antioxidante de vitamina A, C, E 
e zinco + compostos ativos presentes naturalmente no 
Hibiscus sabdari�a, Vitis vinifera e blueberry. Essa potente 
combinação, ajuda a diminuir a retenção de líquidos, 
aumentar a microcirculação e firmeza da pele, favorecendo a 
redução do acúmulo de gorduras.

Associado a tratamentos locais tópicos ou estéticos, 
Celluctiv® age de forma sinérgica, potencializando o 
efeito desses tratamentos, restaurando as funções ou 
condições alteradas de dentro para fora.
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Ingredientes: colágeno hidrolisado, hibisco em pó (Hibiscus 
sabdari�a), uva desidratada em pó (Vitis vinifera), suco de 
blueberry desidratado em pó, beterraba desidratada em pó,
ascorbato de sódio (vitamina C), DL alfa acetato de tocoferol 
(vitamina E), sulfato de zinco monohidratado (zinco), palmitato 
de retinol (vitamina A), aromas naturais, acidulante ácido cítrico 
e edulcorante natural glicosídeos de steviol (stévia).

Celluctiv® potencializa os efeitos dos tratamentos tópicos e estéticos.

Não contém quantidades significativas de gorduras 

totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra 

alimentar. *% Valores diários com base em uma 

dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários 

podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

ANTES DEPOIS

H. sabdari�a modula a expressão gênica favorecendo a diurese e a redução
da deposição de lipídios nos adipócitos

1- Rasheed H, et al. Skin Pharmacol Physiol. v.26, n.2, p.101-7, 2013; 2. Grafe F,et al. The Journal of Investigative Dermatology. v.120, n.3, 2003; 3- Kobayashi D, et al. J Pharmacol Sci v.115, p.230 – 234, 2011

DEPOIS

DEPOIS

Indicação:
Pacientes que apresentam cabelo e unhas enfraquecidos 
e/ou danificados.

Queda de cabelo.

Síndrome de unhas frágeis.

Fórmula concentrada, potente e exclusiva que associa 10g de 
peptídeos ativos de colágeno de alta absorção, a um 
complexo de vitaminas e minerais com ação antioxidante que 
permite uma entrega diferenciada para cabelo e unhas mais 
saudáveis e fortes.

Cada porção contém 100% das necessidades diárias de 
biotina, ácido pantotênico, vitamina C, D, B1, B6 e zinco, 
além de ferro, selênio e cobre, todos com ação 
comprovada para a saúde do cabelo e unhas.

Forcee® Hair and Nails também atua positivamente sobre a 
pele, por ser precursor de colágeno, cuidando da beleza por 
completo.

Ingredientes: colágeno hidrolisado, ascorbato de sódio 
(vitamina C), sulfato de zinco monohidratado (zinco), 
pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), pirofosfato de ferro 
(ferro), selenito de sódio (selênio), cloridrato de piridoxina 
(vitamina B6), nitrato de tiamina (vitamina B1), sulfato de cobre 
anidro (cobre), biotina, colecalciferol (vitamina D), 
antiumectante dióxido de silício e espessante goma xantana.

Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 porção 
de Forcee® Hair and Nails por no mínimo 3 meses.

Orientar o paciente a utilizar 1 porção (11g) do produto em um 
copo com 200mL de água e mexer até completa dissolução. 
Pode ser consumido com outras bebidas, em preparações 
frias ou quentes (não ferver).

Não contém quantidades significativas de gorduras 

totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra 

alimentar. *% Valores diários com base em uma 

dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários 

podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

FORCEE® HAIR AND NAILS ATUA SOBRE ESTADOS 
CARENCIAIS QUE LEVAM AO ENFRAQUECIMENTO E 
FRAGILIDADE DAS UNHAS E DO CABELO, REPONDO 
NUTRIENTES E AUMENTANDO O CONTEÚDO DE QUERATINA1-3.

DANIFICADO

ANTES DEPOIS

SAUDÁVEL
Danificado SaudávelDanificado Saudável

Sabor:Neutro, Laranja e Abacaxi com Hortelã.

Lata 330g - 30 porções

FORCEE® HAIR AND NAILS

10G DE PEPTÍDEOS ATIVOS DE COLÁGENO.

BIOTINA, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINA C, D, B1, B6, E ZINCO (100%VD)
.
RICO EM FERRO, SELÊNIO E COBRE.

Sabor: Frutas Roxas.

Lata 300g - 30 porções

CELLUCTIV® BODY SKIN

9G DE PEPTÍDEOS DE COLÁGENO.

VITAMINAS A, C, E, ZINCO (100% VD).

COM ATIVOS DO HIBISCUS SABDARIFFA, VITIS VINIFERA E BLUEBERRY.
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1- Oe, M. et al. Nutrition Journal, v. 15, n. 1, p. 1–10, 2016. 2- Butawan, M. et al. Nutrients, v. 9, n. 3,p. 1–21, 2017. 3- Xu, G. et al. International Journal of Biomedical Science, v. 11, n. 2, p. 54–60, 2015.

DEPOIS

Indicação:
Para pessoas que desejam prevenir problemas 
articulares (osteoartrite, artrose e artrite reumatoide) ou 
amenizar as dores nas articulações;

Praticantes de atividade física, idosos e pessoas com 
sobrepeso podem se beneficiar.

Hyaluronic II Joint é um suplemento com tecnologia 
avançada, com ação focada na saúde das articulações. 
Proporciona mais flexibilidade e mobilidade dos movimentos, 
devido  ao seu efeito condroprotetor e antiinflamatório. 

Fórmula exclusiva e completa com ácido hialurônico de alto 
peso molecular e específico para as articulações, colágeno 
tipo II e metilsulfonilmetano (MSM), fonte natural de 
enxofre orgânico, que participa da formação de constituintes 
do tecido conectivo. 

Uma única porção contém as doses ideais recomendadas 
desses ativos, avaliadas em estudos clínicos. Hyaluronic II Joint 
contém também vitaminas e minerais que potencializam 
ainda mais os resultados, por ajudarem na formação do 
colágeno e na manutenção dos tecidos conectivos. 

Ingredientes: Metilsulfonilmetano (MSM – 900mg/porção), 
hialuronato de sódio (fonte de ácido hialurônico – 
60mg/porção), colágeno tipo II (40 mg/porção), ascorbato de 
sódio (vitamina C), DL alfa acetato de tocoferol (vitamina E), 
sulfato de zinco monohidratado (zinco), sulfato de manganês 
monohidratado (manganês), palmitato de retinol (vitamina A) e 
agente de massa maltitol. 

Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 porção 
de Hyaluronic II Joint por no mínimo 3 meses.

Orientar o paciente a adicionar 1 stick (2,5 g) em 200 mL de 
água ou bebida de sua preferência e mexer até completa 
dissolução. Não utilizar em líquidos quentes ou bebidas muito 
ácidas. Para uma ótima diluição, utilizar líquidos na 
temperatura ambiente e livres de gorduras, tais como leite 
desnatado.

A SUPLEMENTAÇÃO COM MSM CONFERE MÚLTIPLOS
BENEFÍCIOS À SAÚDE ARTICULAR2

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2,5g (1 stick)

Quantidades por porção %VD (*)

0 kcal = 0 kJ

1,5 g, dos quais:

0 g, dos quais:

0 g

1,4 g

11 mg

4,9 mg

1,6 mg

211 µg

7,0 mg

32 mg

60 mg

900 mg

40 mg

0%

1%

**

**

**

0%

70%

70%

35%

70%

71%

Valor Energético

Carboidratos

      Açúcares

          Lactose

      Polióis

Sódio

Zinco

Manganês

Vitamina A

Vitamina E

Vitamina C

Ácido hialurônico

Metilsulfonilmetano (MSM)

Colágeno não desnaturado tipo II

Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras 
saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. *% Valores Diários com base em 
uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores 
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não 
estabelecidos.

ESTRESSE OXIDATIVO

INFLAMAÇÃO

REPOSIÇÃO DO
TECIDO CONJUNTIVO

ASSOCIAÇÃO DE COLÁGENO TIPO II + MSM
 + VITAMINA C MELHORA A MOBILIDADE E 

FLEXIBILIDADE ARTICULAR3

MSM + VIT. C + 
COLÁGENO TIPO II

100 
VOLUNTÁRIOS

12
SEMANAS

↑ FUNÇÃO ARTICULAR
↓ DOR

↓RIGIDEZ
↓ INCHAÇO

↓DIFICULDADE PARA 
ANDAR, LEVANTAR E 

DESCER ESCADAS

REDUÇÃO DOS SINTOMAS DA OSTEOARTRITE COM 
50 A 60 MG DE ÁCIDO HIALURÔNICO ORAL1

48mg
3 meses

148
voluntários

↑flexão articular, ↓derrame
articular e ↓dor

52mg
3 meses

68
voluntários

↓efusão sinovial e dor
↑da força muscular

↑expressão de genes
(glicosaminoglicanas e

matriz extracelular)

56mg
3 meses

40
voluntários

↓dor, ↓citocinas,
↓bradicinina, ↓turnover do

fluido sinovial

60mg
2 semanas

24
voluntários ↓dor e desconforto

60mg
4 meses

40
voluntários

↓dor
↓sintomas gerais

Protocolo Voluntários ResultadosLINHA CLINICAL
Nutrição especializada

Sabor: Neutro

Caixa 75g – 30 sticks

HYALURONIC II JOINT

60MG DE ÁCIDO HIALURÔNICO POR PORÇÃO (PM 1000 - 1500KDA).

40MG DE COLÁGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II.

900MG DE METILSULFONILMETANO (MSM).

RICO EM VITAMINA A, C, E, ZINCO E MANGANÊS.
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1- Oe, M. et al. Nutrition Journal, v. 15, n. 1, p. 1–10, 2016. 2- Butawan, M. et al. Nutrients, v. 9, n. 3,p. 1–21, 2017. 3- Xu, G. et al. International Journal of Biomedical Science, v. 11, n. 2, p. 54–60, 2015.

DEPOIS

Indicação:
Para pessoas que desejam prevenir problemas 
articulares (osteoartrite, artrose e artrite reumatoide) ou 
amenizar as dores nas articulações;

Praticantes de atividade física, idosos e pessoas com 
sobrepeso podem se beneficiar.

Hyaluronic II Joint é um suplemento com tecnologia 
avançada, com ação focada na saúde das articulações. 
Proporciona mais flexibilidade e mobilidade dos movimentos, 
devido  ao seu efeito condroprotetor e antiinflamatório. 

Fórmula exclusiva e completa com ácido hialurônico de alto 
peso molecular e específico para as articulações, colágeno 
tipo II e metilsulfonilmetano (MSM), fonte natural de 
enxofre orgânico, que participa da formação de constituintes 
do tecido conectivo. 

Uma única porção contém as doses ideais recomendadas 
desses ativos, avaliadas em estudos clínicos. Hyaluronic II Joint 
contém também vitaminas e minerais que potencializam 
ainda mais os resultados, por ajudarem na formação do 
colágeno e na manutenção dos tecidos conectivos. 

Ingredientes: Metilsulfonilmetano (MSM – 900mg/porção), 
hialuronato de sódio (fonte de ácido hialurônico – 
60mg/porção), colágeno tipo II (40 mg/porção), ascorbato de 
sódio (vitamina C), DL alfa acetato de tocoferol (vitamina E), 
sulfato de zinco monohidratado (zinco), sulfato de manganês 
monohidratado (manganês), palmitato de retinol (vitamina A) e 
agente de massa maltitol. 

Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 porção 
de Hyaluronic II Joint por no mínimo 3 meses.

Orientar o paciente a adicionar 1 stick (2,5 g) em 200 mL de 
água ou bebida de sua preferência e mexer até completa 
dissolução. Não utilizar em líquidos quentes ou bebidas muito 
ácidas. Para uma ótima diluição, utilizar líquidos na 
temperatura ambiente e livres de gorduras, tais como leite 
desnatado.

A SUPLEMENTAÇÃO COM MSM CONFERE MÚLTIPLOS
BENEFÍCIOS À SAÚDE ARTICULAR2

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2,5g (1 stick)

Quantidades por porção %VD (*)

0 kcal = 0 kJ

1,5 g, dos quais:

0 g, dos quais:

0 g

1,4 g

11 mg

4,9 mg

1,6 mg

211 µg

7,0 mg

32 mg

60 mg

900 mg

40 mg

0%

1%

**

**

**

0%

70%

70%

35%

70%

71%

Valor Energético

Carboidratos

      Açúcares

          Lactose

      Polióis

Sódio

Zinco

Manganês

Vitamina A

Vitamina E

Vitamina C

Ácido hialurônico

Metilsulfonilmetano (MSM)

Colágeno não desnaturado tipo II

Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras 
saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. *% Valores Diários com base em 
uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores 
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não 
estabelecidos.

ESTRESSE OXIDATIVO

INFLAMAÇÃO

REPOSIÇÃO DO
TECIDO CONJUNTIVO

ASSOCIAÇÃO DE COLÁGENO TIPO II + MSM
 + VITAMINA C MELHORA A MOBILIDADE E 

FLEXIBILIDADE ARTICULAR3

MSM + VIT. C + 
COLÁGENO TIPO II

100 
VOLUNTÁRIOS

12
SEMANAS

↑ FUNÇÃO ARTICULAR
↓ DOR

↓RIGIDEZ
↓ INCHAÇO

↓DIFICULDADE PARA 
ANDAR, LEVANTAR E 

DESCER ESCADAS

REDUÇÃO DOS SINTOMAS DA OSTEOARTRITE COM 
50 A 60 MG DE ÁCIDO HIALURÔNICO ORAL1

48mg
3 meses

148
voluntários

↑flexão articular, ↓derrame
articular e ↓dor

52mg
3 meses

68
voluntários

↓efusão sinovial e dor
↑da força muscular

↑expressão de genes
(glicosaminoglicanas e

matriz extracelular)

56mg
3 meses

40
voluntários

↓dor, ↓citocinas,
↓bradicinina, ↓turnover do

fluido sinovial

60mg
2 semanas

24
voluntários ↓dor e desconforto

60mg
4 meses

40
voluntários

↓dor
↓sintomas gerais

Protocolo Voluntários ResultadosLINHA CLINICAL
Nutrição especializada

Sabor: Neutro

Caixa 75g – 30 sticks

HYALURONIC II JOINT

60MG DE ÁCIDO HIALURÔNICO POR PORÇÃO (PM 1000 - 1500KDA).

40MG DE COLÁGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II.

900MG DE METILSULFONILMETANO (MSM).

RICO EM VITAMINA A, C, E, ZINCO E MANGANÊS.
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1-Oesser S et al. Cell Tissue Res. v. 311, n.3, p.393-9, 2003. 2- Benito-Ruiz P. Int J Food Sci Nutr. v.60, n.2, p.99-113, 2009. 3. Liu, J. et al,. PLoS One, v. 10, n. 8, 2015.

DEPOIS

Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 cápsula 
de Colágeno tipo II Sanavita® por no mínimo 1 mês. 

Orientar o paciente a não interromper o tratamento. O 
resultado depende do consumo diário ininterrupto.

REGISTRO MS: 6.7153.0031.001-9

Indicação:
Pacientes que apresentam problemas articulares 
(osteoartrite/ artrose, artrite reumatoide e artralgia) ou que 
necessitam amenizar as dores nas articulações e se 
recuperar de lesões de atividades de alto impacto.

Praticantes de atividade física, idosos e pessoas com 
sobrepeso podem se beneficiar.

O Colágeno tipo II da Sanavita® é um suplemento à base de 
colágeno não hidrolisado, obtido através de avançada 
tecnologia que concentra em uma única cápsula (sem 
corante) 40mg de colágeno tipo II extraído da cartilagem de 
frango e 100% das necessidades diárias das vitaminas C, E 
e complexo B.

Uma única dose ao dia é capaz de melhorar a mobilidade e 
flexibilidade das articulações através da redução de processos
inflamatórios e, dos sintomas associados ao desgaste deste 
tecido. Ainda, o colágeno tipo II estimula a atividade de 
condrócitos, células do tecido cartilaginoso, a produzir 
colágeno, um componente estrutural de cartilagens. 

O colágeno tipo II da Sanavita®    torna a rotina mais flexível e 
confortável, para uma vida muito mais ativa e sem dor.     

Indicação:
Pacientes que apresentam problemas ósseos (osteopenia/
osteoporose), nos ligamentos e tendões e/ou nas 
articulações (osteoartrite/artrose, artrite reumatoide e 
artralgia) ou em recuperação de lesões articulares oriundas 
de atividades de alto impacto.

Praticantes de atividade física, idosos, mulheres na 
menopausa, bariátricos e pessoas com sobrepeso podem 
se beneficiar.

Artrocomplex® é um suplemento concentrado com duplo 
benefício: auxilia na manutenção e reparação da saúde das 
articulações e ossos.

Sua fórmula exclusiva contém peptídeos ativos de 
colágeno Peptan® (10g por porção), associados a 
antioxidantes (vitaminas C, E e zinco) que estimulam a 
formação de colágeno nos condrócitos e protegem essas 
células contra os danos causados pelos radicais livres. Essa 
combinação traz benefícios positivos para as articulações, 
ligamentos e tendões.

Artrocomplex® contém também Osteomix, um complexo de 
vitamina D, cálcio e magnésio – elementos importantes que 
ajudam a fortalecer e manter a massa óssea íntegra e 
saudável.

Ingredientes: colágeno hidrolisado, carbonato de cálcio 
(cálcio), colecalciferol (vitamina D), óxido de magnésio 
(magnésio), ascorbato de sódio (vitamina C), DL alfa acetato 
de tocoferol (vitamina E), sulfato de zinco monohidratado 
(zinco), aroma natural e edulcorante natural glicosídeos de 
steviol (stévia).

Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 porção 
de Artrocomplex® por no mínimo 3 meses.

Orientar o paciente a utilizar 1 porção (11g) do produto em um 
copo com 200mL de água e mexer até completa dissolução. 
Pode ser consumido com outras bebidas, em preparações 
frias ou quentes (não ferver). Para otimizar os resultados, pode 
ser prescrito juntamente com o Colágeno tipo II Sanavita.

PEPTÍDEOS DE COLÁGENO ESTIMULAM A SÍNTESE
DE COLÁGENO NOS CONDRÓCITOS1-2.

Ingredientes: colágeno de frango tipo 2, vitamina C 
(ascorbato de sódio), acetato de tocoferol (vitamina E), 
nicotinamida (vitamina B3), piridoxina (vitamina B6), tiamina 
(vitamina B1), cianocobalamina (vitamina B12), estabilizante 
amido de milho e antiumectante dióxido de silício. Cápsula: 
gelatina, umectante glicerina e água purificada.

1- Crowley, D. C. et al. International Journal of Medical Sciences, v. 6, n.6, p. 312–321, 2009. 2- Bakilan, F. et al. The Eurasian Journal of Medicine, v. 48, n. 2, p. 95–101, 2016.

ASSOCIAÇÃO DE PEPTÍDEOS DE COLÁGENO +
CÁLCIO É MAIS EFETIVA NA PREVENÇÃO DA PERDA
DA MASSA OSSEA3.

Setas indicam redes de 

colágeno depositadas ao 

redor dos condrócitos1.

Condrócitos em meio basal.

Imagens tridimensionais representativas dos fêmures distais de animais ovariectomizadas. 

(A) Fêmur de animais ovariectomizadas tratadas diariamente com 750 mg/kg peptídeos de 

colágeno e  75 mg/kg de citrato de cálcio. (B) Fêmur de animais ovariectomizadas tratadas 

diariamente com  75 mg/kg de citrato de cálcio.

Condrócitos em meio com 

colágeno 0,5mg/mL.

Não contém quantidades significativas de gorduras 

totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra 

alimentar. *% Valores diários com base em uma 

dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários 

podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

A B

Caixa - 30 cápsulas

COLÁGENO TIPO II®

40MG DE COLÁGENO TIPO II NÃO HIDROLISADO.

VITAMINAS B1, B3, B6, B12, C, E (100% VD).

CÁPSULA TRANSPARENTE E SEM CORANTE.

Lata 330g - 30 porções

ARTROCOMPLEX®

10G DE PEPTÍDEOS DE COLÁGENO PEPTAN®.

EXCLUSIVO OSTEOMIX – VITAMINA D, CÁLCIO E MAGNÉSIO.

RICO EM ANTIOXIDANTES (VITAMINAS C, E, ZINCO).

COLÁGENO TIPO II PROPORCIONA UMA REDUÇÃO
MAIS EXPRESSIVA NA ESCALA WOMAC*, DO QUE A

CONDROITINA + GLUCOSAMINA (CG)¹

Não contém quantidades significativas de valor 

energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, 

gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e 

sódio. *% Valores diários com base em uma dieta de 

2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários podem 

ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

Foram observadas melhoras significativas nos parâmetros dor, 
funcionalidade e qualidade de vida no grupo PA+CII, enquanto 

apenas alguns benefícios foram identificados no grupo PA.

COLÁGENO TIPO II POTENCIALIZA A AÇÃO
DO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO2
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1-Oesser S et al. Cell Tissue Res. v. 311, n.3, p.393-9, 2003. 2- Benito-Ruiz P. Int J Food Sci Nutr. v.60, n.2, p.99-113, 2009. 3. Liu, J. et al,. PLoS One, v. 10, n. 8, 2015.

DEPOIS

Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 cápsula 
de Colágeno tipo II Sanavita® por no mínimo 1 mês. 

Orientar o paciente a não interromper o tratamento. O 
resultado depende do consumo diário ininterrupto.

REGISTRO MS: 6.7153.0031.001-9

Indicação:
Pacientes que apresentam problemas articulares 
(osteoartrite/ artrose, artrite reumatoide e artralgia) ou que 
necessitam amenizar as dores nas articulações e se 
recuperar de lesões de atividades de alto impacto.

Praticantes de atividade física, idosos e pessoas com 
sobrepeso podem se beneficiar.

O Colágeno tipo II da Sanavita® é um suplemento à base de 
colágeno não hidrolisado, obtido através de avançada 
tecnologia que concentra em uma única cápsula (sem 
corante) 40mg de colágeno tipo II extraído da cartilagem de 
frango e 100% das necessidades diárias das vitaminas C, E 
e complexo B.

Uma única dose ao dia é capaz de melhorar a mobilidade e 
flexibilidade das articulações através da redução de processos
inflamatórios e, dos sintomas associados ao desgaste deste 
tecido. Ainda, o colágeno tipo II estimula a atividade de 
condrócitos, células do tecido cartilaginoso, a produzir 
colágeno, um componente estrutural de cartilagens. 

O colágeno tipo II da Sanavita®    torna a rotina mais flexível e 
confortável, para uma vida muito mais ativa e sem dor.     

Indicação:
Pacientes que apresentam problemas ósseos (osteopenia/
osteoporose), nos ligamentos e tendões e/ou nas 
articulações (osteoartrite/artrose, artrite reumatoide e 
artralgia) ou em recuperação de lesões articulares oriundas 
de atividades de alto impacto.

Praticantes de atividade física, idosos, mulheres na 
menopausa, bariátricos e pessoas com sobrepeso podem 
se beneficiar.

Artrocomplex® é um suplemento concentrado com duplo 
benefício: auxilia na manutenção e reparação da saúde das 
articulações e ossos.

Sua fórmula exclusiva contém peptídeos ativos de 
colágeno Peptan® (10g por porção), associados a 
antioxidantes (vitaminas C, E e zinco) que estimulam a 
formação de colágeno nos condrócitos e protegem essas 
células contra os danos causados pelos radicais livres. Essa 
combinação traz benefícios positivos para as articulações, 
ligamentos e tendões.

Artrocomplex® contém também Osteomix, um complexo de 
vitamina D, cálcio e magnésio – elementos importantes que 
ajudam a fortalecer e manter a massa óssea íntegra e 
saudável.

Ingredientes: colágeno hidrolisado, carbonato de cálcio 
(cálcio), colecalciferol (vitamina D), óxido de magnésio 
(magnésio), ascorbato de sódio (vitamina C), DL alfa acetato 
de tocoferol (vitamina E), sulfato de zinco monohidratado 
(zinco), aroma natural e edulcorante natural glicosídeos de 
steviol (stévia).

Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 porção 
de Artrocomplex® por no mínimo 3 meses.

Orientar o paciente a utilizar 1 porção (11g) do produto em um 
copo com 200mL de água e mexer até completa dissolução. 
Pode ser consumido com outras bebidas, em preparações 
frias ou quentes (não ferver). Para otimizar os resultados, pode 
ser prescrito juntamente com o Colágeno tipo II Sanavita.

PEPTÍDEOS DE COLÁGENO ESTIMULAM A SÍNTESE
DE COLÁGENO NOS CONDRÓCITOS1-2.

Ingredientes: colágeno de frango tipo 2, vitamina C 
(ascorbato de sódio), acetato de tocoferol (vitamina E), 
nicotinamida (vitamina B3), piridoxina (vitamina B6), tiamina 
(vitamina B1), cianocobalamina (vitamina B12), estabilizante 
amido de milho e antiumectante dióxido de silício. Cápsula: 
gelatina, umectante glicerina e água purificada.

1- Crowley, D. C. et al. International Journal of Medical Sciences, v. 6, n.6, p. 312–321, 2009. 2- Bakilan, F. et al. The Eurasian Journal of Medicine, v. 48, n. 2, p. 95–101, 2016.

ASSOCIAÇÃO DE PEPTÍDEOS DE COLÁGENO +
CÁLCIO É MAIS EFETIVA NA PREVENÇÃO DA PERDA
DA MASSA OSSEA3.

Setas indicam redes de 

colágeno depositadas ao 

redor dos condrócitos1.

Condrócitos em meio basal.

Imagens tridimensionais representativas dos fêmures distais de animais ovariectomizadas. 

(A) Fêmur de animais ovariectomizadas tratadas diariamente com 750 mg/kg peptídeos de 

colágeno e  75 mg/kg de citrato de cálcio. (B) Fêmur de animais ovariectomizadas tratadas 

diariamente com  75 mg/kg de citrato de cálcio.

Condrócitos em meio com 

colágeno 0,5mg/mL.

Não contém quantidades significativas de gorduras 

totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra 

alimentar. *% Valores diários com base em uma 

dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários 

podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

A B

Caixa - 30 cápsulas

COLÁGENO TIPO II®

40MG DE COLÁGENO TIPO II NÃO HIDROLISADO.

VITAMINAS B1, B3, B6, B12, C, E (100% VD).

CÁPSULA TRANSPARENTE E SEM CORANTE.

Lata 330g - 30 porções

ARTROCOMPLEX®

10G DE PEPTÍDEOS DE COLÁGENO PEPTAN®.

EXCLUSIVO OSTEOMIX – VITAMINA D, CÁLCIO E MAGNÉSIO.

RICO EM ANTIOXIDANTES (VITAMINAS C, E, ZINCO).

COLÁGENO TIPO II PROPORCIONA UMA REDUÇÃO
MAIS EXPRESSIVA NA ESCALA WOMAC*, DO QUE A

CONDROITINA + GLUCOSAMINA (CG)¹

Não contém quantidades significativas de valor 

energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, 

gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e 

sódio. *% Valores diários com base em uma dieta de 

2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários podem 

ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

Foram observadas melhoras significativas nos parâmetros dor, 
funcionalidade e qualidade de vida no grupo PA+CII, enquanto 

apenas alguns benefícios foram identificados no grupo PA.

COLÁGENO TIPO II POTENCIALIZA A AÇÃO
DO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO2
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1. Yurrita, LC et al. Nutr Hosp. v.30, n.2, p.244-252, 2014; 2. Costabile A et al.. Br J Nutr, v.108, n.3, p.471-81, 2012; 3 . Dahl, WJ et al. J Nutr Sci, v.3, e7, p. 1-8, 2014.

DEPOIS

Sugestão de prescrição:
O consumo deverá ser feito preferencialmente próximo às 
refeições (15 minutos antes) ou junto às refeições, para que os 
ativos possam atuar efetivamente na modulação glicêmica.

 Orientar o paciente a adicionar 1 porção (10g) em 200 mL da 
bebida ou alimento de sua preferência e misturar até completa 
dissolução.

É importante que o paciente aumente a ingestão de água ao
consumir alimentos ricos em fibras.

Indicação:
Pacientes que apresentam alteração glicêmica e/ou 
requerem dietas com baixo índice glicêmico.

Pacientes que estão em processo de emagrecimento ou 
necessitam aumentar o aporte de fibras na dieta.

Fórmula inovadora e exclusiva que atua como um 
modulador glicêmico, reduzindo o impacto negativo 
gerado pela ingestão de alimentos ricos em carboidratos, 
reduzindo os picos glicêmicos. 

Contém um complexo único de 5 fibras (5,6g/porção), 
associado à canela (Cinnamomum spp) e vitaminas e 
minerais específicos, dentre eles o picolinato de cromo e o 
magnésio, que agem em sinergia sobre as reações 
metabólicas que controlam a glicemia. Glicemix® IG favorece 
também a redução do apetite e o acúmulo de gordura 
corporal.

Indicação:
Pacientes que necessitam de suplementação de fibra 
alimentar para a manutenção da saúde intestinal, assim 
como, para processos que exijam uma melhora no 
comportamento intestinal.

Pacientes que estão em processo de emagrecimento ou 
necessitam aumentar o aporte de fibras na dieta.

Alimento funcional à base de fibras prebióticas, 100% 
solúveis, que auxiliam no equilíbrio da flora intestinal, 
promovendo vários benefícios a saúde. Seu consumo ajuda a 
regular o funcionamento do intestino e aliviar os 
desconfortos causados pelo intestino preguiçoso e 
diarreia. As fibras prebióticas também elevam a síntese de 
ácidos graxos de cadeia curta no intestino, proporcionando 
um bom funcionamento do sistema digestório.

Cada porção de 5g contém 4,5g de fibras – inulina, 
oligofrutose (FOS) e polidextrose – todas de fontes 
vegetais, combinadas de forma a agir sinergicamente, 
potencializando os benefícios. Floraliv® não altera o sabor, 
odor e textura dos alimentos e bebidas.

Ingredientes: polidextrose, inulina e oligofrutose (FOS).

Sugestão de prescrição:
Adultos e crianças acima de 12 anos: prescreva 1 porção ao 
dia, progredindo até 3 porções, conforme a necessidade e 
tolerância.

Crianças de 7 a 12 anos: prescreva 1 porção ao dia, 
progredindo até 2 porções, conforme a necessidade e 
tolerância.

Crianças menores de 7 anos: a prescrição deverá ser 
adequada conforme quadro e necessidade do paciente.

Orientar o paciente a adicionar 1 porção (5g) em 200 ml da 
bebida ou alimento de sua preferência e mexer até completa 
dissolução. Sugerimos fazer a diluição em um volume menor
(50 ml) e depois adicionar o restante do líquido.

Ingredientes: amido resistente modificado com alto teor de 
amilose, banana verde desidratada em pó, inulina, fibra de 
maçã, canela em pó (Cinnamomum spp), goma guar, sulfato 
de magnésio monohidratado (magnésio), ácido ascórbico 
(vitamina C), sulfato de zinco monohidratado (zinco), 
picolinato de cromo (cromo), selenito de sódio (selênio), 
colecalciferol (vitamina D) e cianocobalamina (vitamina B12).

1.Anderson, J. W. Nutraceuticals, Glycemic Health and Type 2 Diabetes, Ed. Vijai K Pasupuleti and James W Anderson, 2008, 1st ed. pág. 97, 2.Medagama, A. B. Nutrition Journal, v. 14, n. 1, p. 108, 2015, 3. 35. 3. Paiva, A. N. et al. Journal of Trace Elements in Medicine and

Biology, v. 32, p. 66–72, 2015. 4. Silva, F. M. et al. Nutrition Reviews, v. 71, n. 12, p. 790–801, 2013

Registro MS: 4.7216.0020.001-8

Não contém quantidades significativas de carboidratos, 

açúcares, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, 

gorduras trans e sódio. *% Valores diários com base 

em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores 

diários podem ser maiores ou menores dependendo de 

suas necessidades energéticas.

Floraliv® promove o crescimento 

de bactérias benéficas como 

acidophillus e bifidus, estabilizando 

e/ou aumentando a proliferação 

dessas bactérias benéficas. 

Ao aumentar o crescimento de 

bactérias benéficas, Floraliv® pode 

proporcionar efeitos indiretos:

• Redução de constipações;

• Prevenção de diarreias, infecções, 

alergias e desordens autoimunes.

FLORALIV® PROMOVE BENEFÍCIOS À SAÚDE E REGULA O 
FUNCIONAMENTO INTESTINAL1-3

É importante que o paciente aumente a ingestão de água ao 
consumir alimentos ricos em fibras. Floraliv® pode ser 
administrado juntamente com probióticos, conforme a 
necessidade do paciente. 

Lata 250g - 25 porções

GLICEMIX® IG

COMPLEXO DE 5 FIBRAS (5,6G/PORÇÃO) - AMIDO RESISTENTE, BANANA VERDE,
INULINA, FIBRA DE MAÇÃ E GOMA GUAR.

RICO EM VITAMINAS C, D, B12, MAGNÉSIO, ZINCO, SELÊNIO E CROMO (PICOLINATO).

VERSÁTIL – SABOR NEUTRO.

Lata 225g - 45 porções

FLORALIV®

POLIDEXTROSE, INULINA E OLIGOFRUTOSE (FOS).

4,5G FIBRAS PREBIÓTICAS POR PORÇÃO.

VERSÁTIL – NÃO ALTERA SABOR, ODOR E TEXTURA DOS ALIMENTOS.

OS ATIVOS PRESENTES EM GLICEMIX® IG AGEM EM SINERGIA 
REDUZINDO A GLICEMIA PÓS-PRANDIAL1-3.

FIBRAS SÃO COADJUVANTES IMPORTANTES PARA
PACIENTES COM DIABETES TIPO 24.

Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras 

totais, gorduras saturadas e gorduras trans . *% Valores diários 

com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo 

de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.
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1. Yurrita, LC et al. Nutr Hosp. v.30, n.2, p.244-252, 2014; 2. Costabile A et al.. Br J Nutr, v.108, n.3, p.471-81, 2012; 3 . Dahl, WJ et al. J Nutr Sci, v.3, e7, p. 1-8, 2014.

DEPOIS

Sugestão de prescrição:
O consumo deverá ser feito preferencialmente próximo às 
refeições (15 minutos antes) ou junto às refeições, para que os 
ativos possam atuar efetivamente na modulação glicêmica.

 Orientar o paciente a adicionar 1 porção (10g) em 200 mL da 
bebida ou alimento de sua preferência e misturar até completa 
dissolução.

É importante que o paciente aumente a ingestão de água ao
consumir alimentos ricos em fibras.

Indicação:
Pacientes que apresentam alteração glicêmica e/ou 
requerem dietas com baixo índice glicêmico.

Pacientes que estão em processo de emagrecimento ou 
necessitam aumentar o aporte de fibras na dieta.

Fórmula inovadora e exclusiva que atua como um 
modulador glicêmico, reduzindo o impacto negativo 
gerado pela ingestão de alimentos ricos em carboidratos, 
reduzindo os picos glicêmicos. 

Contém um complexo único de 5 fibras (5,6g/porção), 
associado à canela (Cinnamomum spp) e vitaminas e 
minerais específicos, dentre eles o picolinato de cromo e o 
magnésio, que agem em sinergia sobre as reações 
metabólicas que controlam a glicemia. Glicemix® IG favorece 
também a redução do apetite e o acúmulo de gordura 
corporal.

Indicação:
Pacientes que necessitam de suplementação de fibra 
alimentar para a manutenção da saúde intestinal, assim 
como, para processos que exijam uma melhora no 
comportamento intestinal.

Pacientes que estão em processo de emagrecimento ou 
necessitam aumentar o aporte de fibras na dieta.

Alimento funcional à base de fibras prebióticas, 100% 
solúveis, que auxiliam no equilíbrio da flora intestinal, 
promovendo vários benefícios a saúde. Seu consumo ajuda a 
regular o funcionamento do intestino e aliviar os 
desconfortos causados pelo intestino preguiçoso e 
diarreia. As fibras prebióticas também elevam a síntese de 
ácidos graxos de cadeia curta no intestino, proporcionando 
um bom funcionamento do sistema digestório.

Cada porção de 5g contém 4,5g de fibras – inulina, 
oligofrutose (FOS) e polidextrose – todas de fontes 
vegetais, combinadas de forma a agir sinergicamente, 
potencializando os benefícios. Floraliv® não altera o sabor, 
odor e textura dos alimentos e bebidas.

Ingredientes: polidextrose, inulina e oligofrutose (FOS).

Sugestão de prescrição:
Adultos e crianças acima de 12 anos: prescreva 1 porção ao 
dia, progredindo até 3 porções, conforme a necessidade e 
tolerância.

Crianças de 7 a 12 anos: prescreva 1 porção ao dia, 
progredindo até 2 porções, conforme a necessidade e 
tolerância.

Crianças menores de 7 anos: a prescrição deverá ser 
adequada conforme quadro e necessidade do paciente.

Orientar o paciente a adicionar 1 porção (5g) em 200 ml da 
bebida ou alimento de sua preferência e mexer até completa 
dissolução. Sugerimos fazer a diluição em um volume menor
(50 ml) e depois adicionar o restante do líquido.

Ingredientes: amido resistente modificado com alto teor de 
amilose, banana verde desidratada em pó, inulina, fibra de 
maçã, canela em pó (Cinnamomum spp), goma guar, sulfato 
de magnésio monohidratado (magnésio), ácido ascórbico 
(vitamina C), sulfato de zinco monohidratado (zinco), 
picolinato de cromo (cromo), selenito de sódio (selênio), 
colecalciferol (vitamina D) e cianocobalamina (vitamina B12).

1.Anderson, J. W. Nutraceuticals, Glycemic Health and Type 2 Diabetes, Ed. Vijai K Pasupuleti and James W Anderson, 2008, 1st ed. pág. 97, 2.Medagama, A. B. Nutrition Journal, v. 14, n. 1, p. 108, 2015, 3. 35. 3. Paiva, A. N. et al. Journal of Trace Elements in Medicine and

Biology, v. 32, p. 66–72, 2015. 4. Silva, F. M. et al. Nutrition Reviews, v. 71, n. 12, p. 790–801, 2013

Registro MS: 4.7216.0020.001-8

Não contém quantidades significativas de carboidratos, 

açúcares, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, 

gorduras trans e sódio. *% Valores diários com base 

em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores 

diários podem ser maiores ou menores dependendo de 

suas necessidades energéticas.

Floraliv® promove o crescimento 

de bactérias benéficas como 

acidophillus e bifidus, estabilizando 

e/ou aumentando a proliferação 

dessas bactérias benéficas. 

Ao aumentar o crescimento de 

bactérias benéficas, Floraliv® pode 

proporcionar efeitos indiretos:

• Redução de constipações;

• Prevenção de diarreias, infecções, 

alergias e desordens autoimunes.

FLORALIV® PROMOVE BENEFÍCIOS À SAÚDE E REGULA O 
FUNCIONAMENTO INTESTINAL1-3

É importante que o paciente aumente a ingestão de água ao 
consumir alimentos ricos em fibras. Floraliv® pode ser 
administrado juntamente com probióticos, conforme a 
necessidade do paciente. 

Lata 250g - 25 porções

GLICEMIX® IG

COMPLEXO DE 5 FIBRAS (5,6G/PORÇÃO) - AMIDO RESISTENTE, BANANA VERDE,
INULINA, FIBRA DE MAÇÃ E GOMA GUAR.

RICO EM VITAMINAS C, D, B12, MAGNÉSIO, ZINCO, SELÊNIO E CROMO (PICOLINATO).

VERSÁTIL – SABOR NEUTRO.

Lata 225g - 45 porções

FLORALIV®

POLIDEXTROSE, INULINA E OLIGOFRUTOSE (FOS).

4,5G FIBRAS PREBIÓTICAS POR PORÇÃO.

VERSÁTIL – NÃO ALTERA SABOR, ODOR E TEXTURA DOS ALIMENTOS.

OS ATIVOS PRESENTES EM GLICEMIX® IG AGEM EM SINERGIA 
REDUZINDO A GLICEMIA PÓS-PRANDIAL1-3.

FIBRAS SÃO COADJUVANTES IMPORTANTES PARA
PACIENTES COM DIABETES TIPO 24.

Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras 

totais, gorduras saturadas e gorduras trans . *% Valores diários 

com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo 

de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.
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DEPOIS

Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de pelo 
menos 1 porção ao dia.

Orientar o paciente a adicionar 1 porção (5,3g) em 100 mL de 
água e mexer até completa dissolução. Pode ser consumido 
com outras bebidas ou alimentos.

Uma medida corresponde a 5g de L-glutamina.

Indicação:
Pacientes que necessitam melhorar o quadro imunológico 
e/ou a permeabilidade intestinal.

Pacientes que apresentam condições clínicas especiais tais 
como traumas, sepse, queimaduras, pós-operatório, 
acidose, doenças alérgicas e infecciosas.

Atletas e pessoas fisicamente ativas, que praticam 
exercícios intensos e de longa duração.

Glutatech Immune é um suplemento que combina de forma 
exclusiva glutamina 100% pura de altíssima qualidade com 
Imunomix, um complexo composto por zinco, vitamina C e 
selênio, que auxilia o funcionamento do sistema imune.

Cada porção contém 5g de glutamina de origem vegetal, 
GMO-free, fabricada com tecnologia japonesa Ajinomoto® e 
100% das necessidades diárias dos micronutrientes 
presentes em Imunomix. Glutatech Immune tem sabor 
neutro, ótima dissolução, é 100% plant-based e não altera o 
sabor, odor e textura de alimentos e bebidas.

Indicação:
Pacientes que apresentam peso deficiente/magreza 
excessiva.

Pacientes com o organismo debilitado em razão de 
alguma doença ou intervenção cirúrgica.

Pacientes que precisam complementar a dieta para corrigir
deficiências nutricionais.

Praticante de atividade física que deseja aumentar seu 
aporte calórico.

Alimento balanceado desenvolvido para atender as 
necessidades nutricionais de quem precisa ganhar peso. 

Combina ingredientes com um ótimo aporte energético, 
proteínas e 23 vitaminas e minerais.

Sua fórmula complementa a dieta com calorias nutritivas, 
repondo as necessidades energéticas e nutricionais de 
pessoas com peso deficiente, magreza excessiva e 
organismos debilitados.

Ingredientes: maltodextrina, proteína isolada de soja, proteína 
concentrada do soro do leite, triglicerídeos de cadeia média 
(TCM), polidextrose, cloreto de potássio anidro (potássio), 
carbonato de magnésio (magnésio), ácido ascórbico (vitamina 
C), niacinamida (vitamina B3), pirofosfato férrico (ferro), 
DL-alfa-acetato de tocoferol (vitamina E), sulfato de zinco 
monohidratado (zinco), pantotenato de cálcio (ácido 
pantotênico), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), sulfato de 
cobre anidro (cobre), sulfato de manganês monohidratado 
(manganês), riboflavina (vitamina B2), mononitrato de tiamina 
(vitamina B1), palmitato de retinol (vitamina A), ácido 
pteroilmonoglutâmico (ácido fólico), iodeto de potássio 
(iodo), levedura de selênio (selênio), biotina, colecalciferol 
(vitamina D), cianocolabamina (vitamina B12), aroma idêntico 
ao natural, espessante goma guar e edulcorante sucralose.

Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1-2 
porções de Suprinutri® Ganho de Peso segundo a 
necessidade do paciente.

Orientar o paciente a utilizar 1 porção (40g) do produto em 
um copo ou coqueteleira com 300mL de leite

Ingredientes: L-glutamina, ascorbato de sódio (vitamina C), 
sulfato de zinco monohidratado (zinco) e selenito de sódio 
(selênio).

1- Wang, B. et al. Amino Acids, v. 47, n. 10, p. 2143–2154, 2015; 2. Cruzat, V. F. et al. Revista Brasileira de Medicina Do Esporte, v. 15, n. 5, p. 392–397, 2009; 3. Wintergerst, E. S. et al. Annals of Nutrition and Metabolism, v. 50, n. 2, p. 85–94, 2006; 4. Ferencik, M. et al. Klinicka

Imunologia a Alergologia, v. 12, n. 2, p. 9–18, 2002.

Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. *% Valores diários com base em uma 

dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 

menores dependendo de suas necessidades energéticas.

*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal 

ou 8.400 kJ.  Seus valores diários podem ser maiores 

ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas. ** VD não estabelecidos

semidesnatado e agitar até completa dissolução. Pode ser 
consumido com outras bebidas, em preparações frias ou 
quentes (não ferver).

COMBINAÇÃO EXCLUSIVA COM INGREDIENTES
DE QUALIDADE PREMIUM

Lata 300g - 56 porções

GLUTATECH IMMUNE

GLUTAMINA 100% PURA E VEGETAL .

RICO EM ZINCO, VITAMINA C E SELÊNIO (100% VD).

TECNOLOGIA JAPONESA - AJINOMOTO®

Lata 400g - 10 porções

SUPRINUTRI® GANHO DE PESO

NUTRIENTES BALANCEADOS.

RICO EM PROTEÍNAS.

23 VITAMINAS E MINERAIS.

Sabores: Baunilha e chocolate.

2120

1 - Vasconcelos, Q.D.J.S. et al. European Journal of Physical Education and Sport Science, v. 4, n. 1, 2018. 2 - Garg. S. et al International Journal of Food Properties, v. 19, p. 2550–2574, 2016 3. - Carmo, MMR. et al.. Nutrients, v. 8, n. 9, p. 1–13, 2016. 4 - Marten, B. International

Dairy Journal, v. 16, n. 11, p. 1374-1382 2006.

DEPOIS

Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de pelo 
menos 1 porção ao dia.

Orientar o paciente a adicionar 1 porção (5,3g) em 100 mL de 
água e mexer até completa dissolução. Pode ser consumido 
com outras bebidas ou alimentos.

Uma medida corresponde a 5g de L-glutamina.

Indicação:
Pacientes que necessitam melhorar o quadro imunológico 
e/ou a permeabilidade intestinal.

Pacientes que apresentam condições clínicas especiais tais 
como traumas, sepse, queimaduras, pós-operatório, 
acidose, doenças alérgicas e infecciosas.

Atletas e pessoas fisicamente ativas, que praticam 
exercícios intensos e de longa duração.

Glutatech Immune é um suplemento que combina de forma 
exclusiva glutamina 100% pura de altíssima qualidade com 
Imunomix, um complexo composto por zinco, vitamina C e 
selênio, que auxilia o funcionamento do sistema imune.

Cada porção contém 5g de glutamina de origem vegetal, 
GMO-free, fabricada com tecnologia japonesa Ajinomoto® e 
100% das necessidades diárias dos micronutrientes 
presentes em Imunomix. Glutatech Immune tem sabor 
neutro, ótima dissolução, é 100% plant-based e não altera o 
sabor, odor e textura de alimentos e bebidas.

Indicação:
Pacientes que apresentam peso deficiente/magreza 
excessiva.

Pacientes com o organismo debilitado em razão de 
alguma doença ou intervenção cirúrgica.

Pacientes que precisam complementar a dieta para corrigir
deficiências nutricionais.

Praticante de atividade física que deseja aumentar seu 
aporte calórico.

Alimento balanceado desenvolvido para atender as 
necessidades nutricionais de quem precisa ganhar peso. 

Combina ingredientes com um ótimo aporte energético, 
proteínas e 23 vitaminas e minerais.

Sua fórmula complementa a dieta com calorias nutritivas, 
repondo as necessidades energéticas e nutricionais de 
pessoas com peso deficiente, magreza excessiva e 
organismos debilitados.

Ingredientes: maltodextrina, proteína isolada de soja, proteína 
concentrada do soro do leite, triglicerídeos de cadeia média 
(TCM), polidextrose, cloreto de potássio anidro (potássio), 
carbonato de magnésio (magnésio), ácido ascórbico (vitamina 
C), niacinamida (vitamina B3), pirofosfato férrico (ferro), 
DL-alfa-acetato de tocoferol (vitamina E), sulfato de zinco 
monohidratado (zinco), pantotenato de cálcio (ácido 
pantotênico), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), sulfato de 
cobre anidro (cobre), sulfato de manganês monohidratado 
(manganês), riboflavina (vitamina B2), mononitrato de tiamina 
(vitamina B1), palmitato de retinol (vitamina A), ácido 
pteroilmonoglutâmico (ácido fólico), iodeto de potássio 
(iodo), levedura de selênio (selênio), biotina, colecalciferol 
(vitamina D), cianocolabamina (vitamina B12), aroma idêntico 
ao natural, espessante goma guar e edulcorante sucralose.

Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1-2 
porções de Suprinutri® Ganho de Peso segundo a 
necessidade do paciente.

Orientar o paciente a utilizar 1 porção (40g) do produto em 
um copo ou coqueteleira com 300mL de leite

Ingredientes: L-glutamina, ascorbato de sódio (vitamina C), 
sulfato de zinco monohidratado (zinco) e selenito de sódio 
(selênio).

1- Wang, B. et al. Amino Acids, v. 47, n. 10, p. 2143–2154, 2015; 2. Cruzat, V. F. et al. Revista Brasileira de Medicina Do Esporte, v. 15, n. 5, p. 392–397, 2009; 3. Wintergerst, E. S. et al. Annals of Nutrition and Metabolism, v. 50, n. 2, p. 85–94, 2006; 4. Ferencik, M. et al. Klinicka

Imunologia a Alergologia, v. 12, n. 2, p. 9–18, 2002.

Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. *% Valores diários com base em uma 

dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 

menores dependendo de suas necessidades energéticas.

*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal 

ou 8.400 kJ.  Seus valores diários podem ser maiores 

ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas. ** VD não estabelecidos

semidesnatado e agitar até completa dissolução. Pode ser 
consumido com outras bebidas, em preparações frias ou 
quentes (não ferver).

COMBINAÇÃO EXCLUSIVA COM INGREDIENTES
DE QUALIDADE PREMIUM

Lata 300g - 56 porções

GLUTATECH IMMUNE

GLUTAMINA 100% PURA E VEGETAL .

RICO EM ZINCO, VITAMINA C E SELÊNIO (100% VD).

TECNOLOGIA JAPONESA - AJINOMOTO®

Lata 400g - 10 porções

SUPRINUTRI® GANHO DE PESO

NUTRIENTES BALANCEADOS.

RICO EM PROTEÍNAS.

23 VITAMINAS E MINERAIS.

Sabores: Baunilha e chocolate.
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Dairy Journal, v. 16, n. 11, p. 1374-1382 2006.

DEPOIS

Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de pelo 
menos 1 porção ao dia.

Orientar o paciente a adicionar 1 porção (5,3g) em 100 mL de 
água e mexer até completa dissolução. Pode ser consumido 
com outras bebidas ou alimentos.

Uma medida corresponde a 5g de L-glutamina.

Indicação:
Pacientes que necessitam melhorar o quadro imunológico 
e/ou a permeabilidade intestinal.

Pacientes que apresentam condições clínicas especiais tais 
como traumas, sepse, queimaduras, pós-operatório, 
acidose, doenças alérgicas e infecciosas.

Atletas e pessoas fisicamente ativas, que praticam 
exercícios intensos e de longa duração.

Glutatech Immune é um suplemento que combina de forma 
exclusiva glutamina 100% pura de altíssima qualidade com 
Imunomix, um complexo composto por zinco, vitamina C e 
selênio, que auxilia o funcionamento do sistema imune.

Cada porção contém 5g de glutamina de origem vegetal, 
GMO-free, fabricada com tecnologia japonesa Ajinomoto® e 
100% das necessidades diárias dos micronutrientes 
presentes em Imunomix. Glutatech Immune tem sabor 
neutro, ótima dissolução, é 100% plant-based e não altera o 
sabor, odor e textura de alimentos e bebidas.

Indicação:
Pacientes que apresentam peso deficiente/magreza 
excessiva.

Pacientes com o organismo debilitado em razão de 
alguma doença ou intervenção cirúrgica.

Pacientes que precisam complementar a dieta para corrigir
deficiências nutricionais.

Praticante de atividade física que deseja aumentar seu 
aporte calórico.

Alimento balanceado desenvolvido para atender as 
necessidades nutricionais de quem precisa ganhar peso. 

Combina ingredientes com um ótimo aporte energético, 
proteínas e 23 vitaminas e minerais.

Sua fórmula complementa a dieta com calorias nutritivas, 
repondo as necessidades energéticas e nutricionais de 
pessoas com peso deficiente, magreza excessiva e 
organismos debilitados.

Ingredientes: maltodextrina, proteína isolada de soja, proteína 
concentrada do soro do leite, triglicerídeos de cadeia média 
(TCM), polidextrose, cloreto de potássio anidro (potássio), 
carbonato de magnésio (magnésio), ácido ascórbico (vitamina 
C), niacinamida (vitamina B3), pirofosfato férrico (ferro), 
DL-alfa-acetato de tocoferol (vitamina E), sulfato de zinco 
monohidratado (zinco), pantotenato de cálcio (ácido 
pantotênico), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), sulfato de 
cobre anidro (cobre), sulfato de manganês monohidratado 
(manganês), riboflavina (vitamina B2), mononitrato de tiamina 
(vitamina B1), palmitato de retinol (vitamina A), ácido 
pteroilmonoglutâmico (ácido fólico), iodeto de potássio 
(iodo), levedura de selênio (selênio), biotina, colecalciferol 
(vitamina D), cianocolabamina (vitamina B12), aroma idêntico 
ao natural, espessante goma guar e edulcorante sucralose.

Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1-2 
porções de Suprinutri® Ganho de Peso segundo a 
necessidade do paciente.

Orientar o paciente a utilizar 1 porção (40g) do produto em 
um copo ou coqueteleira com 300mL de leite

Ingredientes: L-glutamina, ascorbato de sódio (vitamina C), 
sulfato de zinco monohidratado (zinco) e selenito de sódio 
(selênio).

1- Wang, B. et al. Amino Acids, v. 47, n. 10, p. 2143–2154, 2015; 2. Cruzat, V. F. et al. Revista Brasileira de Medicina Do Esporte, v. 15, n. 5, p. 392–397, 2009; 3. Wintergerst, E. S. et al. Annals of Nutrition and Metabolism, v. 50, n. 2, p. 85–94, 2006; 4. Ferencik, M. et al. Klinicka

Imunologia a Alergologia, v. 12, n. 2, p. 9–18, 2002.

Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. *% Valores diários com base em uma 

dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 

menores dependendo de suas necessidades energéticas.

*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal 

ou 8.400 kJ.  Seus valores diários podem ser maiores 

ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas. ** VD não estabelecidos

semidesnatado e agitar até completa dissolução. Pode ser 
consumido com outras bebidas, em preparações frias ou 
quentes (não ferver).

COMBINAÇÃO EXCLUSIVA COM INGREDIENTES
DE QUALIDADE PREMIUM

Lata 300g - 56 porções

GLUTATECH IMMUNE

GLUTAMINA 100% PURA E VEGETAL .

RICO EM ZINCO, VITAMINA C E SELÊNIO (100% VD).

TECNOLOGIA JAPONESA - AJINOMOTO®

Lata 400g - 10 porções

SUPRINUTRI® GANHO DE PESO

NUTRIENTES BALANCEADOS.

RICO EM PROTEÍNAS.

23 VITAMINAS E MINERAIS.

Sabores: Baunilha e chocolate.
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1-Carmignani, LO et al. Maturitas, v. 67, p.262–269, 2010

DEPOIS

Sugestão de prescrição:
Orientar o consumo de 1 unidade ao dia ou mais, de acordo 
com as necessidades do paciente. Caso o paciente prefira, a 
dosagem semanal poderá ser consumida em um único dia. 
Para bons resultados, o consumo deverá ocorrer próximo a 
uma grande refeição*. 

Indicação:
Pacientes com deficiência de vitamina D; 

Idosos e mulheres na menopausa como medida 
preventiva contra desmineralização óssea; 

Crianças como medida preventiva ao raquitismo infantil; 

Pacientes que vivem uma rotina acelerada com baixa 
exposição aos raios solares e/ou inadequado consumo de 
alimentos fonte .

Suplemento vitamínico que oferece 2.000 UI (50µg) de 
vitamina D3 de alta absorção em uma única goma. É uma 
alternativa prática e gostosa às cápsulas. 

Vitamin D3 Gummy atua no organismo mantendo os níveis 
adequados de cálcio no sangue, favorecendo a formação 
de ossos e dentes e auxiliando no funcionamento adequado 
dos músculos e sistema imune, além de contribuir para 
inúmeros outros processos fisiológicos que mantém o corpo 
saudável e bem nutrido. 
 
Sua fórmula contém cúrcuma, que além de conferir cor 
natural ao produto, é também um bioativo fonte natural de 
antioxidantes. 

Indicação:
Mulheres no período do climatério (pré, peri e pós-menopausa).

Pacientes com TPM - tensão pré-menstrual - podem também se beneficiar. Os ativos
podem ajudar a amenizar os sintomas dessa fase.

Fórmula especialmente desenvolvida para mulheres que 
buscam uma vida mais ativa e saudável na menopausa.

Reúne em uma única porção isolado proteico de soja 
GMOfree (não transgênica), maca peruana, fibras 
prebióticas, além de vitaminas e minerais específicos para 
massa óssea (cálcio, magnésio e vitamina D) e com ação 
antioxidante (vitamina C, E e zinco).

O ativos de Menoprevin® agem em sinergia aliviando de forma 
natural os sintomas indesejados da menopausa e 
promovendo mais saúde intestinal e óssea.

Menoprevin® é uma fórmula mais completa e atualizada 
do antigo Previna®!

Ingredientes: isolado proteico de soja (Glycine max L.), 
polidextrose, maca peruana (Lepidium meyenii), carbonato de 
cálcio (cálcio), óxido de magnésio (magnésio), ascorbato de 
sódio (vitamina C), DL alfa acetato de tocoferol (vitamina E), 
sulfato de zinco monohidratado (zinco), colecalciferol 
(vitamina D) e aromas naturais.

Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 a 2
porções de Menoprevin®. Orientar a paciente a utilizar 1 
porção (20g) do produto em um copo ou coqueteleira 
com 250mL de água e agitar até completa dissolução. 
Pode ser consumido com outras bebidas, em preparações 
frias ou quentes (não ferver).

Menoprevin® pode ser associado com suplementos à base 
de colágeno e/ou ácido hialurônico da Sanavita, para 
melhorar elasticidade e hidratação vaginal e da pele.

Ingredientes:  Gelatina, vitamina D3 (colecalciferol), óleo  
vegetal, edulcorantes xarope de maltitol, sorbitol e glicosídeos 
de esteviol (stevia), acidulantes ácido láctico e ácido cítrico, 
aromatizante natural, corante natural cúrcuma e glaceante 
cera de carnaúba. 

1- Tripkovic, L. et al. The American Journal of Clinical Nutrition, v. 106, n. 2, p. 481–490, 2017 2. Ebadi, M. et al. Nutrition in acute and chronic diseases, v. 74, p. 856–859, 2020. 

3. Grant, W. B.et al. Nutrients v. 12, n. 6, p. 1626, 2020 4. Rejnmark L, et al. PLoS One, v.12, n.7, 2017 5. Pereira-Santos, M. et al. Obesity Reviews, v. 16, n. 4, p. 341–349, 2015 6. Sha.er, J. A. et al. Psychosom Med. v. 76, n. 3, p. 190–196, 2014. 

* A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, é melhor absorvida na presença 
de gorduras. Embora Vitamin D3 Gummy contenha em sua composição óleo 
vegetal, a presença de outras gorduras contidas nas principais refeições do dia, 
garante uma melhor absorção dessa vitamina. 

VITAMINA D3: ALTERNATIVA + INDICADA PARA
OTIMIZAÇÃO DO STATUS DE VITAMINA D1.

*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários podem ser maiores 

ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

SUPLEMENTO A BASE DE ISOLADO PROTEICO DE SOJA PROPORCIONA
MELHORA NOS SINTOMAS DA MENOPAUSA1.

VALOR ENERGÉTICO
CARBOIDRATOS
   AÇÚCARES
   POLIÓIS
VITAMINA D3

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
PORÇÃO DE 2,5 g (1 UNIDADE)
QUANTIDADES POR PORÇÃO %VD (*)

5 kcal = 23 kJ
1,7 g, dos quais:

0 g
1,7 g

50 µg 

0%
1%
**
**

1000%

VITAMINA D3 É ESSENCIAL PARA
O SISTEMA IMUNOLÓGICO2.

AÇÃO IMUNOMODULADORA
Ativação de células de defesa e 

produção de proteínas antivirais

AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA
↓citocinas inflamatórias

AÇÃO ANTIOXIDANTE

AÇÃO ANTIMICROBIANA

META-ANÁLISES COMPROVAM OS BENEFÍCIOS DA SUPLEMENTAÇÃO.

Suplementação com a vitamina D 
↓ o risco de  infecções no trato 

respiratório, segundo dados de  7 
meta-análises.

Deficiência de vit. D é > em 
obesos (35%) e em pessoas com 

sobrepeso (24%) do que em 
eutróficos.

Deficiência de vit. D está 
associada a > incidência de 

doenças neurológicas, como 
depressão, demência e Alzheimer.

IMUNIDADE4 OBESIDADE5
DOENÇAS 

NEURODEGENERATIVAS6

Pote BPA free com tampa de segurança “child” 75g – 30 porções

VITAMIN D3 GUMMY

2.000 UI (50µg) DE VITAMINA D3.

FORMATO PRÁTICO E GOSTOSO.

Lata 300g - 15 porções

MENOPREVIN® 

PROTEÍNA DE SOJA RICA EM AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS (GMO-FREE).

FIBRA PREBIÓTICA + MACA PERUANA.

COMPLEXO SAÚDE ÓSSEA - CÁLCIO, MAGNÉSIO E VITAMINA D.

ATIVOS ANTIOXIDANTES – VITAMINA C, E, ZINCO.

Sabor:Tangerina.
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DEPOIS

Sugestão de prescrição:
Orientar o consumo de 1 unidade ao dia ou mais, de acordo 
com as necessidades do paciente. Caso o paciente prefira, a 
dosagem semanal poderá ser consumida em um único dia. 
Para bons resultados, o consumo deverá ocorrer próximo a 
uma grande refeição*. 

Indicação:
Pacientes com deficiência de vitamina D; 

Idosos e mulheres na menopausa como medida 
preventiva contra desmineralização óssea; 

Crianças como medida preventiva ao raquitismo infantil; 

Pacientes que vivem uma rotina acelerada com baixa 
exposição aos raios solares e/ou inadequado consumo de 
alimentos fonte .

Suplemento vitamínico que oferece 2.000 UI (50µg) de 
vitamina D3 de alta absorção em uma única goma. É uma 
alternativa prática e gostosa às cápsulas. 

Vitamin D3 Gummy atua no organismo mantendo os níveis 
adequados de cálcio no sangue, favorecendo a formação 
de ossos e dentes e auxiliando no funcionamento adequado 
dos músculos e sistema imune, além de contribuir para 
inúmeros outros processos fisiológicos que mantém o corpo 
saudável e bem nutrido. 
 
Sua fórmula contém cúrcuma, que além de conferir cor 
natural ao produto, é também um bioativo fonte natural de 
antioxidantes. 

Indicação:
Mulheres no período do climatério (pré, peri e pós-menopausa).

Pacientes com TPM - tensão pré-menstrual - podem também se beneficiar. Os ativos
podem ajudar a amenizar os sintomas dessa fase.

Fórmula especialmente desenvolvida para mulheres que 
buscam uma vida mais ativa e saudável na menopausa.

Reúne em uma única porção isolado proteico de soja 
GMOfree (não transgênica), maca peruana, fibras 
prebióticas, além de vitaminas e minerais específicos para 
massa óssea (cálcio, magnésio e vitamina D) e com ação 
antioxidante (vitamina C, E e zinco).

O ativos de Menoprevin® agem em sinergia aliviando de forma 
natural os sintomas indesejados da menopausa e 
promovendo mais saúde intestinal e óssea.

Menoprevin® é uma fórmula mais completa e atualizada 
do antigo Previna®!

Ingredientes: isolado proteico de soja (Glycine max L.), 
polidextrose, maca peruana (Lepidium meyenii), carbonato de 
cálcio (cálcio), óxido de magnésio (magnésio), ascorbato de 
sódio (vitamina C), DL alfa acetato de tocoferol (vitamina E), 
sulfato de zinco monohidratado (zinco), colecalciferol 
(vitamina D) e aromas naturais.

Sugestão de prescrição:
Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 a 2
porções de Menoprevin®. Orientar a paciente a utilizar 1 
porção (20g) do produto em um copo ou coqueteleira 
com 250mL de água e agitar até completa dissolução. 
Pode ser consumido com outras bebidas, em preparações 
frias ou quentes (não ferver).

Menoprevin® pode ser associado com suplementos à base 
de colágeno e/ou ácido hialurônico da Sanavita, para 
melhorar elasticidade e hidratação vaginal e da pele.

Ingredientes:  Gelatina, vitamina D3 (colecalciferol), óleo  
vegetal, edulcorantes xarope de maltitol, sorbitol e glicosídeos 
de esteviol (stevia), acidulantes ácido láctico e ácido cítrico, 
aromatizante natural, corante natural cúrcuma e glaceante 
cera de carnaúba. 

1- Tripkovic, L. et al. The American Journal of Clinical Nutrition, v. 106, n. 2, p. 481–490, 2017 2. Ebadi, M. et al. Nutrition in acute and chronic diseases, v. 74, p. 856–859, 2020. 

3. Grant, W. B.et al. Nutrients v. 12, n. 6, p. 1626, 2020 4. Rejnmark L, et al. PLoS One, v.12, n.7, 2017 5. Pereira-Santos, M. et al. Obesity Reviews, v. 16, n. 4, p. 341–349, 2015 6. Sha.er, J. A. et al. Psychosom Med. v. 76, n. 3, p. 190–196, 2014. 

* A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, é melhor absorvida na presença 
de gorduras. Embora Vitamin D3 Gummy contenha em sua composição óleo 
vegetal, a presença de outras gorduras contidas nas principais refeições do dia, 
garante uma melhor absorção dessa vitamina. 

VITAMINA D3: ALTERNATIVA + INDICADA PARA
OTIMIZAÇÃO DO STATUS DE VITAMINA D1.

*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários podem ser maiores 

ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

SUPLEMENTO A BASE DE ISOLADO PROTEICO DE SOJA PROPORCIONA
MELHORA NOS SINTOMAS DA MENOPAUSA1.

VALOR ENERGÉTICO
CARBOIDRATOS
   AÇÚCARES
   POLIÓIS
VITAMINA D3

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
PORÇÃO DE 2,5 g (1 UNIDADE)
QUANTIDADES POR PORÇÃO %VD (*)

5 kcal = 23 kJ
1,7 g, dos quais:

0 g
1,7 g

50 µg 

0%
1%
**
**

1000%

VITAMINA D3 É ESSENCIAL PARA
O SISTEMA IMUNOLÓGICO2.

AÇÃO IMUNOMODULADORA
Ativação de células de defesa e 

produção de proteínas antivirais

AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA
↓citocinas inflamatórias

AÇÃO ANTIOXIDANTE

AÇÃO ANTIMICROBIANA

META-ANÁLISES COMPROVAM OS BENEFÍCIOS DA SUPLEMENTAÇÃO.

Suplementação com a vitamina D 
↓ o risco de  infecções no trato 

respiratório, segundo dados de  7 
meta-análises.

Deficiência de vit. D é > em 
obesos (35%) e em pessoas com 

sobrepeso (24%) do que em 
eutróficos.

Deficiência de vit. D está 
associada a > incidência de 

doenças neurológicas, como 
depressão, demência e Alzheimer.

IMUNIDADE4 OBESIDADE5
DOENÇAS 

NEURODEGENERATIVAS6

Pote BPA free com tampa de segurança “child” 75g – 30 porções

VITAMIN D3 GUMMY

2.000 UI (50µg) DE VITAMINA D3.

FORMATO PRÁTICO E GOSTOSO.

Lata 300g - 15 porções

MENOPREVIN® 

PROTEÍNA DE SOJA RICA EM AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS (GMO-FREE).

FIBRA PREBIÓTICA + MACA PERUANA.

COMPLEXO SAÚDE ÓSSEA - CÁLCIO, MAGNÉSIO E VITAMINA D.

ATIVOS ANTIOXIDANTES – VITAMINA C, E, ZINCO.

Sabor:Tangerina.
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*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal 

ou 8.400 kJ.  Seus valores diários podem ser maiores 

ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas. ** VD não estabelecidos.

Complemento nutricional reforçado, indicado para suprir 

as deficiências nutricionais que o corpo sofre com o passar 

dos anos. Sua fórmula combina os melhores nutrientes 

em dosagens minuciosamente estudadas e balanceadas, 
oferecendo em uma única porção, o melhor da nutrição para 

uma vida mais ativa, com mais disposição, força e vitalidade.

Sua fórmula exclusiva possui proteínas completas em 

aminoácidos essenciais, peptídeos de colágeno, fibras 
prebióticas e TCM do óleo de coco. Além disso, possui 25 
vitaminas e minerais, que atuam em diversos processos 

fisiológicos, melhorando a imunidade, massa óssea e 

reduzindo os danos provocados pela ação dos radicais livres.

Ingredientes: proteína concentrada do soro do leite, 

peptídeos de colágeno, mix de fibras (polidextrose, inulina, 

frutooligossacarídeos -FOS), carbonato de cálcio (cálcio), óleo 

de coco (TCM), proteína isolada do soro do leite, bitartarato 

de colina (colina), ácido ascórbico (vitamina C), carbonato 

de magnésio (magnésio), acetato de tocoferol (vitamina E), 

niacinamida (vitamina B3), sulfato de zinco monohidratado 

(zinco), pirofosfato férrico (ferro), pantotenato de cálcio 

(ácido pantotênico), sulfato de manganês monohidratado 

(manganês), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), mononitrato 

de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), sulfato de 

cobre anidro (cobre), palmitato de retinol (vitamina A), ácido 

fólico (vitamina B9), iodeto de potássio (iodo), molibdato de 

sódio dihidratado (molibdênio), selenito de sódio (selênio), 

fitomenadiona (vitamina K1), biotina, picolinato de cromo 

(cromo), colecalciferol (vitamina D3), cianocobalamina 

(vitamina B12), edulcorante natural maltitol, espessante goma 

xantana e emulsificante lecitina de soja.

Sugestão de prescrição:

Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 porção 
de Active +.

Orientar o paciente a utilizar 1 porção (40g) do produto em 
um copo ou coqueteleira com 250mL de água e agitar até 
completa dissolução. Pode ser consumido com outras 
bebidas, em preparações frias ou quentes (não ferver).

Indicação:

Pacientes com 40 anos ou mais que precisam suprir as 
deficiências nutricionais que o corpo sofre com o passar 
dos anos. Pode ser consumido por pessoas de outras faixas 
etárias, para complementar a dieta em proteínas, fibras e 
antioxidantes, incluindo pacientes bariátricos.

1 - Paddon-jones, D. et al. American Journal of Clinical Nutrition, v.101, p. 1339S–1345S, 2015. 2 - Carmo, MMR. et al.. Nutrients, v. 8, n. 9, p. 1–13, 2016. 3 - Frei, R et al. Current Opinion in Gastroenterology, v. 31, n. 2, p. 153-158, 2015. 4 - Sarni, ROS. et al. Rev. Bras. Alergia 
Imunopatol, v. 33, n. 1, p. 8–13, 2010. 5 - Kashiwaya, Y. et al. Proc Natl Acad Sci., v. 97, p. 5440-5444, 2000.

LINHA EQUILÍBRIO
Equilíbrio para uma rotina

mais ativa, gostosa e saudável

Lata 400g - 10 porções

ACTIVE +

15G DE PROTEÍNAS – WHEY PROTEIN CONCENTRADO E ISOLADO +
PEPTÍDEOS DE COLÁGENO.

5,7G DE FIBRAS PREBIÓTICAS – FOS, INULINA E POLIDEXTROSE.

25 VITAMINAS E MINERAIS.

Sabor: Neutro e Chocolate
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*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal 

ou 8.400 kJ.  Seus valores diários podem ser maiores 

ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas. ** VD não estabelecidos.

Complemento nutricional reforçado, indicado para suprir 

as deficiências nutricionais que o corpo sofre com o passar 

dos anos. Sua fórmula combina os melhores nutrientes 

em dosagens minuciosamente estudadas e balanceadas, 
oferecendo em uma única porção, o melhor da nutrição para 

uma vida mais ativa, com mais disposição, força e vitalidade.

Sua fórmula exclusiva possui proteínas completas em 

aminoácidos essenciais, peptídeos de colágeno, fibras 
prebióticas e TCM do óleo de coco. Além disso, possui 25 
vitaminas e minerais, que atuam em diversos processos 

fisiológicos, melhorando a imunidade, massa óssea e 

reduzindo os danos provocados pela ação dos radicais livres.

Ingredientes: proteína concentrada do soro do leite, 

peptídeos de colágeno, mix de fibras (polidextrose, inulina, 

frutooligossacarídeos -FOS), carbonato de cálcio (cálcio), óleo 

de coco (TCM), proteína isolada do soro do leite, bitartarato 

de colina (colina), ácido ascórbico (vitamina C), carbonato 

de magnésio (magnésio), acetato de tocoferol (vitamina E), 

niacinamida (vitamina B3), sulfato de zinco monohidratado 

(zinco), pirofosfato férrico (ferro), pantotenato de cálcio 

(ácido pantotênico), sulfato de manganês monohidratado 

(manganês), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), mononitrato 

de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), sulfato de 

cobre anidro (cobre), palmitato de retinol (vitamina A), ácido 

fólico (vitamina B9), iodeto de potássio (iodo), molibdato de 

sódio dihidratado (molibdênio), selenito de sódio (selênio), 

fitomenadiona (vitamina K1), biotina, picolinato de cromo 

(cromo), colecalciferol (vitamina D3), cianocobalamina 

(vitamina B12), edulcorante natural maltitol, espessante goma 

xantana e emulsificante lecitina de soja.

Sugestão de prescrição:

Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 porção 
de Active +.

Orientar o paciente a utilizar 1 porção (40g) do produto em 
um copo ou coqueteleira com 250mL de água e agitar até 
completa dissolução. Pode ser consumido com outras 
bebidas, em preparações frias ou quentes (não ferver).

Indicação:

Pacientes com 40 anos ou mais que precisam suprir as 
deficiências nutricionais que o corpo sofre com o passar 
dos anos. Pode ser consumido por pessoas de outras faixas 
etárias, para complementar a dieta em proteínas, fibras e 
antioxidantes, incluindo pacientes bariátricos.

1 - Paddon-jones, D. et al. American Journal of Clinical Nutrition, v.101, p. 1339S–1345S, 2015. 2 - Carmo, MMR. et al.. Nutrients, v. 8, n. 9, p. 1–13, 2016. 3 - Frei, R et al. Current Opinion in Gastroenterology, v. 31, n. 2, p. 153-158, 2015. 4 - Sarni, ROS. et al. Rev. Bras. Alergia 
Imunopatol, v. 33, n. 1, p. 8–13, 2010. 5 - Kashiwaya, Y. et al. Proc Natl Acad Sci., v. 97, p. 5440-5444, 2000.

LINHA EQUILÍBRIO
Equilíbrio para uma rotina

mais ativa, gostosa e saudável

Lata 400g - 10 porções

ACTIVE +

15G DE PROTEÍNAS – WHEY PROTEIN CONCENTRADO E ISOLADO +
PEPTÍDEOS DE COLÁGENO.

5,7G DE FIBRAS PREBIÓTICAS – FOS, INULINA E POLIDEXTROSE.

25 VITAMINAS E MINERAIS.

Sabor: Neutro e Chocolate
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DEPOIS

Não contém quantidades significativas de gorduras 

totais, gorduras saturadas, gordura trans e fibra 

alimentar. *% Valores diários com base em uma 

dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários 

podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

Suplemento proteico 100% whey hidrolisado  (Thermax

e whey isolado (Provon®) obtidos pelo método Cross-Flow 

Microfiltration: sinônimo de qualidade, alta digestibilidade e 

elevada pureza.  

Fórmula clean label, pura, livre de ingredientes indesejados para 

uma suplementação proteica eficiente. Uma porção contém 

22g de proteínas naturalmente ricas em  BCAA (5,1g/porção)

 

e glutamina (3,5g/porção) e outros aminoácidos essenciais.

Com sabor delicioso, Pure Whey oferece em uma única dose 

um perfil completo de aminoácidos para a boa nutrição e 

formação da massa muscular.

Sugestão de prescrição:

Indicação:

Pacientes que precisam aumentar  o aporte de proteínas na dieta;

Pacientes que buscam ou precisam ganhar/manter a massa magra;

Bariátricos e idosos com sarcopenia.

PURE WHEY: MULTIBENEFÍCIOS PARA
A SAÚDE E BOA FORMA1-4.

1. Jäger, R. et al. Journal of the International Society of Sports Nutrition, v. 14, n. 1) p. 1–25, 2017. 2. Leidy, H. J. et al.. American Journal of Clinical Nutrition, v. 101, p. 1320–1329, 2015 3. 3. Greco, E. Journal of Nutritional Health & Food Engineering, v. 6, n. 6, 2017 4. Ha, E. et 
al. The Journal of nutritional biochemistry. v. 14. n. 5, p.251-258, 2003

Ingredientes: proteínas isolada e hidrolisada do soro do leite 
(Provon® 292 e Thermax® 690).

Leucina

Isoleucina

Valina

Ácido glutâmico

Ácido aspártico

Treonina

Serina

Glicina

Alanina

AMINOGRAMA
Porção de 25 g (2 medidas)

2253 mg

1502 mg

1348 mg

3465 mg

2528 mg

1699 mg

1051 mg

425 mg

1296 mg

Tirosina

Fenilalanina

Histidina

Lisina

Arginina

Prolina

Cistina

Metionina

Triptofano

553 mg

651 mg

278 mg

1960 mg

451mg

1401 mg

551 mg

451 mg

206 mg

*BCAA e Glutamina naturalmente presentes

Orientar o paciente a utilizar 1 porção (25g) do produto em

um copo ou coqueteleira com 150mL de água e agitar até 

completa dissolução. Pode ser consumido em receitas doces e 

salgadas e com outras bebidas, em preparações frias ou 

quentes.   

®)

Valor energético

Carboidratos

    Polióis

    Açúcares

Proteínas

Sódio

Cálcio

Fósforo

Magnésio

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 25 g (2 medidas)

Quantidades por porção %VD (*)

88 kcal = 370 kJ

0 g, dos quais:

0 g

0 g

22 g

49 mg

108 mg

66 mg

24 mg

4 %

0 %

**

**

44 %

2 %

11 %

9 %

9%

375g - 15 porções

PURE WHEY

22G DE PROTEÍNAS - WHEY PROTEIN HIDROLISADO E ISOLADO (THERMAX® E
PROVON®).

CONFIANÇA E CREDIBILIDADE: TODOS OS LOTES PRODUZIDOS SÃO SUBMETIDOS À
ANÁLISE PROTEICA EM LABORATÓRIOS INDEPENDENTES.

Sabor: Neutro.

Lata 450g - 15 porções

COMPLETE WHEY

24G DE PROTEÍNAS – (15G WHEY ISOLADO PROVON® E HIDROLISADO THERMAX® 
+ 9G PEPTÍDEOS DE COLÁGENO PEPTAN®).

CONFIANÇA E CREDIBILIDADE: TODOS OS LOTES PRODUZIDOS SÃO SUBMETIDOS À 
ANÁLISE PROTEICA EM LABORATÓRIOS INDEPENDENTES.

COM VITAMINAS E MINERAIS PARA A FORMAÇÃO DE MÚSCULOS E OSSOS + AÇÃO ANTIOXIDANTE.

Sabores: Baunilha e Chocolate Suíço.

1. Sibilla, S. The Open Nutraceuticals Journal, v. 8, p. 29–42, 2015. 2. Weigle, D. S.  et al. Am J Clin Nutr. v. 82, p. 41-48, 2005. 3. Heaney, R. P.. J. Am. Col. f Nut.  v. 19, p. 83S-99S, 2000. 4. Zdzieblik, D. et al. British Journal of Nutrition, 114, 1237–1245, 2015.

Não contém quantidades significativas de gorduras 

totais, gorduras saturadas, gordura trans e fibra 

alimentar. *% Valores diários com base em uma 

dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários 

podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

Sugestão de prescrição:

Orientar o paciente a utilizar 1 porção (30g) do produto em 

um copo ou coqueteleira com 150mL de água e agitar até 

completa dissolução. Pode ser consumido em receitas e com 

outras bebidas, em preparações frias ou quentes (não ferver). 

Suplemento proteico que combina de forma perfeita proteínas 

do soro do leite isolada e hidrolisada de alta qualidade e pureza 

(Provon® e Thermax®) com a dosagem diária recomendada 

de peptídeos de colágeno de alta absorção (Peptan®). 

Oferece em uma única dose 24g de proteínas associadas 

a vitaminas e minerais específicos para a formação de 

músculos e ossos (cálcio, magnésio e vitamina D) e proteção 

contra os danos causados por radicais livres (vitaminas C, E e 
zinco). É fonte natural de BCAA (3,9g/porção) e glutamina 
(3,4g/porção*).

Com sabor e cremosidade incríveis, Complete Whey 

proporciona um perfil completo de nutrientes para saúde 

muscular e tecidos conectivos, como cartilagens, tendões, 

pele e ossos.

* Teores de glutamina variam com a versão.

Indicação:

Pacientes que precisam aumentar  o aporte de proteínas na dieta;

Pacientes que buscam ou precisam ganhar/manter a massa magra;

Bariátricos e idosos com sarcopenia.

EFEITOS DOS PEPTÍDEOS DE COLÁGENO SOBRE A 
COMPOSIÇÃO CORPORAL4.

FÓRMULA COM ENTREGA COMPLETA1-3.

Ingredientes:proteína isolada e hidrolisada do soro do leite 

(Provon® 292 e Thermax® 690), colágeno hidrolisado, carbo-

nato de cálcio (cálcio), óxido de magnésio (magnésio), 

ascorbato de sódio (vitamina C), DL alfa acetato de tocofe-

rol (vitamina E), sulfato de zinco monohidratado (zinco), 

colecalciferol (vitamina D), aromas naturais, espessante 

goma xantana e edulcorante natural glicosídeos de steviol 

(stévia).  
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DEPOIS

Não contém quantidades significativas de gorduras 

totais, gorduras saturadas, gordura trans e fibra 

alimentar. *% Valores diários com base em uma 

dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários 

podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

Suplemento proteico 100% whey hidrolisado  (Thermax

e whey isolado (Provon®) obtidos pelo método Cross-Flow 

Microfiltration: sinônimo de qualidade, alta digestibilidade e 

elevada pureza.  

Fórmula clean label, pura, livre de ingredientes indesejados para 

uma suplementação proteica eficiente. Uma porção contém 

22g de proteínas naturalmente ricas em  BCAA (5,1g/porção)

 

e glutamina (3,5g/porção) e outros aminoácidos essenciais.

Com sabor delicioso, Pure Whey oferece em uma única dose 

um perfil completo de aminoácidos para a boa nutrição e 

formação da massa muscular.

Sugestão de prescrição:

Indicação:

Pacientes que precisam aumentar  o aporte de proteínas na dieta;

Pacientes que buscam ou precisam ganhar/manter a massa magra;

Bariátricos e idosos com sarcopenia.

PURE WHEY: MULTIBENEFÍCIOS PARA
A SAÚDE E BOA FORMA1-4.

1. Jäger, R. et al. Journal of the International Society of Sports Nutrition, v. 14, n. 1) p. 1–25, 2017. 2. Leidy, H. J. et al.. American Journal of Clinical Nutrition, v. 101, p. 1320–1329, 2015 3. 3. Greco, E. Journal of Nutritional Health & Food Engineering, v. 6, n. 6, 2017 4. Ha, E. et 
al. The Journal of nutritional biochemistry. v. 14. n. 5, p.251-258, 2003

Ingredientes: proteínas isolada e hidrolisada do soro do leite 
(Provon® 292 e Thermax® 690).

Leucina

Isoleucina

Valina

Ácido glutâmico

Ácido aspártico

Treonina

Serina

Glicina

Alanina

AMINOGRAMA
Porção de 25 g (2 medidas)

2253 mg

1502 mg

1348 mg

3465 mg

2528 mg

1699 mg

1051 mg

425 mg

1296 mg

Tirosina

Fenilalanina

Histidina

Lisina

Arginina

Prolina

Cistina

Metionina

Triptofano

553 mg

651 mg

278 mg

1960 mg

451mg

1401 mg

551 mg

451 mg

206 mg

*BCAA e Glutamina naturalmente presentes

Orientar o paciente a utilizar 1 porção (25g) do produto em

um copo ou coqueteleira com 150mL de água e agitar até 

completa dissolução. Pode ser consumido em receitas doces e 

salgadas e com outras bebidas, em preparações frias ou 

quentes.   

®)

Valor energético

Carboidratos

    Polióis

    Açúcares

Proteínas

Sódio

Cálcio

Fósforo

Magnésio

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 25 g (2 medidas)

Quantidades por porção %VD (*)

88 kcal = 370 kJ

0 g, dos quais:

0 g

0 g

22 g

49 mg

108 mg

66 mg

24 mg

4 %

0 %

**

**

44 %

2 %

11 %

9 %

9%

375g - 15 porções

PURE WHEY

22G DE PROTEÍNAS - WHEY PROTEIN HIDROLISADO E ISOLADO (THERMAX® E
PROVON®).

CONFIANÇA E CREDIBILIDADE: TODOS OS LOTES PRODUZIDOS SÃO SUBMETIDOS À
ANÁLISE PROTEICA EM LABORATÓRIOS INDEPENDENTES.

Sabor: Neutro.

Lata 450g - 15 porções

COMPLETE WHEY

24G DE PROTEÍNAS – (15G WHEY ISOLADO PROVON® E HIDROLISADO THERMAX® 
+ 9G PEPTÍDEOS DE COLÁGENO PEPTAN®).

CONFIANÇA E CREDIBILIDADE: TODOS OS LOTES PRODUZIDOS SÃO SUBMETIDOS À 
ANÁLISE PROTEICA EM LABORATÓRIOS INDEPENDENTES.

COM VITAMINAS E MINERAIS PARA A FORMAÇÃO DE MÚSCULOS E OSSOS + AÇÃO ANTIOXIDANTE.

Sabores: Baunilha e Chocolate Suíço.

1. Sibilla, S. The Open Nutraceuticals Journal, v. 8, p. 29–42, 2015. 2. Weigle, D. S.  et al. Am J Clin Nutr. v. 82, p. 41-48, 2005. 3. Heaney, R. P.. J. Am. Col. f Nut.  v. 19, p. 83S-99S, 2000. 4. Zdzieblik, D. et al. British Journal of Nutrition, 114, 1237–1245, 2015.

Não contém quantidades significativas de gorduras 

totais, gorduras saturadas, gordura trans e fibra 

alimentar. *% Valores diários com base em uma 

dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários 

podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

Sugestão de prescrição:

Orientar o paciente a utilizar 1 porção (30g) do produto em 

um copo ou coqueteleira com 150mL de água e agitar até 

completa dissolução. Pode ser consumido em receitas e com 

outras bebidas, em preparações frias ou quentes (não ferver). 

Suplemento proteico que combina de forma perfeita proteínas 

do soro do leite isolada e hidrolisada de alta qualidade e pureza 

(Provon® e Thermax®) com a dosagem diária recomendada 

de peptídeos de colágeno de alta absorção (Peptan®). 

Oferece em uma única dose 24g de proteínas associadas 

a vitaminas e minerais específicos para a formação de 

músculos e ossos (cálcio, magnésio e vitamina D) e proteção 

contra os danos causados por radicais livres (vitaminas C, E e 
zinco). É fonte natural de BCAA (3,9g/porção) e glutamina 
(3,4g/porção*).

Com sabor e cremosidade incríveis, Complete Whey 

proporciona um perfil completo de nutrientes para saúde 

muscular e tecidos conectivos, como cartilagens, tendões, 

pele e ossos.

* Teores de glutamina variam com a versão.

Indicação:

Pacientes que precisam aumentar  o aporte de proteínas na dieta;

Pacientes que buscam ou precisam ganhar/manter a massa magra;

Bariátricos e idosos com sarcopenia.

EFEITOS DOS PEPTÍDEOS DE COLÁGENO SOBRE A 
COMPOSIÇÃO CORPORAL4.

FÓRMULA COM ENTREGA COMPLETA1-3.

Ingredientes:proteína isolada e hidrolisada do soro do leite 

(Provon® 292 e Thermax® 690), colágeno hidrolisado, carbo-

nato de cálcio (cálcio), óxido de magnésio (magnésio), 

ascorbato de sódio (vitamina C), DL alfa acetato de tocofe-

rol (vitamina E), sulfato de zinco monohidratado (zinco), 

colecalciferol (vitamina D), aromas naturais, espessante 

goma xantana e edulcorante natural glicosídeos de steviol 

(stévia).  
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Não contém quantidades significativas de gorduras 

totais, gorduras saturadas, gordura trans e fibra 

alimentar. *% Valores diários com base em uma 

dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários 

podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

Suplemento proteico 100% whey hidrolisado  (Thermax

e whey isolado (Provon®) obtidos pelo método Cross-Flow 

Microfiltration: sinônimo de qualidade, alta digestibilidade e 

elevada pureza.  

Fórmula clean label, pura, livre de ingredientes indesejados para 

uma suplementação proteica eficiente. Uma porção contém 

22g de proteínas naturalmente ricas em  BCAA (5,1g/porção)

 

e glutamina (3,5g/porção) e outros aminoácidos essenciais.

Com sabor delicioso, Pure Whey oferece em uma única dose 

um perfil completo de aminoácidos para a boa nutrição e 

formação da massa muscular.

Sugestão de prescrição:

Indicação:

Pacientes que precisam aumentar  o aporte de proteínas na dieta;

Pacientes que buscam ou precisam ganhar/manter a massa magra;

Bariátricos e idosos com sarcopenia.

PURE WHEY: MULTIBENEFÍCIOS PARA
A SAÚDE E BOA FORMA1-4.

1. Jäger, R. et al. Journal of the International Society of Sports Nutrition, v. 14, n. 1) p. 1–25, 2017. 2. Leidy, H. J. et al.. American Journal of Clinical Nutrition, v. 101, p. 1320–1329, 2015 3. 3. Greco, E. Journal of Nutritional Health & Food Engineering, v. 6, n. 6, 2017 4. Ha, E. et 
al. The Journal of nutritional biochemistry. v. 14. n. 5, p.251-258, 2003

Ingredientes: proteínas isolada e hidrolisada do soro do leite 
(Provon® 292 e Thermax® 690).

Leucina

Isoleucina

Valina

Ácido glutâmico

Ácido aspártico

Treonina

Serina

Glicina

Alanina

AMINOGRAMA
Porção de 25 g (2 medidas)

2253 mg

1502 mg

1348 mg

3465 mg

2528 mg

1699 mg

1051 mg

425 mg

1296 mg

Tirosina

Fenilalanina

Histidina

Lisina

Arginina

Prolina

Cistina

Metionina

Triptofano

553 mg

651 mg

278 mg

1960 mg

451mg

1401 mg

551 mg

451 mg

206 mg

*BCAA e Glutamina naturalmente presentes

Orientar o paciente a utilizar 1 porção (25g) do produto em

um copo ou coqueteleira com 150mL de água e agitar até 

completa dissolução. Pode ser consumido em receitas doces e 

salgadas e com outras bebidas, em preparações frias ou 

quentes.   

®)

Valor energético

Carboidratos

    Polióis

    Açúcares

Proteínas

Sódio

Cálcio

Fósforo

Magnésio

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 25 g (2 medidas)

Quantidades por porção %VD (*)

88 kcal = 370 kJ

0 g, dos quais:

0 g

0 g

22 g

49 mg

108 mg

66 mg

24 mg

4 %

0 %

**

**

44 %

2 %

11 %

9 %

9%

375g - 15 porções

PURE WHEY

22G DE PROTEÍNAS - WHEY PROTEIN HIDROLISADO E ISOLADO (THERMAX® E
PROVON®).

CONFIANÇA E CREDIBILIDADE: TODOS OS LOTES PRODUZIDOS SÃO SUBMETIDOS À
ANÁLISE PROTEICA EM LABORATÓRIOS INDEPENDENTES.

Sabor: Neutro.

Lata 450g - 15 porções

COMPLETE WHEY

24G DE PROTEÍNAS – (15G WHEY ISOLADO PROVON® E HIDROLISADO THERMAX® 
+ 9G PEPTÍDEOS DE COLÁGENO PEPTAN®).

CONFIANÇA E CREDIBILIDADE: TODOS OS LOTES PRODUZIDOS SÃO SUBMETIDOS À 
ANÁLISE PROTEICA EM LABORATÓRIOS INDEPENDENTES.

COM VITAMINAS E MINERAIS PARA A FORMAÇÃO DE MÚSCULOS E OSSOS + AÇÃO ANTIOXIDANTE.

Sabores: Baunilha e Chocolate Suíço.

1. Sibilla, S. The Open Nutraceuticals Journal, v. 8, p. 29–42, 2015. 2. Weigle, D. S.  et al. Am J Clin Nutr. v. 82, p. 41-48, 2005. 3. Heaney, R. P.. J. Am. Col. f Nut.  v. 19, p. 83S-99S, 2000. 4. Zdzieblik, D. et al. British Journal of Nutrition, 114, 1237–1245, 2015.

Não contém quantidades significativas de gorduras 

totais, gorduras saturadas, gordura trans e fibra 

alimentar. *% Valores diários com base em uma 

dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários 

podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

Sugestão de prescrição:

Orientar o paciente a utilizar 1 porção (30g) do produto em 

um copo ou coqueteleira com 150mL de água e agitar até 

completa dissolução. Pode ser consumido em receitas e com 

outras bebidas, em preparações frias ou quentes (não ferver). 

Suplemento proteico que combina de forma perfeita proteínas 

do soro do leite isolada e hidrolisada de alta qualidade e pureza 

(Provon® e Thermax®) com a dosagem diária recomendada 

de peptídeos de colágeno de alta absorção (Peptan®). 

Oferece em uma única dose 24g de proteínas associadas 

a vitaminas e minerais específicos para a formação de 

músculos e ossos (cálcio, magnésio e vitamina D) e proteção 

contra os danos causados por radicais livres (vitaminas C, E e 
zinco). É fonte natural de BCAA (3,9g/porção) e glutamina 
(3,4g/porção*).

Com sabor e cremosidade incríveis, Complete Whey 

proporciona um perfil completo de nutrientes para saúde 

muscular e tecidos conectivos, como cartilagens, tendões, 

pele e ossos.

* Teores de glutamina variam com a versão.

Indicação:

Pacientes que precisam aumentar  o aporte de proteínas na dieta;

Pacientes que buscam ou precisam ganhar/manter a massa magra;

Bariátricos e idosos com sarcopenia.

EFEITOS DOS PEPTÍDEOS DE COLÁGENO SOBRE A 
COMPOSIÇÃO CORPORAL4.

FÓRMULA COM ENTREGA COMPLETA1-3.

Ingredientes:proteína isolada e hidrolisada do soro do leite 

(Provon® 292 e Thermax® 690), colágeno hidrolisado, carbo-

nato de cálcio (cálcio), óxido de magnésio (magnésio), 

ascorbato de sódio (vitamina C), DL alfa acetato de tocofe-

rol (vitamina E), sulfato de zinco monohidratado (zinco), 

colecalciferol (vitamina D), aromas naturais, espessante 

goma xantana e edulcorante natural glicosídeos de steviol 

(stévia).  
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Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

Bebida completa, com calorias controladas, para pacientes 

em dietas de emagrecimento ou em manutenção do peso

. 
Sua fórmula oferece todos os nutrientes indispensáveis 

para uma boa saúde - proteínas de alto valor biológico, 
carboidratos, gorduras, fibras e 23 vitaminas e minerais.

Shake Protein é uma alternativa balanceada e saudável 

para aqueles momentos em que a rotina agitada impede 

o consumo de uma refeição equilibrada e convencional. 

Foi formulado para substituir até duas refeições ao dia

  ,
oferecendo todos os nutrientes essenciais de forma prática 

e saudável, sem passar fome. Apresenta valor energético 

reduzido, o que auxilia na redução do consumo calórico 

diário e facilita o controle das calorias consumidas.

Ingredientes: maltodextrina, proteína isolada de soja 

não transgênica, proteína concentrada do soro de leite, 

polidextrose, cloreto de potássio anidro (potássio), carbonato 

de magnésio (magnésio), ácido ascórbico (vitamina C), 

niacinamida (vitamina B3), pirofosfato férrico (ferro), DL 

Alfa acetato de tocoferol (vitamina E), sulfato de zinco 

monohidratado (zinco), pantotenato de cálcio (ácido 

pantotênico) , cloridrato de piridoxina (vitamina B6), sulfato 

de cobre anidro (cobre), sulfato de manganês monohidratado 

(manganês), riboflavina (vitamina B2), mononitrato de 

tiamina (vitamina B1), palmitato de retinol (vitamina A), ácido 

pteroilmonoglutâmico (ácido fólico), iodeto de potássio (iodo), 

levedura de selênio (selênio), biotina, colicalciferol (Vitamina 

D), cianocobalamina (vitamina B12), aromas idênticos aos 

naturais, espessantes goma xantana e carboximetilcelulose e 

edulcorante sucralose. 

Sugestão de prescrição:

Orientar o paciente a adicionar em coqueteleira ou liquidificador, 1 porção (30g) 

do produto a 300mL de leite desnatado ou bebida vegetal de preferência e agitar 

até completa dissolução.

Indicação:

Pacientes em processo de emagrecimento.

Pacientes em manutenção do peso, como alternativa nutritiva e balanceada aos 

fast-foods e outros alimentos calóricos e poucos saudáveis.

Ditschuneit HH. Nestle Nutr Workshop Ser Clin Perform Programme., v.11, p.171-9, 2006. König D et al. Ann Nutr Metab., v. 52, n. 1, p. 74-8, 2008. Davis LM et al. Nutr J, v.9, p. 11, 2010.

Lata 450g - 15 porções

SHAKE PROTEIN

PERFIL NUTRICIONAL COMPLETO.

CALORIAS BALANCEADAS.

23 VITAMINAS E MINERAIS.

SUBSTITUI ATÉ 2 REFEIÇÕES AO DIA.

Sabores: Vanilla, Chocolate Suíço, Morango com Blueberry e Banana com Chia.

Não contém quantidades significativas de proteínas, 

gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans e 

fibra alimentar. *% Valores diários com base em uma 

dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários 

podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos

Bebida termogênica e energética que combina substâncias 

estimulantes que promovem termogênese e aumentam a 

disposição física e a concentração mental.

Seu efeito é proporcionado pela sinergia entre cafeína (87,5mg/

porção), taurina (1g/porção) e inositol (50mg/porção), 

combinados com ativos naturais - guaraná, gengibre, polpa 
de frutas - e um mix específico de  vitaminas e minerais 

importantes para o bom funcionamento do metabolismo 

energético. 

Thermo Energy é um recurso inteligente que ajuda a acelerar 
o metabolismo, mantendo o corpo ativo, focado nos objetivos 

e bem disposto para enfrentar as atividades do dia a dia.

Ingredientes: maltodextrina, blueberry, açaí, gengibre, guaraná 

e beterraba em pó, ácido ascórbico (vitamina C), nicotinamida 

(vitamina B3), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), nitrato de 

tiamina (vitamina B1), picolinato de cromo (cromo), selenito 

de sódio (selênio), cafeína (85,7 mg / porção), taurina (1g 

/ porção), inositol (50mg / porção), aromas idênticos aos 

naturais, acidulante ácido cítrico e edulcorante sucralose.

Sugestão de prescrição:

Orientar o paciente a adicionar 1 porção (10g) do produto 

em um copo ou coqueteleita com 250mL de água ou outra 

bebida de preferencia e agitar até completa dissolução.

Indicação:

Pacientes em processo de emagrecimento.

Pacientes que precisam aumentar a disposição física e mental.

Pré-treino.

THERMO ENERGY® AGE NO METABOLISMO AUMENTANDO O GASTO 

ENERGÉTICO E MELHORANDO O DESEMPENHO FÍSICO1,2.

1. Tabrizi, R.  et al . Crit Rev Food Sci Nutr. [Epub ahead of print], 2018. 2. Santana, A. L. et al. Journal of Functional Foods, v. 47, p. 457–468, 2018. 3-  Stuart GR et al. Med Sci Sports Exerc., v. 37, n.11, p.1998-2005, 2005

Consumo de cafeína (6 mg/kg) 70 minutos 
antes de uma partida de rúgbi resultou em 
aumento de 10% na acurácia de passes entre 
jogadores em relação ao placebo 

Lata 300g - 30 porções

THERMO ENERGY®

ATIVOS TERMOGÊNICOS E ENERGÉTICOS – CAFEÍNA, TAURINA, INOSITOL,
GUARANÁ E GENGIBRE.

COM POLPAS DE FRUTAS.

VITAMINAS B1, B3, B6, C E PICOLINATO DE CROMO (50% VD).

Sabores: Abacaxi com Hortelã, Laranja e Frutas Roxas.
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Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

Bebida completa, com calorias controladas, para pacientes 

em dietas de emagrecimento ou em manutenção do peso

. 
Sua fórmula oferece todos os nutrientes indispensáveis 

para uma boa saúde - proteínas de alto valor biológico, 
carboidratos, gorduras, fibras e 23 vitaminas e minerais.

Shake Protein é uma alternativa balanceada e saudável 

para aqueles momentos em que a rotina agitada impede 

o consumo de uma refeição equilibrada e convencional. 

Foi formulado para substituir até duas refeições ao dia

  ,
oferecendo todos os nutrientes essenciais de forma prática 

e saudável, sem passar fome. Apresenta valor energético 

reduzido, o que auxilia na redução do consumo calórico 

diário e facilita o controle das calorias consumidas.

Ingredientes: maltodextrina, proteína isolada de soja 

não transgênica, proteína concentrada do soro de leite, 

polidextrose, cloreto de potássio anidro (potássio), carbonato 

de magnésio (magnésio), ácido ascórbico (vitamina C), 

niacinamida (vitamina B3), pirofosfato férrico (ferro), DL 

Alfa acetato de tocoferol (vitamina E), sulfato de zinco 

monohidratado (zinco), pantotenato de cálcio (ácido 

pantotênico) , cloridrato de piridoxina (vitamina B6), sulfato 

de cobre anidro (cobre), sulfato de manganês monohidratado 

(manganês), riboflavina (vitamina B2), mononitrato de 

tiamina (vitamina B1), palmitato de retinol (vitamina A), ácido 

pteroilmonoglutâmico (ácido fólico), iodeto de potássio (iodo), 

levedura de selênio (selênio), biotina, colicalciferol (Vitamina 

D), cianocobalamina (vitamina B12), aromas idênticos aos 

naturais, espessantes goma xantana e carboximetilcelulose e 

edulcorante sucralose. 

Sugestão de prescrição:

Orientar o paciente a adicionar em coqueteleira ou liquidificador, 1 porção (30g) 

do produto a 300mL de leite desnatado ou bebida vegetal de preferência e agitar 

até completa dissolução.

Indicação:

Pacientes em processo de emagrecimento.

Pacientes em manutenção do peso, como alternativa nutritiva e balanceada aos 

fast-foods e outros alimentos calóricos e poucos saudáveis.

Ditschuneit HH. Nestle Nutr Workshop Ser Clin Perform Programme., v.11, p.171-9, 2006. König D et al. Ann Nutr Metab., v. 52, n. 1, p. 74-8, 2008. Davis LM et al. Nutr J, v.9, p. 11, 2010.

Lata 450g - 15 porções

SHAKE PROTEIN

PERFIL NUTRICIONAL COMPLETO.

CALORIAS BALANCEADAS.

23 VITAMINAS E MINERAIS.

SUBSTITUI ATÉ 2 REFEIÇÕES AO DIA.

Sabores: Vanilla, Chocolate Suíço, Morango com Blueberry e Banana com Chia.

Não contém quantidades significativas de proteínas, 

gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans e 

fibra alimentar. *% Valores diários com base em uma 

dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários 

podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos

Bebida termogênica e energética que combina substâncias 

estimulantes que promovem termogênese e aumentam a 

disposição física e a concentração mental.

Seu efeito é proporcionado pela sinergia entre cafeína (87,5mg/

porção), taurina (1g/porção) e inositol (50mg/porção), 

combinados com ativos naturais - guaraná, gengibre, polpa 
de frutas - e um mix específico de  vitaminas e minerais 

importantes para o bom funcionamento do metabolismo 

energético. 

Thermo Energy é um recurso inteligente que ajuda a acelerar 
o metabolismo, mantendo o corpo ativo, focado nos objetivos 

e bem disposto para enfrentar as atividades do dia a dia.

Ingredientes: maltodextrina, blueberry, açaí, gengibre, guaraná 

e beterraba em pó, ácido ascórbico (vitamina C), nicotinamida 

(vitamina B3), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), nitrato de 

tiamina (vitamina B1), picolinato de cromo (cromo), selenito 

de sódio (selênio), cafeína (85,7 mg / porção), taurina (1g 

/ porção), inositol (50mg / porção), aromas idênticos aos 

naturais, acidulante ácido cítrico e edulcorante sucralose.

Sugestão de prescrição:

Orientar o paciente a adicionar 1 porção (10g) do produto 

em um copo ou coqueteleita com 250mL de água ou outra 

bebida de preferencia e agitar até completa dissolução.

Indicação:

Pacientes em processo de emagrecimento.

Pacientes que precisam aumentar a disposição física e mental.

Pré-treino.

THERMO ENERGY® AGE NO METABOLISMO AUMENTANDO O GASTO 

ENERGÉTICO E MELHORANDO O DESEMPENHO FÍSICO1,2.

1. Tabrizi, R.  et al . Crit Rev Food Sci Nutr. [Epub ahead of print], 2018. 2. Santana, A. L. et al. Journal of Functional Foods, v. 47, p. 457–468, 2018. 3-  Stuart GR et al. Med Sci Sports Exerc., v. 37, n.11, p.1998-2005, 2005

Consumo de cafeína (6 mg/kg) 70 minutos 
antes de uma partida de rúgbi resultou em 
aumento de 10% na acurácia de passes entre 
jogadores em relação ao placebo 

Lata 300g - 30 porções

THERMO ENERGY®

ATIVOS TERMOGÊNICOS E ENERGÉTICOS – CAFEÍNA, TAURINA, INOSITOL,
GUARANÁ E GENGIBRE.

COM POLPAS DE FRUTAS.

VITAMINAS B1, B3, B6, C E PICOLINATO DE CROMO (50% VD).

Sabores: Abacaxi com Hortelã, Laranja e Frutas Roxas.
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Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

Bebida completa, com calorias controladas, para pacientes 

em dietas de emagrecimento ou em manutenção do peso

. 
Sua fórmula oferece todos os nutrientes indispensáveis 

para uma boa saúde - proteínas de alto valor biológico, 
carboidratos, gorduras, fibras e 23 vitaminas e minerais.

Shake Protein é uma alternativa balanceada e saudável 

para aqueles momentos em que a rotina agitada impede 

o consumo de uma refeição equilibrada e convencional. 

Foi formulado para substituir até duas refeições ao dia

  ,
oferecendo todos os nutrientes essenciais de forma prática 

e saudável, sem passar fome. Apresenta valor energético 

reduzido, o que auxilia na redução do consumo calórico 

diário e facilita o controle das calorias consumidas.

Ingredientes: maltodextrina, proteína isolada de soja 

não transgênica, proteína concentrada do soro de leite, 

polidextrose, cloreto de potássio anidro (potássio), carbonato 

de magnésio (magnésio), ácido ascórbico (vitamina C), 

niacinamida (vitamina B3), pirofosfato férrico (ferro), DL 

Alfa acetato de tocoferol (vitamina E), sulfato de zinco 

monohidratado (zinco), pantotenato de cálcio (ácido 

pantotênico) , cloridrato de piridoxina (vitamina B6), sulfato 

de cobre anidro (cobre), sulfato de manganês monohidratado 

(manganês), riboflavina (vitamina B2), mononitrato de 

tiamina (vitamina B1), palmitato de retinol (vitamina A), ácido 

pteroilmonoglutâmico (ácido fólico), iodeto de potássio (iodo), 

levedura de selênio (selênio), biotina, colicalciferol (Vitamina 

D), cianocobalamina (vitamina B12), aromas idênticos aos 

naturais, espessantes goma xantana e carboximetilcelulose e 

edulcorante sucralose. 

Sugestão de prescrição:

Orientar o paciente a adicionar em coqueteleira ou liquidificador, 1 porção (30g) 

do produto a 300mL de leite desnatado ou bebida vegetal de preferência e agitar 

até completa dissolução.

Indicação:

Pacientes em processo de emagrecimento.

Pacientes em manutenção do peso, como alternativa nutritiva e balanceada aos 

fast-foods e outros alimentos calóricos e poucos saudáveis.

Ditschuneit HH. Nestle Nutr Workshop Ser Clin Perform Programme., v.11, p.171-9, 2006. König D et al. Ann Nutr Metab., v. 52, n. 1, p. 74-8, 2008. Davis LM et al. Nutr J, v.9, p. 11, 2010.

Lata 450g - 15 porções

SHAKE PROTEIN

PERFIL NUTRICIONAL COMPLETO.

CALORIAS BALANCEADAS.

23 VITAMINAS E MINERAIS.

SUBSTITUI ATÉ 2 REFEIÇÕES AO DIA.

Sabores: Vanilla, Chocolate Suíço, Morango com Blueberry e Banana com Chia.

Não contém quantidades significativas de proteínas, 

gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans e 

fibra alimentar. *% Valores diários com base em uma 

dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários 

podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos

Bebida termogênica e energética que combina substâncias 

estimulantes que promovem termogênese e aumentam a 

disposição física e a concentração mental.

Seu efeito é proporcionado pela sinergia entre cafeína (87,5mg/

porção), taurina (1g/porção) e inositol (50mg/porção), 

combinados com ativos naturais - guaraná, gengibre, polpa 
de frutas - e um mix específico de  vitaminas e minerais 

importantes para o bom funcionamento do metabolismo 

energético. 

Thermo Energy é um recurso inteligente que ajuda a acelerar 
o metabolismo, mantendo o corpo ativo, focado nos objetivos 

e bem disposto para enfrentar as atividades do dia a dia.

Ingredientes: maltodextrina, blueberry, açaí, gengibre, guaraná 

e beterraba em pó, ácido ascórbico (vitamina C), nicotinamida 

(vitamina B3), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), nitrato de 

tiamina (vitamina B1), picolinato de cromo (cromo), selenito 

de sódio (selênio), cafeína (85,7 mg / porção), taurina (1g 

/ porção), inositol (50mg / porção), aromas idênticos aos 

naturais, acidulante ácido cítrico e edulcorante sucralose.

Sugestão de prescrição:

Orientar o paciente a adicionar 1 porção (10g) do produto 

em um copo ou coqueteleita com 250mL de água ou outra 

bebida de preferencia e agitar até completa dissolução.

Indicação:

Pacientes em processo de emagrecimento.

Pacientes que precisam aumentar a disposição física e mental.

Pré-treino.

THERMO ENERGY® AGE NO METABOLISMO AUMENTANDO O GASTO 

ENERGÉTICO E MELHORANDO O DESEMPENHO FÍSICO1,2.

1. Tabrizi, R.  et al . Crit Rev Food Sci Nutr. [Epub ahead of print], 2018. 2. Santana, A. L. et al. Journal of Functional Foods, v. 47, p. 457–468, 2018. 3-  Stuart GR et al. Med Sci Sports Exerc., v. 37, n.11, p.1998-2005, 2005

Consumo de cafeína (6 mg/kg) 70 minutos 
antes de uma partida de rúgbi resultou em 
aumento de 10% na acurácia de passes entre 
jogadores em relação ao placebo 

Lata 300g - 30 porções

THERMO ENERGY®

ATIVOS TERMOGÊNICOS E ENERGÉTICOS – CAFEÍNA, TAURINA, INOSITOL,
GUARANÁ E GENGIBRE.

COM POLPAS DE FRUTAS.

VITAMINAS B1, B3, B6, C E PICOLINATO DE CROMO (50% VD).

Sabores: Abacaxi com Hortelã, Laranja e Frutas Roxas.
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DEPOIS

Não contém quantidades significativas de proteínas, 

gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans e 

sódio. *% Valores diários com base em uma dieta de 

2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários podem 

ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

1. Chang, H.C. et al . Food & Function, v. 5, n.4, p. 734–739, 2014. 2. Kao, E. S. et al.. Food Funct. v. 7, n. 1, p. 171-182, 2016. 3. Kapoor, M. P. Journal of Nutritional Biochemistry, v. 43, p. 1–10, 2017 

Bebida natural, super concentrada, rica em fibras 

e antioxidantes (antocianinas + catequinas), com 

propriedades potencializadas pela associação do Hibiscus 

.

Seus ativos possuem propriedades diuréticas e agem 

reduzindo a adipogênese, contribuindo efetivamente para 

diminuição da retenção de líquidos, redução do acúmulo de 

gorduras e perda de peso corporal.

Cada porção contém 6g de fibra com ação prebiótica, que 

ajuda no funcionamento do intestino e aumenta a sensação 

de saciedade, reduzindo o consumo de calorias em refeições 

subsequentes.

Ingredientes: polidextrose, polpa de morango desidratada 

em pó, hibisco em pó ( ), chá vermelho 

em pó (Camellia sinensis), antiumectante dióxido de silício e 

aromas naturais.

Sugestão de prescrição:

Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 a 2 

porções de Power Tea Hibiscus, em qualquer momento do dia.

Orientar o paciente a misturar 1 porção (10g) do produto a 

200mL de água e mexer até completa dissolução. Pode ser 

consumido frio ou quente (não ferver).

Power Tea Hibiscus versão frutas vermelhas não é adoçado, assim seu paciente pode 
personalizar e definir como deseja tomar o seu chá. A versão uva é adoçada com stévia.

Indicação:

Para todos os pacientes como uma bebida saudável, leve e 

de  baixas calorias.

Pacientes em processo de emagrecimento e que buscam redução 

de gordura corporal e/ou combater a sensação de inchaço.

Pacientes que precisam melhorar o trânsito intestinal.

CONCLUSÕES DE ESTUDOS COM HIBISCUS SABDARIFFA
E CAMELLIA SINENSIS EM RELAÇÃO AO GERENCIAMENTO DO PESO

Lata 200g - 20 porções

POWER TEA HIBISCUS

HIBISCUS SABDARIFFA + CAMELLIA SINENSIS – EXTRATOS CONCENTRADOS EM
ATIVOS ANTIOXIDANTES, OBTIDOS DE FORNECEDORES ALTAMENTE QUALIFICADOS.

6G DE FIBRA PREBIÓTICA POR PORÇÃO (VERSÃO UVA - 5,8G).

Sabores: Frutas Vermelhas e Uva.

Não contém quantidades significativas de proteínas, 

gorduras totais, gorduras saturadas e gordura trans. *% 

Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal 

ou 8.400 kJ.  Seus valores diários podem ser maiores 

ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas. ** VD não estabelecidos.

Bebida natural, super concentrada, rica em antioxidantes 
(polifenóis), obtida a partir de brotos e folhas selecionadas de 

Camellia sinensis,  com propriedades potencializadas pela 

combinação com fibra prebiótica + vitamina C, selênio e zinco.

Fórmula avaliada e aprovada em estudo clínico conduzido na 

Universidade de São Paulo e publicado na revista Journal of 

Medicinal Food1.

Seus ativos agem favorecendo a termogênese, a redução da 

gordura corporal, a melhora do funcionamento intestinal, além 

de promover mais saciedade e combater a ação de radicais 

livres – substâncias associadas a processos inflamatórios que 

favorecem o ganho de peso. 

Ingredientes: polidextrose, polpa de abacaxi desidratada em 

pó, chá verde em pó (Camellia sinensis), ascorbato de sódio 

(vitamina C), sulfato de zinco monohidratado (zinco), selenito 

de sódio (selênio), aroma natural, antiumectante dióxido de 

silício, acidulante ácido cítrico, edulcorante natural glicosídeos 

de steviol (stévia) e corante natural de clorofila. 

Sugestão de prescrição:

Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 a 2 

porções de Power Tea Chá Verde.

Orientar o paciente a misturar 1 porção do produto a 

200mL de água e mexer até completa dissolução. Pode ser 

consumido frio ou quente (não ferver).

Indicação:

Para todos os pacientes como uma bebida saudável, leve e 

de  baixas calorias.

Pacientes em processo de emagrecimento e que buscam 

redução de gordura corporal.

Pacientes que precisam melhorar o trânsito intestinal.

1. Cardoso, G. A. et al.. Journal of Medicinal Food, v. 16, n. 2, p.120-127, 2013

O Power Tea Chá Verde proporcionou alterações positivas na composição corporal de mulheres com sobrepeso. A pesquisa também evidenciou 
que os resultados observados com a ingestão do chá podem ser potencializados com a prática de exercício físico resistido, como a musculação.

EFEITO DO CONSUMO DE POWER TEA CHÁ VERDE SOBRE OS PARÂMETROS 

CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA, MASSA MAGRA E GORDURA CORPORAL1

Lata 200g - 20 porções

POWER TEA CHÁ VERDE

CAMELLIA SINENSIS – EXTRATO CONCENTRADO EM POLIFENÓIS, OBTIDO DE
FORNECEDOR ALTAMENTE QUALIFICADO.

RICO EM VITAMINA C, SELÊNIO E ZINCO COM AÇÃO ANTIOXIDANTE.

5,8G DE FIBRA PREBIÓTICA POR PORÇÃO.

Sabores: Abacaxi com Hortelã.
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DEPOIS

Não contém quantidades significativas de proteínas, 

gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans e 

sódio. *% Valores diários com base em uma dieta de 

2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários podem 

ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

1. Chang, H.C. et al . Food & Function, v. 5, n.4, p. 734–739, 2014. 2. Kao, E. S. et al.. Food Funct. v. 7, n. 1, p. 171-182, 2016. 3. Kapoor, M. P. Journal of Nutritional Biochemistry, v. 43, p. 1–10, 2017 

Bebida natural, super concentrada, rica em fibras 

e antioxidantes (antocianinas + catequinas), com 

propriedades potencializadas pela associação do Hibiscus 

.

Seus ativos possuem propriedades diuréticas e agem 

reduzindo a adipogênese, contribuindo efetivamente para 

diminuição da retenção de líquidos, redução do acúmulo de 

gorduras e perda de peso corporal.

Cada porção contém 6g de fibra com ação prebiótica, que 

ajuda no funcionamento do intestino e aumenta a sensação 

de saciedade, reduzindo o consumo de calorias em refeições 

subsequentes.

Ingredientes: polidextrose, polpa de morango desidratada 

em pó, hibisco em pó ( ), chá vermelho 

em pó (Camellia sinensis), antiumectante dióxido de silício e 

aromas naturais.

Sugestão de prescrição:

Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 a 2 

porções de Power Tea Hibiscus, em qualquer momento do dia.

Orientar o paciente a misturar 1 porção (10g) do produto a 

200mL de água e mexer até completa dissolução. Pode ser 

consumido frio ou quente (não ferver).

Power Tea Hibiscus versão frutas vermelhas não é adoçado, assim seu paciente pode 
personalizar e definir como deseja tomar o seu chá. A versão uva é adoçada com stévia.

Indicação:

Para todos os pacientes como uma bebida saudável, leve e 

de  baixas calorias.

Pacientes em processo de emagrecimento e que buscam redução 

de gordura corporal e/ou combater a sensação de inchaço.

Pacientes que precisam melhorar o trânsito intestinal.

CONCLUSÕES DE ESTUDOS COM HIBISCUS SABDARIFFA
E CAMELLIA SINENSIS EM RELAÇÃO AO GERENCIAMENTO DO PESO

Lata 200g - 20 porções

POWER TEA HIBISCUS

HIBISCUS SABDARIFFA + CAMELLIA SINENSIS – EXTRATOS CONCENTRADOS EM
ATIVOS ANTIOXIDANTES, OBTIDOS DE FORNECEDORES ALTAMENTE QUALIFICADOS.

6G DE FIBRA PREBIÓTICA POR PORÇÃO (VERSÃO UVA - 5,8G).

Sabores: Frutas Vermelhas e Uva.

Não contém quantidades significativas de proteínas, 

gorduras totais, gorduras saturadas e gordura trans. *% 

Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal 

ou 8.400 kJ.  Seus valores diários podem ser maiores 

ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas. ** VD não estabelecidos.

Bebida natural, super concentrada, rica em antioxidantes 
(polifenóis), obtida a partir de brotos e folhas selecionadas de 

Camellia sinensis,  com propriedades potencializadas pela 

combinação com fibra prebiótica + vitamina C, selênio e zinco.

Fórmula avaliada e aprovada em estudo clínico conduzido na 

Universidade de São Paulo e publicado na revista Journal of 

Medicinal Food1.

Seus ativos agem favorecendo a termogênese, a redução da 

gordura corporal, a melhora do funcionamento intestinal, além 

de promover mais saciedade e combater a ação de radicais 

livres – substâncias associadas a processos inflamatórios que 

favorecem o ganho de peso. 

Ingredientes: polidextrose, polpa de abacaxi desidratada em 

pó, chá verde em pó (Camellia sinensis), ascorbato de sódio 

(vitamina C), sulfato de zinco monohidratado (zinco), selenito 

de sódio (selênio), aroma natural, antiumectante dióxido de 

silício, acidulante ácido cítrico, edulcorante natural glicosídeos 

de steviol (stévia) e corante natural de clorofila. 

Sugestão de prescrição:

Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 a 2 

porções de Power Tea Chá Verde.

Orientar o paciente a misturar 1 porção do produto a 

200mL de água e mexer até completa dissolução. Pode ser 

consumido frio ou quente (não ferver).

Indicação:

Para todos os pacientes como uma bebida saudável, leve e 

de  baixas calorias.

Pacientes em processo de emagrecimento e que buscam 

redução de gordura corporal.

Pacientes que precisam melhorar o trânsito intestinal.

1. Cardoso, G. A. et al.. Journal of Medicinal Food, v. 16, n. 2, p.120-127, 2013

O Power Tea Chá Verde proporcionou alterações positivas na composição corporal de mulheres com sobrepeso. A pesquisa também evidenciou 
que os resultados observados com a ingestão do chá podem ser potencializados com a prática de exercício físico resistido, como a musculação.

EFEITO DO CONSUMO DE POWER TEA CHÁ VERDE SOBRE OS PARÂMETROS 

CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA, MASSA MAGRA E GORDURA CORPORAL1

Lata 200g - 20 porções

POWER TEA CHÁ VERDE

CAMELLIA SINENSIS – EXTRATO CONCENTRADO EM POLIFENÓIS, OBTIDO DE
FORNECEDOR ALTAMENTE QUALIFICADO.

RICO EM VITAMINA C, SELÊNIO E ZINCO COM AÇÃO ANTIOXIDANTE.

5,8G DE FIBRA PREBIÓTICA POR PORÇÃO.

Sabores: Abacaxi com Hortelã.
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DEPOIS

Não contém quantidades significativas de proteínas, 

gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e 

sódio. *% Valores diários com base em uma dieta de 

2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários podem 

ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

1. Weiss DJ et al. J Chromatogr A, v.1011, n.1-2, p.173-80, 2003. 2. Martin J et al. Diabetes Care, v.29, n.8, p.1826-32, 2006.3. Arcari DP et al. Obesity(Silver Spring), v.17, n.12, p.2127-33, 2009. 4. Mahmoud RH & Elnour WA. Eur Rev Med Pharmacol Sci, v.17, n.1, p.75-83, 2013. 5. de Morais EC 
et al. J Agric Food Chem, v.57, n.18, p.8316-24, 2009.

 

 

Sugestão de prescrição:

Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 a 2 

porções de Power Tea Mate Verde & Matcha.

Orientar o paciente a misturar 1 porção (10g) do produto a 

200mL de água e mexer até completa dissolução. Pode ser 

consumido frio ou quente (não ferver).

Indicação:

Para todos os pacientes como uma bebida saudável, leve e 

com  baixas calorias.

Pacientes em processo de emagrecimento e que buscam 

redução de gordura corporal.

Pacientes que precisam melhorar o trânsito intestinal.

Lata 200g - 20 porções

POWER TEA MATE VERDE & MATCHA

MATE VERDE E MATCHA – EXTRATOS CONCENTRADOS EM ANTIOXIDANTES, OBTIDOS DE
FORNECEDORES ALTAMENTE QUALIFICADO.

GENGIBRE – ATIVO TERMOGÊNICO RICO EM GINGEROL.

PICOLINATO DE CROMO E VITAMINA C (100% VD).

5,4G DE FIBRA PREBIÓTICA POR PORÇÃO.

Sabores: Limão com Gengibre.

1.Biegańska-Marecik,, R. et al.  Food Chem. v. 1, n. 230, p. 271-280, 2017. 2. Fagundes, G.E. et al. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, v. 80, n. 13-15, p. 756-766, 2017.3. Ibarra A et al. Appetite,1;87C:30-37, 2015.4. Astbury NM et al. Br J Nutr, v.110, n.5, p.934-42, 2013. 

Bebida potente e saudável, 100% natural, elaborada com 

vegetais selecionados e concentrados, ricos em nutrientes 

e ativos funcionais que em sinergia, favorecem a manutenção 

do equilíbrio das funções corporais e auxiliam no processo de 

detoxificação.

Sua fórmula contém vegetais verdes (couve, espinafre, 

salsa), frutas (maçã, abacaxi e blueberry), gengibre e fibra 

prebiótica, e oferece em uma única porção 7g de fibras, com 

apenas 38 kcal.

Ingredientes: polidextrose, polpa de abacaxi desidratada, 

espinafre, couve e maçã desidratados, polpa de blueberry 

desidratada, gengibre e salsa desidratados em pó, aromas 

naturais, antiumectante dióxido de silício, espessante goma 

xantana, acidulante ácido cítrico e corante natural de clorofila.

Sugestão de prescrição:

Orientar o paciente a misturar 1 porção (15g) do produto a 

200mL de água e mexer até completa dissolução. 

Não contém açúcares e adoçantes. Se preferir, adoçar a gosto.

Pode ser consumido com outras bebidas e em qualquer hora 

do dia, especialmente no início da semana, após um final de 

semana agitado, em períodos de grande estresse ou após festas 

e comemorações, quando o consumo de bebidas alcoólicas e 

alimentos gordurosos é excessivo.

Indicação:

Em processos de detoxificação.

Pacientes que precisam de alternativas práticas para aumentar 

o aporte de frutas e vegetais na dieta.

Pacientes que precisam melhorar o trânsito intestinal.

Não contém quantidades significativas de  gorduras 

totais, gorduras saturadas e gorduras trans. *% Valores 

diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 

kJ.  Seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD 

não estabelecidos.

ESTUDOS DEMONSTRAM QUE FITOQUÍMICOS E AS FIBRAS PRESENTES 
NO MIX VERDE AUXILIAM O FÍGADO, RINS E INTESTINO A METABOLIZAR 

AS IMPUREZAS (DETOXIFICAÇÃO), MANTENDO O EQUILÍBRIO 
FISIOLÓGICO E A SAÚDE1,2.

O ALTO CONTEÚDO DE FIBRAS PRESENTE EM MIX VERDE, ALÉM DE 
AJUDAR NO FUNCIONAMENTO DO INTESTINO, É CAPAZ DE AUMENTAR 

A SACIEDADE, REDUZINDO O CONSUMO DE CALORIAS EM 
UMA REFEIÇÃO SUBSEQUENTE3,4.

Lata 300g - 20 porções

MIX VERDE (SUCO VERDE FUNCIONAL)

MIX DE 7 VEGETAIS – ABACAXI, BLUEBERRY, MAÇÃ, ESPINAFRE, COUVE,
GENGIBRE E SALSA.

FIBRA PREBIÓTICA - 7G/PORÇÃO.

APENAS 38KCAL/PORÇÃO.

Sabor: Frutas e Vegetais.

Bebida deliciosa, natural, super concentrada, rica em 

ativos antioxidantes e termogênicos.

Sua fórmula é única, exclusiva, potencializada pela associação

da Erva mate (Ilex paraguariensis), Matcha (Camellia 

sinensis), gengibre, fibra prebiótica (5,4g) + picolinato de 
cromo e vitamina C (100% VD).

Essa combinação poderosa, age favorecendo o 

metabolismo energético, acelerando a oxidação de 
gorduras e promovendo saciedade e bom funcionamento 
intestinal, atributos importantes para protocolos de 

gerenciamento de peso e pacientes que buscam redução 
de gordura corporal.

Ingredientes: polidextrose, polpa de laranja, mate verde em 

pó (Ilex paraguariensis), gengi bre e matcha em pó (Camellia 

sinensis), ácido ascórbico (vitamina C), picolinato de cromo 

(cromo), aroma natural, antiumectante dióxido de silício, 

acidulante ácido cítrico, edulcorante natural glicosídeos de 

steviol (stévia), espessante goma xantana e corantes naturais 

clorofila e urucum.
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DEPOIS

Não contém quantidades significativas de proteínas, 

gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e 

sódio. *% Valores diários com base em uma dieta de 

2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários podem 

ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

1. Weiss DJ et al. J Chromatogr A, v.1011, n.1-2, p.173-80, 2003. 2. Martin J et al. Diabetes Care, v.29, n.8, p.1826-32, 2006.3. Arcari DP et al. Obesity(Silver Spring), v.17, n.12, p.2127-33, 2009. 4. Mahmoud RH & Elnour WA. Eur Rev Med Pharmacol Sci, v.17, n.1, p.75-83, 2013. 5. de Morais EC 
et al. J Agric Food Chem, v.57, n.18, p.8316-24, 2009.

 

 

Sugestão de prescrição:

Para bons resultados, prescreva o consumo diário de 1 a 2 

porções de Power Tea Mate Verde & Matcha.

Orientar o paciente a misturar 1 porção (10g) do produto a 

200mL de água e mexer até completa dissolução. Pode ser 

consumido frio ou quente (não ferver).

Indicação:

Para todos os pacientes como uma bebida saudável, leve e 

com  baixas calorias.

Pacientes em processo de emagrecimento e que buscam 

redução de gordura corporal.

Pacientes que precisam melhorar o trânsito intestinal.

Lata 200g - 20 porções

POWER TEA MATE VERDE & MATCHA

MATE VERDE E MATCHA – EXTRATOS CONCENTRADOS EM ANTIOXIDANTES, OBTIDOS DE
FORNECEDORES ALTAMENTE QUALIFICADO.

GENGIBRE – ATIVO TERMOGÊNICO RICO EM GINGEROL.

PICOLINATO DE CROMO E VITAMINA C (100% VD).

5,4G DE FIBRA PREBIÓTICA POR PORÇÃO.

Sabores: Limão com Gengibre.

1.Biegańska-Marecik,, R. et al.  Food Chem. v. 1, n. 230, p. 271-280, 2017. 2. Fagundes, G.E. et al. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, v. 80, n. 13-15, p. 756-766, 2017.3. Ibarra A et al. Appetite,1;87C:30-37, 2015.4. Astbury NM et al. Br J Nutr, v.110, n.5, p.934-42, 2013. 

Bebida potente e saudável, 100% natural, elaborada com 

vegetais selecionados e concentrados, ricos em nutrientes 

e ativos funcionais que em sinergia, favorecem a manutenção 

do equilíbrio das funções corporais e auxiliam no processo de 

detoxificação.

Sua fórmula contém vegetais verdes (couve, espinafre, 

salsa), frutas (maçã, abacaxi e blueberry), gengibre e fibra 

prebiótica, e oferece em uma única porção 7g de fibras, com 

apenas 38 kcal.

Ingredientes: polidextrose, polpa de abacaxi desidratada, 

espinafre, couve e maçã desidratados, polpa de blueberry 

desidratada, gengibre e salsa desidratados em pó, aromas 

naturais, antiumectante dióxido de silício, espessante goma 

xantana, acidulante ácido cítrico e corante natural de clorofila.

Sugestão de prescrição:

Orientar o paciente a misturar 1 porção (15g) do produto a 

200mL de água e mexer até completa dissolução. 

Não contém açúcares e adoçantes. Se preferir, adoçar a gosto.

Pode ser consumido com outras bebidas e em qualquer hora 

do dia, especialmente no início da semana, após um final de 

semana agitado, em períodos de grande estresse ou após festas 

e comemorações, quando o consumo de bebidas alcoólicas e 

alimentos gordurosos é excessivo.

Indicação:

Em processos de detoxificação.

Pacientes que precisam de alternativas práticas para aumentar 

o aporte de frutas e vegetais na dieta.

Pacientes que precisam melhorar o trânsito intestinal.

Não contém quantidades significativas de  gorduras 

totais, gorduras saturadas e gorduras trans. *% Valores 

diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 

kJ.  Seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD 

não estabelecidos.

ESTUDOS DEMONSTRAM QUE FITOQUÍMICOS E AS FIBRAS PRESENTES 
NO MIX VERDE AUXILIAM O FÍGADO, RINS E INTESTINO A METABOLIZAR 

AS IMPUREZAS (DETOXIFICAÇÃO), MANTENDO O EQUILÍBRIO 
FISIOLÓGICO E A SAÚDE1,2.

O ALTO CONTEÚDO DE FIBRAS PRESENTE EM MIX VERDE, ALÉM DE 
AJUDAR NO FUNCIONAMENTO DO INTESTINO, É CAPAZ DE AUMENTAR 

A SACIEDADE, REDUZINDO O CONSUMO DE CALORIAS EM 
UMA REFEIÇÃO SUBSEQUENTE3,4.

Lata 300g - 20 porções

MIX VERDE (SUCO VERDE FUNCIONAL)

MIX DE 7 VEGETAIS – ABACAXI, BLUEBERRY, MAÇÃ, ESPINAFRE, COUVE,
GENGIBRE E SALSA.

FIBRA PREBIÓTICA - 7G/PORÇÃO.

APENAS 38KCAL/PORÇÃO.

Sabor: Frutas e Vegetais.

Bebida deliciosa, natural, super concentrada, rica em 

ativos antioxidantes e termogênicos.

Sua fórmula é única, exclusiva, potencializada pela associação

da Erva mate (Ilex paraguariensis), Matcha (Camellia 

sinensis), gengibre, fibra prebiótica (5,4g) + picolinato de 
cromo e vitamina C (100% VD).

Essa combinação poderosa, age favorecendo o 

metabolismo energético, acelerando a oxidação de 
gorduras e promovendo saciedade e bom funcionamento 
intestinal, atributos importantes para protocolos de 

gerenciamento de peso e pacientes que buscam redução 
de gordura corporal.

Ingredientes: polidextrose, polpa de laranja, mate verde em 

pó (Ilex paraguariensis), gengi bre e matcha em pó (Camellia 

sinensis), ácido ascórbico (vitamina C), picolinato de cromo 

(cromo), aroma natural, antiumectante dióxido de silício, 

acidulante ácido cítrico, edulcorante natural glicosídeos de 

steviol (stévia), espessante goma xantana e corantes naturais 

clorofila e urucum.
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Ingredientes: cacau em pó (50%), polidextrose, alfarroba em 

pó, carbonato de cálcio (cálcio), colecalciferol (vitamina D) e 

aroma natural. 

Sugestão de prescrição:

Orientar o paciente a utilizar conforme preferência, 1 a 2 

colheres de sopa rasas em aproximadamente 200mL de leite 

ou bebida vegetal. Pode ser consumido em preparações frias 

ou quentes e no preparo de receitas.

Indicação:

Não contém quantidades significativas de gorduras 

trans.*% Valores diários com base em uma dieta de 

2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários podem 

ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

Chocobelga é um delicioso chocolate funcional em pó que 

combina de forma exclusiva 50% do mais puro cacau com 

tecnologia belga, com a alfarroba, planta de origem 

mediterrânea, que assim como o cacau é rica fonte de ativos 

antioxidantes Sua fórmula não contém açúcares e adoçan-

tes , ideal para substituir achocolatados tradicionais açucara-

dos e ricos em calorias. Cada porção contém apenas 17 kcal.

Chocobelga contém fibra prebiótica e é rico em cálcio e 

vitamina D. Uma ótima opção para quem busca um 

achocolatado nutritivo e saudável.      

Lata 200g - até 40 porções

CHOCOBELGA

50% CACAU + ALFARROBA – FONTES NATURAIS DE POLIFENÓIS ANTIOXIDANTES.

FIBRA PREBIÓTICA (3,2G/PORÇÃO).

RICO EM CÁLCIO E VITAMINA D.

APENAS 17KCAL/PORÇÃO.

Sabor: Cacau Belga.

Pacientes que buscam uma alternativa saudável ao 

achocolatado tradicional.

Como substituto de achocolatados infantis.

Não contém quantidades significativas de açúcares, 

proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras 

trans, fibras alimentares e sódio. *% Valores diários 

  .Jk 004.8 uo lack 000.2 ed ateid amu me esab moc

Seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD 

não estabelecidos.

Adoçante 100% natural, GMO-free, com mesmo dulçor 

do açúcar, mas com aproximadamente metade das calorias 

(8kcal/porção), obtido do bagaço de vegetais ricos em xilose.

Apresenta baixo índice glicêmico (IG=13), não confere sabor 

residual aos alimentos e bebidas, é anticariogênico e pode 

ser utilizado na mesma proporção que o açúcar. 

Xylitol é uma excelente alternativa para reduzir calorias e o 

consumo de açúcar e adoçantes artificiais.

Ingredientes: xilitol e antiumectante dióxido de silício*.

* Xilitol é higroscópico, por isso foi utilizado o dióxido de silício para evitar que o produto 

absorva umidade e se solidifique.

Sugestão de prescrição:

Xylitol deve ser utilizado de acordo com as necessidades do 

paciente. Informe-o que cada porção equivale ao mesmo 

poder de doçura do açúcar.

Pode ser usado em receitas culinárias frias ou quentes. 

Indicação:

Pacientes (crianças e adultos) que precisam ou desejam 

substituir/eliminar o açúcar e adoçantes artificiais da dieta.

Diabéticos e pré-diabéticos.

Pacientes em processo de emagrecimento.

XYLITOL: BAIXA CALORIA , SEM PICO DE INSULINA E 
SEM CÁRIE1-4.

1. Mussatto, S. I. et al. Revista Brasileira de Ciências Farmaceuticas, 38, 401–413, 2002. 2. Livesey, G. et al. Nutrition Research Reviews, 16, 163–191, 2003. 3. Ahmad, N. E. Q. et al. Journal of Biosciences and Medicines, v.3, p. 54–58, 2015. 4. Janakiram, C. et al. Journal of 
Natural Science, Biology and Medicine, v. 8, n. 1, p. 16, 2017.

Lata 300g - 90 porções

XYLITOL

APROXIMADAMENTE METADE DAS CALORIAS DO AÇÚCAR (2,4KCAL/G).

MESMO DULÇOR DO AÇÚCAR.

ÍNDICE GLICÊMICO = 13.

ANTICARIOGÊNICO E GMO-FREE.
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Ingredientes: cacau em pó (50%), polidextrose, alfarroba em 

pó, carbonato de cálcio (cálcio), colecalciferol (vitamina D) e 

aroma natural. 

Sugestão de prescrição:

Orientar o paciente a utilizar conforme preferência, 1 a 2 

colheres de sopa rasas em aproximadamente 200mL de leite 

ou bebida vegetal. Pode ser consumido em preparações frias 

ou quentes e no preparo de receitas.

Indicação:

Não contém quantidades significativas de gorduras 

trans.*% Valores diários com base em uma dieta de 

2.000 kcal ou 8.400 kJ.  Seus valores diários podem 

ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. ** VD não estabelecidos.

Chocobelga é um delicioso chocolate funcional em pó que 

combina de forma exclusiva 50% do mais puro cacau com 

tecnologia belga, com a alfarroba, planta de origem 

mediterrânea, que assim como o cacau é rica fonte de ativos 

antioxidantes Sua fórmula não contém açúcares e adoçan-

tes , ideal para substituir achocolatados tradicionais açucara-

dos e ricos em calorias. Cada porção contém apenas 17 kcal.

Chocobelga contém fibra prebiótica e é rico em cálcio e 

vitamina D. Uma ótima opção para quem busca um 

achocolatado nutritivo e saudável.      

Lata 200g - até 40 porções

CHOCOBELGA

50% CACAU + ALFARROBA – FONTES NATURAIS DE POLIFENÓIS ANTIOXIDANTES.

FIBRA PREBIÓTICA (3,2G/PORÇÃO).

RICO EM CÁLCIO E VITAMINA D.

APENAS 17KCAL/PORÇÃO.

Sabor: Cacau Belga.

Pacientes que buscam uma alternativa saudável ao 

achocolatado tradicional.

Como substituto de achocolatados infantis.

Não contém quantidades significativas de açúcares, 

proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras 

trans, fibras alimentares e sódio. *% Valores diários 

  .Jk 004.8 uo lack 000.2 ed ateid amu me esab moc

Seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD 

não estabelecidos.

Adoçante 100% natural, GMO-free, com mesmo dulçor 

do açúcar, mas com aproximadamente metade das calorias 

(8kcal/porção), obtido do bagaço de vegetais ricos em xilose.

Apresenta baixo índice glicêmico (IG=13), não confere sabor 

residual aos alimentos e bebidas, é anticariogênico e pode 

ser utilizado na mesma proporção que o açúcar. 

Xylitol é uma excelente alternativa para reduzir calorias e o 

consumo de açúcar e adoçantes artificiais.

Ingredientes: xilitol e antiumectante dióxido de silício*.

* Xilitol é higroscópico, por isso foi utilizado o dióxido de silício para evitar que o produto 

absorva umidade e se solidifique.

Sugestão de prescrição:

Xylitol deve ser utilizado de acordo com as necessidades do 

paciente. Informe-o que cada porção equivale ao mesmo 

poder de doçura do açúcar.

Pode ser usado em receitas culinárias frias ou quentes. 

Indicação:

Pacientes (crianças e adultos) que precisam ou desejam 

substituir/eliminar o açúcar e adoçantes artificiais da dieta.

Diabéticos e pré-diabéticos.

Pacientes em processo de emagrecimento.

XYLITOL: BAIXA CALORIA , SEM PICO DE INSULINA E 
SEM CÁRIE1-4.

1. Mussatto, S. I. et al. Revista Brasileira de Ciências Farmaceuticas, 38, 401–413, 2002. 2. Livesey, G. et al. Nutrition Research Reviews, 16, 163–191, 2003. 3. Ahmad, N. E. Q. et al. Journal of Biosciences and Medicines, v.3, p. 54–58, 2015. 4. Janakiram, C. et al. Journal of 
Natural Science, Biology and Medicine, v. 8, n. 1, p. 16, 2017.

Lata 300g - 90 porções

XYLITOL

APROXIMADAMENTE METADE DAS CALORIAS DO AÇÚCAR (2,4KCAL/G).

MESMO DULÇOR DO AÇÚCAR.

ÍNDICE GLICÊMICO = 13.

ANTICARIOGÊNICO E GMO-FREE.
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FALE COM A GENTE
0800 055 4414

2ª a 6ª feira: das 8h às 17h30
falecomagente@sanavita.com.br

Caso queira falar com nossas nutricionistas, 
temos um time pronto para te atender!

QUEREMOS AGRADECER POR VOCÊ ESTAR COM A GENTE NA MISSÃO DE 

PESQUISAR, DESENVOLVER E OFERECER ALIMENTOS FUNCIONAIS INCRÍVEIS QUE 

PROPORCIONAM BEM-ESTAR, BELEZA E PRAZER DE VIVER PARA AS PESSOAS.

VOCÊ É MUITO ESPECIAL PARA NÓS, POR ISSO, GOSTARÍAMOS DE ESTAR CADA 
DIA MAIS PERTO DE VOCÊ.

SINTA-SE À VONTADE PARA TIRAR DÚVIDAS, TROCAR IDEIAS E DAR SUGESTÕES, 

AFINAL SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE!

ATENDIMENTO AO LOJISTA
Tel.: (19) 3437-2003

WhatsApp: (19) 9.9837-5690
pedidos@sanavita.com.br

sanavita.com.br

WhatsApp: (19) 99990-1197


