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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
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O-metiltransferase

B6

STRESS
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DEFICIÊNCIA 
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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


