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HISTÓRICO DA EMPRESA 

 
Nasceu em setembro de 1991 a Omnilife (Vida para todos) no México. Seu motivo principal é 
oferecer ao mercado os melhores produtos nutricionais, dando as pessoas mais saúde e 
oportunidade de realizar uma excelente forma de trabalho com grandes atrativos econômicos 
crescentes, e isso se conquistaram em pouco tempo. 

 

A Omnilife foi fundada pelo Sr. Jorge Vergara um líder visionário que a criou á partir de uma 
necessidade própria, nasceu com a ajuda, 6 distribuidores e 3 empregados. Empresa Multinacional 
Mexicana atua em 23 países da América, Europa e Ásia. Sendo eles: Estados Unidos, Canadá, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colômbia, 
Equador, Peru, Bolívia, Argentina, Chile, Rússia, Espanha, Uruguai, Roma, tendo em torno de 280 
produtos e um faturamento em 2014 de 2.7 bilhões de dólares e 7 milhões de distribuidores, possui 
atualmente o maior complexo para produção de suplementos nutricionais do mundo com 60.000 
metros quadrados. 

 

A OMNILIFE chegou com força total e inaugurou no dia 27 de outubro de 2008 seu centro de 
Distribuição no Brasil. Os Produtos OMNILIFE são nutrientes e complementos alimentícios naturais, 
extraídos de frutas, cereais, verduras e hortaliças. Não tem químicas e por tanto, não são fármacos, 
nem remédios e nem drogas. 

 

Estes produtos são elaborados com exclusiva tecnologia a nível mundial chamada 
Micelização, que consiste em fazer que as moléculas de gordura, ou lipídicas, como as das 
vitaminas A, D, E e K, que não se dissolvem em água, sejam convertidas através de um 
processo mecânico de vibração, em partículas estáveis de tamanho submicroscópico, tão 
pequenas que chegam a ser até 50 vezes menor que um glóbulo vermelho. 

 

A partir desse fracionamento ao serem misturadas estas substâncias com água, o processo 
digestivo dos nutrientes elaborados com esta técnica é rápido e pode notar-se seus efeitos entre 5 
até 10 minutos. Ou seja, não requerem digestão e seu percentual de absorção pode chegar á 99%, 
fazendo que o corpo assimile em tempo real e com alta velocidade, vitaminas, aminoácidos e 
minerais ingeridos, alimentando-o e nutrindo-o na proporção requerida e balanceada que permita 
preencher o vazio nutritivo até o nível de equilíbrio. Neste ponto a defesa (glóbulos brancos, 
linfócitos e leucócitos) se eleva, o sistema imunológico se reativa e reprograma, e o corpo humano 
cura a si mesmo. 

 

O resultado de toda esta tecnologia e processo é um restabelecimento da harmonia, do equilíbrio 
no metabolismo e funcionamento de todos os sistemas, alcançando a promoção da saúde em 
diversas patologias, restabelecendo a energia, vitalidade e a saúde. Os produtos OMNILIFE não 
contem açúcar, são adoçados com frutose e por esta razão não geram excesso de calorias. Por 
serem naturais não tem contra indicação, não geram efeitos colaterais secundários e podem ser 
consumidas por crianças, mulheres grávidas, jovens e idosos. 

 

Nossos produtos contêm todos os nutrientes que o corpo necessita para executar sua função física 
e mental. São desenhados por cientistas nutricionais da NASA, líderes de sobrevivência humana. 

 

Linus Pawling, prêmio Nobel de em química 1952 e da paz 1964, e sua equipe de trabalho Dis, 
Duck Pearson, Sandy Schaw e Andy W. Salem desenharam a tecnologia da micelização e a 
Omnilife patenteou esse sistema! Única no Mundo. 

 

São compostos em pó (processo de micelização) de preparo instantâneo em água - 
as células captam todas as suas necessidades fazem a reparação e corrigem o 
metabolismo. 
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Sabores deliciosos com frutose. Não são remédios são complementos nutricionais 

que fortalecem o organismo através da nutrição celular. Dúvida sobre os produtos 

ligue para nossa Central de Atendimento e fale com as nossas Nutricionistas - 

0800.721. 6664. 
 

 

 
 

SISTEMAS QUE ATUAMOS 
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A IMPORTÂNCIA DO CROMO NO ORGANISMO 

 
O CROMO é um elemento mineral que atua de forma direta sobre as funções do metabolismo 

da célula. E como consequência ele é absolutamente necessário para que a insulina realize sua 

função, sendo considerado um co-fator essencial. A insulina é um hormônio incrivelmente 

importante que regula o metabolismo dos carboidratos - açúcares, dos ácidos graxos e da proteína. 

A importância do cromo (Cr) no organismo esta relacionada ao controle da glicemia e lipídeos. 

A ingestão diária é de 50 a 200g. A principal função do cromo é potencializar os efeitos da insulina, 

e através desta alterar o metabolismo da glicose, aminoácidos e lipídeos. Considerando-se os 

efeitos anabólicos promovido pela a insulina nos tecidos, promovendo a captação de glicose, 

aminoácidos e a síntese de proteínas, a presença de cromo potencializa estas ações reduzindo os 

níveis de gordura corpórea e normalização dos lipídeos sanguíneos. À medida que envelhecemos, 

retemos menos cromo no organismo. O excesso de gordura e açúcar na dieta aumenta a excreção 

e consumo de cromo. O cromo também chamado de oligoelemento contra a obesidade e 

estimulante da longevidade. É utilizado no envelhecimento prematuro, diabetes, estados 

hiperglicêmicos e nos esportes para favorecer o rendimento muscular. Favorece a cicatrização e 

diminui a gordura corporal. 

 
Propriedades funcionais: 

 Ajuda o crescimento; 

 Contribui para controlar a pressão sanguínea; 

 Age como controlador de diabetes; 

 O cromo desempenha papel relevante na síntese de serotonina, estando diminuído em 

estados depressivos. 

 
Doenças causadas por carência (falta) de Cromo: 

 Diabetes devidos redução na produção de insulina; 

 Redução no metabolismo de glicose, aminoácidos e lipídios; 

 Hipercolesterolemia; 

 Inflamação e necrose da pele e vias aéreas superiores; 

 Insuficiência renal; 

 Câncer pulmonar; 

 Choque circulatório; 

 Hipoglicemia; 

 Arteriosclerose; 

 Obesidade; 

 Deficiência de crescimento (raquitismo em criança); 

 Doenças cardíacas; 

 Osteomalácia (amolecimento dos ossos); 

 Deformações na coluna em adultos. 
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AOÉ 

Deliciosa bebida sabor limão, abacaxi, manga/maracujá e Aloe Vera. Este produto foi 
desenvolvido para suprir a quantidade que nosso organismo necessita de vitamina E de 
maneira prática e refrescante. Um copo 200ml fornece 100% deste 
nutriente, que desempenha importante papel no combate de radicais 
livres e, graças ao seu efeito antioxidante, pode ajudar na prevenção 
de outras doenças degenerativas. Aloe Vera possui 75 nutrientes, 
20 minerais, 18 aminoácidos, 12 vitaminas e mais de 
200 componentes ativos para a saúde do ser humano. Pode 
Desintoxicar, Desinflamar, Desinfetar o organismo. Adoçado com 
estévia que é um adoçante não-calórico natural. Agora, possui 
polidextrose, uma fibra solúvel que melhora a função intestinal. Age 
em todos os Sistemas que compõem o corpo humano. 

 

Função básica: Antioxidante, Desintoxica, Desinflama e 
Cicatriza 

 
Auxilia nas seguintes funções: 
1. Previne e auxiliam no tratamento de gastrite, úlceras, refluxo, vermes, parasitas, pedras nos rins e 
vesícula; Melhora o sistema Renal; 
2. Ajuda na Limpeza Intestinal; Desintoxica o fígado. 
3. Excelente para machucados, ferimentos e queimadura (cicatrizantes); 
4. Auxilia na baixa imunidade (aumenta resistência do organismo); 
5. Ajuda no controle de Diabetes; 
6. Ajuda nos casos de alergias; 
7. Auxilia em doenças auto-imunes; 
8. Inflamações e Infecções no geral; 
9. Ajuda a regular pressão sanguínea; 
10. Antioxidante (auxilia no combate dos radicais livres); 
11. Melhora as articulações, tendões e ligamentos; 
12. Previne hemorroidas e hemorragias internas; 
13. Previne o envelhecimento celular. 
Este é um dos alimentos mais poderosos do naturismo e proporciona benefícios claros e visíveis. Entre os benefícios 
do Aloe Beta Supremo é a facilidade com que desinflama e expulsa resíduos para fora do corpo, principalmente o de 
cólon e vesícula biliar. 
Por seu poder desintoxicante, recomenda-se aqueles que sofrem com inflamação no intestino ou no fígado. 
Excelentes resultados quando combinado com Fiber'Plus para problemas intestinais. 

 

Embalagem: 960 ml. 
SUGESTÃO DE USO: Beba gelado e desfrute esse sabor, 50 ml - 3 vezes ao dia antes das 

refeições. 
a) Aoé Supreme (Manga com Maracujá) - Composição / Informação Nutricional 
Quantidade por porção 240ml (1 copo) % VD 

Valor Energético 0 Kcal = 0 kJ 0% 

Fibra Alimentar 3,0 g 12% 

Sódio 32 mg 1% 

Vit. E 10 mg 100% 

Não contem quantidade significativa de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans . NÃO CONTÉM GLÚTEN 

Ingredientes: Água, Acetato de DL-Alfa Tocoferol, Espessantes Polidextrose e Carragena, Acidulante Ácido Cítrico, Aromatizantes, Estabilizante 
Citrato de Potássio, Conservadores Sorbato de Potássio e Benzoato de Sódio, Antioxidantes Ácido Ascórbico e Ascorbato de Cálcio, Edulcorantes 
Acesulfame de Potássio, Sucralose e Glicosídeos de Esteviol e Corante Sintético Idêntico ao Natural Beta Caroteno. 

 
b) Aoé Supreme (limão) - Composição / Informação Nutricional 
Quantidade por porção 240ml (1 copo) % VD 

Valor Energético 0 Kcal = 0 kJ 0% 

Fibra Alimentar 3,0 g 12% 

Sódio 30 mg 1% 

Vit. E 10 mg 100% 

Não contem quantidade significativa de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans . NÃO CONTÉM GLUTEN 

Ingredientes: Água, Acetato de alfa Tocoferol, Espessantes Polidextrose e Carragena, Aromatizantes, Acidulante Ácido Cítrico, Estabilizante Citrato 
de Potássio, Conservadores Sorbato de Potássio e Benzoato de Sódio, Antioxidantes Ácido Ascórbico e Ascorbato de Cálcio, Edulcorantes 
Acesulfame de Potássio, Sucralose e Glicosídios de Esteviol e Corante Sintético idêntico ao natural Beta-Caroteno. 
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CAFELIFE 

Pó para preparar um café delicioso, enriquecido 
com cromo, que auxilia a perda de peso e de 
gorduras acumuladas. Produz o efeito de 
termogênese, ajudando o organismo a queimar e 
liberar gordura, e que pode  ser  consumido 
quente  ou  gelado. Ideal para quem deseja 
consumir bebidas adoçadas com  baixos  níveis 
de frutose. 
O cafelife Supreme, além do cromo, contem a 
inulina e é adoçado com a estévia. 
Tomar mais de 4 Xícaras de café por dia durante 
um período prolongado pode reduzir 25% o risco 
de formação de câncer de útero. 

Função Básica: Controlar Peso e Medidas. 

Auxilia nas seguintes funções: 
1. Estimula o bom funcionamento do pâncreas, auxilia na produção de insulina e 
potencializa sua ação, para controle de açúcar no sangue (Diabetes); 
2. Auxilia o bom funcionamento vesícula e rins; 
3. Melhora os níveis de açúcares e gorduras no sangue; 
4. Melhora a digestão; 
5. Controla o apetite; 
6. Auxilia na queimar gorduras internas e externas; 
7. Auxilia no controle do colesterol ruim; 
8. Melhora a circulação sanguínea (diminuem Triglicerídeos); 

9. Ajuda ter disposição e energia; 
10. Tem efeito diurético e termogênico; 
11. Auxilia na melhora da circulação sanguínea; 
12. Ideal para tratar lesões coronarianas e anginas; 
13. Ajuda a diminuir celulites. 

Embalagem: Pote (420 g) rende em média 35 copos de 200 ml, e Caixa (30 sachês). 

SUGESTÃO DE USO: 2 colheres de sopa (12gr) em 200 ml de água – 3 a 5 vezes durante o dia, 

para eliminar peso, caixa 3 sachês ao dia. 
a) Cafelife Composição / Informação Nutricional 

Quantidade por porção 2 colheres de sopa (12g) % VD 

Valor Energético 43 Kcal = 181 KJ 2% 

Carboidratos 10 g 3% 

Proteínas 0,8 g 1% 

Fibra Alimentar 0,6 g 2% 

Sódio 21 mg 1% 

Cromo 35 mcg 100% 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans. NÃO CONTEM GLÚTEM 

Ingredientes: Frutose, Mistura Solúveis De Cafés e Cloreto de Cromo. 
 

b) Cafelife Supreme Composição / Informação Nutricional 

Quantidade por porção 5 g (1 sachê) % VD 

Valor Energético 18 Kcal = 76 KJ 1% 

Carboidratos 3,6 g 1% 

Proteínas 0,8 g 1% 

Fibra Alimentar 1,5 g 6% 

Sódio 23 mg 1% 

Cromo 35 mcg 100% 

Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans. NÃO CONTEM GLÚTEM 

Ingredientes: Café Solúvel, Inulina, Cloreto de Cromo e Edulcorantes, Acesulfame de Potássio, Sucralose, E Glicosídeos de Esteviol. 
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TEATINO LIMÃO 

Pó para preparar uma bebida à base de chá preto sabor 
limão, enriquecida com cromo. Seu preparo pode ser 
com água fria ou quente. Ideal para quem deseja 
consumir bebidas adoçadas com baixos níveis de 
frutose, com a suplementação do cromo. Ideal para 
quem deseja controlar o seu peso, juntamente com uma 
alimentação equilibrada. A combinar com qualquer outro 
produto termogênico. Pode ser tomado antes ou depois 
de cada refeição. Apropriado para diabéticos e 
hipoglicêmicos. Restabelece a nutrição - conteúdo de 
frutose balanceada com Cianina* e cromo que age na 
queima da gordura. Proporciona níveis 
adequados de energia para manter-se ativo por tempos prolongados. Produto 

termogênico. 

Função Básica: Controlar Peso e Medidas. 

Auxilia nas seguintes funções: 
 

1. Tem efeito diurético e termogênico; 
2. Ajuda ter disposição e energia 
3. Controla o apetite; 
4. Auxilia na queimar gorduras internas e externas. 
5. Ajuda a diminuir celulites 
6. Melhora a digestão; 
7. Estimula o bom funcionamento do pâncreas, auxilia na produção de insulina e 

potencializa sua ação, para controle de açúcar no sangue (Diabetes); 
8. Auxilia o bom funcionamento dos rins; 
9. Melhora a circulação sanguínea 

Embalagem: caixa com 225 gr (30 saches de 7,5g) 

SUGESTÃO DE USO: Dissolver 1sache (7,5 gr) de produto em 200ml de água, 3 a 
5 vezes ao dia. 
Composição / Informação 
Quantidade por porção 7,5 g (1 sache) % VD 

Valor Energético 28 Kcal = 118 KJ 1% 

Carboidratos 6,8 g dos quais: 2% 

Açúcar 0 g * 

Sódio 25 mg 1% 
Cromo 35 mcg 100% 
Não contem quantidade significativa de proteínas, de gorduras totais, gorduras saturadas, gordura transe fibra 
alimentar. NÃO CONTEM GLUTEM e CONTEM FENILALANINA. Baixo teor de açúcar. 

Ingredientes: Maltodrextrina, Chá Preto Solúvel, Cloreto de Cromo e Acidulante Acido Citrico, Aromatizante e 
Educorante: Aspartame, Sucralose, Acesulfame de Potássio, e Glicosídeos de Esteviol. 
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FIBER'N PLUS 

 

Mistura para o preparo de alimento, sabor pêssego, rica em 
fibra e com baixo valor energético. É fonte de cálcio, 
magnésio, vitaminas C e D. Pode incluí-lo em sua 
alimentação diária, dissolvido em água ou suco e tomá-lo 
todos os dias. 
Limpa velozmente e protege todo o sistema digestivo. 
Contém fibras solúveis em água e baixa caloria para o bom 
funcionamento do aparelho digestivo. Contém, frutose, 
cianina e cromo, vitaminas como A, C, D, e minerais como 
o cálcio e magnésio, altamente absorvidos pelo organismo. 

Função Básica: Atua nos Sistema Digestivo e Ósseo 

Auxilia nas seguintes funções: 
1. Ajuda a controlar o peso; 
2. Ajuda a eliminar fadiga e melhora os reflexos musculares; 
3. Diminui o risco de câncer de colo e reto; 
4. Previne a descalcificação (Osteoporose); 
5. Melhora e regulariza a função intestinal (intestino preguiçoso); 
6. Age na queima de gordura; 
7. Acelera o metabolismo de açúcar e controla a sensação de fome; 
8. Apropriado para diabéticos e hipoglicêmicos; 
9. Estimula a absorção de nutrientes ingeridos na alimentação normal; 
10. Proporciona níveis adequados de energia para manter-se ativo por tempos prolongados; 
11. Ajuda a combater desconfortos estomacais, como: gastrites, queimação, azia, úlceras, colites, 
etc; 
12. Auxilia em problemas ocasionados pela má digestão, como manchas na pele e acnes; 
13. Eficaz no o controle de triglicérides e colesterol; 
15. Auxilia na formação do tecido conjuntivo ósseo e crescimento. 
Obs.: Controle de peso e colesterol: devido à fibra hidrossolúvel que diminuem à absorção de 
açúcares e gorduras, fazendo com que sejam eliminados via fezes. 

 
Embalagem: caixa com 450 gr (30 saches de 15g). 

SUGESTÃO DE USO: 3/4 colher medida em 500 ml de água – 2 vezes durante o dia. 

Fiber’n Plus Supreme Composição / Informação Nutricional 

Quantidade por porção 15 gramas (1 sache) % VD 

Valor Energético 46 Kcal = 193 KJ 2% 

Carboidratos 11 g 4% 

Açúcares 0,6 g ** 

Fibra Alimentar 7,0 g 28% 

Sódio 9,5 mg 0% 

Vit D 1,1 mcg 22% 

Vit. C 7,0 mg 16% 

Magnésio 40 mg 15% 

Cobre 220 mcg 24% 

Manganês 1,0 mg 43% 

Não contem quantidade significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans. 

** VD não estabelecido. 
Ingredientes: Inulina, Maldodextrina, Fibra De Aveia, Óleo Vegetal de Canola, Farelo de Milho, Papaia em Pó, Óxido de Magnésio, Fibra de Soja, 
Ameixa em Pó, Ácido em Pó, Ácido Ascórbico, Sulfato de Manganês, Sulfato de Cobre, Vitamina D, Aromatizante, Acidulante Ácido Cítrico, 
Espessante Goma Xantana, Antiumectante Dióxido de Silício, Regulador de Acidez Fosfato Tricálcico, Edulcorantesucraloseacesulfame de Potássio 
e Glicosídeos de Esteviol, Emulsificante Lecitina de Soja, Corantes Naturais: Cúrcuma Emagrecer com Saúde e Vermelho de Beterraba, Corante 
Sintético Idêntico ao Natural Betacaroteno e Corante Caramelo I. 

http://www.emagrecersemmisterio.com.br/emagrecer-com-saude/
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SHAKE SUPREME 

Shake Supreme sabor Cookies&Cream, ajuda a 
reduzir peso, formulado com proteína se soja, fibras 
(inulina), vitaminas e minerais, favorece o bom 
funcionamento do organismo. Substitui uma 
refeição completa e balanceada. 

Função Básica: Controle de peso 

Auxilia nas seguintes funções: 
1. Favorece o bom funcionamento do organismo 
2. Promove a saciedade 
3. Auxilia na perca de peso 

 

Embalagem: Caixa com 600 g. rende 12 saches(porções). 
 

SUGESTÃO DE USO: Substitui uma refeição (café da manhã ou janta) um sache de 50 G 

em um copo com 240 ml de água. 

Composição / Informação Nutricional 
Quantidade por porção 50 g (1 sache) % VD (*) Quantidade por 100 g 

Valor Energético 202 Kcal = 848 KJ 10% 405kcal = 1701kJ 

Carboidratos 22 g dos quais: 7% 44g, dos quais: 

Açúcares 7 g ** 14g 

Proteínas 14 g 19% 27g 

Gorduras totais 6,7 g 12% 13g 

Fibra Alimentar 5,0 g 20% 10g 

Sódio 300 mg 13% 600 mg 

Vit. A 210 mcg 35% 420 mcg 

Vit. D 0,90 mcg 18% 1,8 mcg 

Vit. C 11 mg 24% 21 mg 

Vit. E 3,5 mg 35% 7,0 mg 

Vit, B1 0,28 mg 23% 0,56 mg 

Vit. B2 0,42 mg 32% 0,84 mg 

Niacina 3,9 mg 24% 7,8 mg 

Vit. B6 0,70 mg 54% 1,4 mg 

Ácido fólico 70 mcg 29% 140 mcg 

Vit. B12 0,35 mcg 15% 0,70 mcg 

Biotina 5,3 mcg 18% 11 mcg 

Ácido Pantotênico 1,0 mg 20% 2,0 mg 

Cálcio 350 mg 35% 700 mg 

Ferro 5,6 mg 40% 11 mg 

Magnésio 123mg 47% 246 mg 

Zinco 2,1 mg 30% 4,2 mg 

Iodo 49 mcg 38% 98 mcg 

Fósforo 235 mg 34% 470 mg 

Cobre 525mcg 58% 1050 mcg 

Selênio 19 mcg 56% 38mcg 

Manganês 0,35 mg 15% 0,70mg 

Potássio 560 mg ** 1120 mg 

Não contém quantidade significativa de gorduras saturadas e gordura trans. Não CONTÉM GLUTEM 

Ingredientes: Proteína de Soja Isolada, Óleo Vegetal de Canola, Maltodextrina, Inulina, Cacau em Pó, L-Lactato de Cálcio, Fosfato 
Dipotássico, Fosfato Tricálcio, Óxido de Magnésio, Pirofosfato Férrico, Ácido L-Ascórbico, Acetato, de Dl-Afta Tocoferol, Iodeto de 
Potássio, Nicotinamida, Palmito de Retina, Óxido de Zinco, Gluconatode Cobre, D-Pantotenato de Cálcio, Cloridrato Depiridoxina, 
D-Biotina, Riboflavina, Vitamina D3, Cloridrato de Tiamina, Sulfato de Manganês II, Acido N-Pterroil- L- Glutâmico, Cianocobalamina, 
Selenito de Sódio, Aromatizantes, Emulsificante Carboximetilcelulose Sódica, Antiumectante: Dióxido de Silício e Edulcorantes 
Sucralose, Acesulfame de Potássio e Glicosídeos de Esteviol. 
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MAGNUS 

 

Pó para preparar bebida com sabor de frutas cítricas e cereja, 
rico em vitaminas e minerais. Graças a sua combinação de 
ingredientes, entre eles a frutose e um balanço adequado de 
vitaminas proporcionam energia ao corpo. 

Função Básica: Energia e cérebro, atua nos sistema 
muscular e promove ação e energia. 

Auxilia nas seguintes funções: 
1. Aumentar a imunidade; 
2. Aumentar o nível de energia e disposição; 
3. Melhora a resistência física e excelente para prática de 
esportes; 
4. Auxilia nos casos de fadiga dos músculos e dos nervos durante atividade física; 
5. Auxilia nos casos de aftas e mau hálito; 
6. Melhora a circulação diminuindo formigamentos; 
7. Conservação dos tecidos nervosos e musculares; 
8. Ajuda na formação de glóbulos vermelhos; 
9. Cicatrizações internas; 
10. Auxilia no crescimento e fortalecimento dos ossos; 
11. Alivia câimbras, distensão muscular nas pernas e dores musculares. 

Embalagem: Caixa com 240 gr, 30 saches, rende 30 copos de 200ml. 

SUGESTÃO DE USO: Um sache em 200 ml de água fria – 2 a 5 vezes durante o dia. 
Dissolva bem antes de tomar. 

Composição / Informação 
Nutricional Quantidade por porção 8g (1 sache) % VD 

Valor Energético 27 Kcal = 113 KJ 1% 

Carboidratos 5,7 gramas, dos quais, 2% 

Açúcares 0 g ** 

Proteínas 1,1 g 1% 

Sódio 14 mg 1% 

Vit. B1 1,2 mg 100% 

Vit. B2 1,3 mg 100% 

Vit. B6 1,3 mg 100% 

Vit, B12 2,4 mcg 100% 

Vit. C 45 mg 100% 

Niacina 16 mg 100% 

Acido Fólico 100 mcg 42% 

Vit. E 10 mg 100% 

Acido Pantotênico 5,0 mg 100% 

Cobre 423 mcg 47% 

Cromo 25 mcg 71% 

Zinco 3,2 mg 46% 

Não contem quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans e fibra alimentar. NÃO CONTEM GLUTEN. BAIXO 
VALOR ENERGÉTICO. Alérgicos: Contém derivados de soja. 

** VD não estabelecido. 
Ingredientes: Maltodextrina, Proteína isolada de Soja, Cafeína (70 mg/200ml), Ascorbato de Niacinamida, Gluconato de Zinco, Acetato de al-alfa- 
tocoferila, Cloreto de Cromo, Pantotenato de Cálcio, Gluconato de Cobre, Cloridrato de Piridoxina, Cloridrato de Tiamina, Riboflavina, 
cianocobalamina, ácido N-pteril-Lglutâmico, Reguladores de Acidez: Acido Fumarico e Ácido Málico, Acidulante Ácido Critrico, 
Aromatizantes,Edulcorantes:Acesulfame de Potássio, Sucralose e Glicosídeos de Esteviol, Antiumectantes Dióxido de Silicio, Corante Natural 
Páprica e Corante sintético idêntico ao Natural Beta-Caroteno. 
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EGO 10 

Bebida energética. Refrescante, gaseificada, sabor tropical 
(maracujá). Rico em vitaminas. Contém taurina. É bastante apreciada 
fria pelo seu delicioso sabor refrescante de maracujá. Fornece 
energia. 

 
Função Básica: Atua no sistema cardiovascular, fornece ação e 
energia. 

 

Auxilia nas seguintes funções: 
1. Disposição e energia; 
2. Melhora a circulação sanguínea; 
3. Ajuda o sistema cardiovascular; 
4. Estimula a função hepática e a formação dos glóbulos vermelhos; 
5. Reduzem espasmos musculares noturnos, câimbras nas pernas, formigamentos 
nas mãos; 
6. Contribui para eliminação de aftas e mau hálitos; 
7. Alivia dores musculares. 

 
Embalagem: 200 ml. 

 
SUGESTÃO DE USO: Varias vezes durante o dia. 

Composição / Informação Nutricional 

 
 
 
 
 
 

 
Ingredientes: Água Carbonatada, Frutose, Taurina, (100 Mg/200 Ml), Glucoronolactona (50/ 200 Ml), Cafeína (50/ 
200 Ml), Niacinamida, Inositol (10mg/200ml), Pantotenato de Cálcio, Cloridrato de Piridoxina, Vitamina B12, 
Aromatizante, Acidulante Acido Cítrico, Conservador Benzoato de Sódio e Corantes Artificiais: Amarelo Crepúsculo 
FCF e Vermelho 40. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quantidade por porção 200ml (1 unidade) % VD 

Valor Energético 88 Kcal = 370KJ 4% 

Carboidratos 22 g 7% 
Sódio 16 mg 1% 

Niacina 12 mg 75% 

Vit. B6 1,3 mg 100% 

Vit. B12 2,4 mcg 100% 

Ácido Pantotênico 5,0 mg 100% 

Não contem quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, 
gordura trans e fibra alimentar. NÃO CONTEM GLUTEN 
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OMNIOST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Função Básica: Atua na manutenção de ossos e dentes, 
sistema cardiovascular, fornece ação e energia. 

 

Auxilia nas seguintes funções: 
1. Previne Osteopenia e Osteoporose; 
2. Funcionamento muscular e neuromuscular; 
3. Metabolismo energético; 
4. Funcionamento do sistema imune; 
5. Formação do colágeno; 
6. Absorção do ferro. 

 
Embalagem: 450gr. 

 
SUGESTÃO DE USO: 1 sache (40 g) em 1 copo com 240 ml de água fria. Dissolva bem 
antes de tomar. 
 
. Composição / Informação Nutricional 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Suplemento alimentar à base de maltodextrina, rico em vitaminas 
K, C e D, que auxilia na manutenção de ossos e dentes. A 
vitamina C autua no funcionamento do sistema imune, formação 
do colágeno e absorção do ferro. Contém cálcio, que previne a 
osteopenia e a osteoporose, auxilia no funcionamento muscular e 
neuromuscular, e metabolismo energético, fósforo, magnésio e 
zinco. 
Sabor banana e baixo em calorias, fortalece os ossos e contribui 
na densidade mineral e qualidade óssea. 
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KENYAN SUPREME  

 

Pó para preparar bebida nutritiva, à base de taurina, sabor lima limão, com 
frutose, rico em vitaminas e minerais. Tomar dissolvido em suco ou água. 
Melhora o desempenho do cérebro, tratando às alterações nervosas atuando 
na concentração, lucidez e claridade do pensamento. Contém frutose, 
extraída de frutas e um grande grupo de vitaminas, minerais e aminoácidos 
para fazer uma bebida deliciosa. Contém colina, taurina e B- Intricado (reduz 
triglicerídeos e colesterol) como nutrientes especialmente indicados para o 
sistema nervoso, contribuindo para melhorar a capacidade intelectual. 

Função Básica: Cérebro e energia atuam nos sistemas cardiovascular, 
imunológico e nervoso. 

Auxilia nas seguintes funções: 
1. Auxilia na rapidez de raciocínio, capacidade concentração, coordenação 
motora, reflexos; 
2. Inibe formação de placas de gorduras nos vasos, trombose, ajuda a 
diminuir varizes; 
3. Previne AVC, Infartos e melhora a circulação sanguínea; 
4. Auxilia no tratamento de Parkinson e Alzheimer; 
5. Melhora visão, audição, olfato, tato e paladar; 
6. Ajuda no tratamento de diabetes; 
7. Ajuda crianças muito ativas ou lentas; 
8. Atua na prevenção e na melhora de seu cérebro em derrames cerebrais, epilepsia e convulsão; 
9. Ajuda combater insônia e diminui enxaquecas; 
10. Indicado para pessoas que fazem um grande esforço mental por ajudar nos estados de alerta; 
11. Ajuda a combater stress e problemas do sistema nervoso e depressão; 
12. Reduzir espasmos musculares noturnos, câimbras nas pernas, formigamentos nas mãos; 
13. Melhora circulação e ajuda reduzir pressão alta do sangue; 
14. Beneficia a visão e alivia cansaço dos olhos; 
15. Estimula a função hepática e formação dos glóbulos vermelhos; 
16. Metabolismo das proteínas, gorduras e carboidratos, atuam como coenzima; 
17. Promover crescimento e acuidade mental. 

Embalagem: 240 gr. 

SUGESTÃO DE USO: 1,5 colher sopa (14,6 gr) em 200 ml de água – 2 a 5 vezes durante o dia. 

Composição / Informação Nutricional 
Quantidade 14,6 g por porção % VD 

Valor Energético 54 Kcal = 227 KJ 3% 

Carboidratos 12 g 4% 

Proteínas 1,4 2% 

Vit. B1 1,2 mg 100% 

Vit. B2 1,3 mg 100% 

Vit. B6 1,3 mg 100% 

Vit. B12 2,4 mcg 100% 

Vit. C 45 mg 100% 

Niacina 9,6 mg 60% 

Vit. E 10 mg 100% 

Ácido Pantotênico 5,0 mg 100% 

Colina 550 mcg 100% 

Biotina 30 mcg 100% 

Cromo 25 mcg 71% 

Zinco 3 mg 43% 

Cobre 398 mcg 44% 

Não contem quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, sódio e fibra alimentar. NÃO CONTEM GLUTEN 

Ingredientes: Frutose, maltodextrina, Bitartrato de Colina, Taurina (200mg/200ml) , Ascorbato de Niacinamida, Gluconato de zinco, Acetato de vit E, 
Cloreto de Cromo, Pantotenato de Cálcio, Biotina, Gluconato de Cobre, Gluconato de Piridoxina, Cloridrato de Tiamina, Riboflavina, Niacinamida, vit 
B 12, acidulantes Acido Málico e Acido Fumárico e antiumecta nte dióxido de silício. 
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STARBIEN SUPREME 

 

 

 

FUNÇÃO BÁSICA: Estresse. Atua nos sistemas digestivo, 
imunológico, nervoso e promove ação e energia. 

Auxilia nas seguintes funções: 
1. Ajuda o organismo a suportar o stress e falta de energia; 
2. Ajuda a aumentar a lactação na amamentação; 
3. Aumenta o apetite em pessoas debilitadas e crianças; 
4. Antioxidante (combate radicais livres); 
5. Diabetes – estimula o pâncreas a produzir insulina (mantém os 

níveis adequados de açúcar no sangue); 
6. Funciona como fator de pigmentação para o cabelo e a pele (mais brilho e 
saudáveis); 
7. Ajuda no tratamento de distúrbios mentais, bipolaridade, esquizofrenia, síndrome 
do pânico; 
8. Auxilia no tratamento da depressão, insônia, mau humor, irritação; 
9. Ajuda na conservação dos tecidos nervosos e musculares; 
10. Auxilia em casos de má circulação, câimbras, dores musculares; 
 
Obs.: Para diabéticos, interessante usá-lo juntamente com o FIBER’N PLUS, devido 
às fibras para ajudar ainda mais no controle de absorção de açúcar no sangue, 
prevenindo assim os casos de hiperglicemia e a hipoglicemia. 

Embalagem: 615 gr. 

SUGESTÃO DE USO: 2 colheres de sopa (20,5 gr) em 200 ml de água – 3 a 5 vezes 

durante o dia. 

Composição / Informação Nutricional 
Quantidade por porção 20,5g (2 colheres de sopa) % VD 

Valor Energético 78 Kcal = 328 KJ 4% 

Carboidratos 19 g 6% 

Fibra Alimentar 0,6 g 2% 

Vit. B2 1,3 mg 100% 

Vit. B6 1,3 mg 100% 

Vit. B12 2,4 mcg 100% 

Vit. C 45 mg 100% 

Niacina 16 mg 100% 

Vit. E 10 mg 100% 

Acido Pantotênico 5,0 mg 100% 

Acido Fólico 100 mcg 42% 

Sódio 11 mg 0% 

Cromo 25 mcg 71% 

Zinco 5,2 mg 74% 

Cobre 746 mcg 83% 

Não contem quantidade significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans. NÃO CONTEM GLUTEM 

Ingredientes: Frutose, Maltodextrina, Ascorbato De Niacinamina, Gluconato de Zinco, Acetato de Vitamina E, Cloreto de Cromo, Pantotenato de 
Cálcio, Gluconato de Cobre, Cloridrato de Piridoxina, Rivoflavina, Vitamina B12, Ácido Fólico, Acidulantes Ácido Málico, Ácido Cítrico e Ácido 
Fumárico, Regulador de Acidez Citrato de Potássio, Antiumectante Dióxido de Silício, Conservantes Sorbato de Potássio e Benzo ato de Sódio, 
Corantes Cúrcuma, Betacaroteno e Aromas. 

 

Graças à sua cuidadosa seleção de vitaminas e minerais, ajuda 
a complementar com estes nutrientes a dieta diária de uma 
pessoa saudável, em casos onde sua ingestão a partir da 
alimentação seja insuficiente ou quando a dieta requerer 
suplementação. 
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ONE C MIX  

Pó para preparar uma deliciosa bebida sabor frutas cítricas, 
considerado um excelente suplemento de vitamina C. O diferencial 
desse produto são as fontes de vitamina C, que quando 
combinadas promovem uma maior absorção pelo organismo. 

 
FUNÇÃO BÁSICA: Protege as células da poluição, atua nos 
sistemas cardiovascular, respiratório, imunológico, beneficia 
as unhas, pele e cabelo. 

 

Auxilia nas seguintes funções: 
1. Eleva resistência do organismo (imunidade); 
2. Auxilia nas doenças degenerativas; 
3. Auxilia nas doenças auto-imunes; 
4. Auxilia na absorção do ferro (caso de anemia ferropriva); 
5. Colabora na formação do colágeno (celulite), ossos, cartilagem, músculos e 
vasos sanguíneos; 
6. Previne escorbuto (doença provocada pela deficiência de vit. C); 
7. Auxilia sistema respiratório (alergias, sinusite, rinite). 
8. Auxilia no tratamento de cistite; 
9. Protege as células dos radicais livres; 
10. Previne o sangramento das gengivas; 
11. Auxilia nos casos de cicatrização dos tecidos. 

 
Embalagem: 150 gr. 

 
SUGESTÃO DE USO: 1½ colher de sopa (12gr) em 200 ml de água – 3 a 5 vezes 
durante o dia. 

 

Composição / Informação Nutricional 
Quantidade por porção 12g (1½ colher de sopa) % VD 

Valor Energético 46 Kcal = 193 KJ 2% 

Carboidratos 11 g 4% 
Vitamina C 45 mg 100% 

Não contem quantidades significativas de proteína, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura 
trans, sódio e fibra alimentar w sódio. NÃO CONTEM GLUTEN 

Ingredientes: Frutose, Maltodextrina, Ascorbato de Cálcio, Palmitato de Ascorbila, Acidulante Cítrico, Antiumectante 
Dióxido de Silício,  
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POWER+MAKER 

Pó para preparar uma bebida a base de soja sabor maçã 
com canela e leite condensado. Este produto apresenta 
como ingrediente principal a proteína isolada de soja, que é 
uma proteína de alta qualidade. Recomenda-se o consumo 
deste produto por pessoas que querem aumentar o aporte 
proteico da dieta. Contém Arginina e proteína de soja. Foi 
criado principalmente para pessoas que realizam atividades 
físicas. Ajudar a melhorar e tonificar a massa muscular e a 
fortalecer os tecidos. Pode ser tomado uma hora antes da 
prática de exercício físico ou uma hora antes de dormir. 

Função Básica: Regeneração celular e potência, atua 
nos sistemas endócrino, ósseo, muscular e 
cardiovascular. 

Auxilia nas seguintes funções: 
1. Diminui anemia; 
2. Ajuda na regeneração de tecidos e manter integridade da pele; 
3. Nutre os músculos e ossos: auxiliar problemas ósseos e osteoporose; 
4. Regula e restabelece a função hormonal da mulher e do homem; 
5. Produção de células novas; 
6. Fortifica ossos, músculos, tendões e ligamentos; 
7. Indicado para problemas de coluna e excelente para hérnia de disco; 
8. Atua nos processos de artrite e reumatismo; 
9. Reduz nível de colesterol; 
10. Diminui efeitos da menopausa e andropausa; 
11. Auxilia a cicatrização celular, estrias, flacidez, alterações da pele e retarda o envelhecimento; 
12. Contribui no funcionamento do sistema nervoso central e restabelecimento da qualidade do sono; 
13. Auxilia cicatrização dos tecidos e melhora o metabolismo de água no organismo; 
14. Melhora funcionamento dos nervos e músculos; 
15. Colabora na formação de colágeno (mantendo pele mais jovem); 
16. Retarda envelhecimento celular provocado pela oxidação (radicais livres); 
17. Ajuda na prevenção de abortos e partos prematuros; 
18. Cicatrização de ferimentos internos e externos; 
19. Recuperação de tecidos em casos de queimaduras; 
20. Aumentar a quantidade de espermas nos homens; 
21. Excelente auxiliar nos casos de impotência sexual; 
22. Promove o aumento de massa muscular; 
23. Fortalece o tecido conjuntivo, tendões e ligamentos, deixando-os mais saudáveis. 

Embalagem: caixa com 240 gramas, com 30 saches, rende 30 copos de 200 ml. 

SUGESTÃO DE USO: 1sache (15 g) em 200 ml de água – 1 a 3 vezes durante o dia. 

Composição / Informação Nutricional 
Quantidade proporção 15gr (1 sache) % VD 

Valor Energético 52 Kcal = 218kJ 3% 

Carboidratos 4,0 g, dos quais: 1% 

Açúcares 0 g ** 

Proteínas 9,0 g 12% 

Sódio 130mg 5% 

Vit. A 412 mcg 69% 

Vit. C 45 mg 100% 

Vit. E 10 mg 100% 

Acido Pantotênico 5,0 mg 100% 

Cobre 420 mcg 47% 

Cromo 25 mcg 71% 

Zinco 3,0 mg 43% 

Não contem quantidade significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans e Fibra Alimentar. Alérgicos: Contém Derivados de soja 
Baixo teor de Açúcar, Não Contem glúten. Este não é um alimento baixo em valor energético. 

** VD não estabelecido. 
Ingredientes: Proteína Isolada De Soja, Maltodextrina, Ácido L Ascórbico, Acetato de DL-alfa-tocoferila, Gliconato de zinco, Cloreto de Cromo III, Pantotenato de 

Cálcio, Palmitato de Retinila, Gluconato de Cobre, Aromatizantes, Emulsionantes Cartoximetilcelulose Sódica, Acidulante de Ácido Cítrico, Antiumectante Dióxido de 
Silício, Regulador de acidez Áciso Málico, CoranteSintético Idêntido ao Natual Beta Caroteno, Edulcorantes: Acessulfame de Potassio, Sucralose e Glicosídeos de 
Esteviol. 
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FEM 

Suplemento vitamínico-mineral em pó sabor morango, 
desenvolvido especificamente para o público feminino, deve ser 
associado a uma alimentação equilibrada para garantir bons 
resultados nas diferentes fases da vida da mulher. 

 
FUNÇÃO BÁSICA: Sistema glandular feminino. Atua no 
sistema endócrino, ósseo e beneficia as unhas, pele e 
cabelo. 

 
Auxilia nas seguintes funções: 
1. Ajuda no sistema glandular feminino; 
2. Ajuda diminuir cólicas menstruais e hemorragias; 
3. Ajuda a diminuir o desconforto da TPM e menopausa; 
4. Sistema hormonal feminino (tiróide, hipófise, supra-renais); 
5. Melhora libido (desejo sexual); 
6. Melhora a circulação sanguínea; 
7. Antioxidante natural (combate radicais livres); 
8. Ajuda no controle do diabetes (devido o cromo); 
9. Auxilia no tratamento em casos de miomas, pólipos e cistos; 
10. Fortalece as unhas, pele e cabelo. 

 

Obs.: Uma combinação muito interessante FEM com POWER MAKER, tem  ajudado 
muito nos casos de mulheres com dificuldades para engravidar. FEM com AOÉ 
excelente para espinhas e FEM com DUAL C MIX ajuda a amenizar machas de pele 
provocadas por questões hormonais. 

 
Embalagem: 540 gr, rende 45 copos de 200ml. 

 
SUGESTÃO DE USO: 3 colheres de chá (12gr) em 200 ml de água – 3 a 5 vezes ao 
dia. 

 
Composição / Informação Nutricional 
Quantidade por porção 12 g (3 colheres de chá) % VD 

Valor Energético 46 Kcal = 193 KJ 2% 

Carboidratos 11 g 4% 

Sódio 35 mg 1% 

Vitamina C 40 mg 89% 

Niacina 16 mg 100% 

Vitamina E 10 mg 100% 

Cromo 11 mcg 31% 

Não contem quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gordura TRANS 
e fibra alimentar. NÃO CONTEM GLUTEN. 

Ingredientes: Frutose, Maltodextrina, Polidextrose, Ácido Ascóbico, Acetato de Vitamina E, Niacinamida, Palmitato de 
Ascóbila, Cloreto de Cromo, Estabilizantes Celulose Microcristalina, Citrato de Potássio e Citrato de Sódio, 
Antiumectante Dióxido de Silício, Acidulante Ácido Cítrico, Espessante Goma Xantana, Aromatizante e Corante Natural 
Carmim. 



Distribuidor Independente Página 24  

HOMO 

Suplemento vitamínico-mineral em pó que prepara uma deliciosa 
bebida sabor maçã verde. Este produto foi desenvolvido para 
homens jovens e adultos, com aporte de vitaminas C e E, além dos 
minerais cromo e zinco, nutrientes que colaboram nas diferentes 
fases de desenvolvimento da vida do homem. 

 
FUNÇÃO BÁSICA: Sistema glandular masculino, atua no 
sistema endócrino, ósseo e beneficia as unhas, pele e cabelo. 

 
Auxilia nas seguintes funções: 
1. Ajuda no sistema hormonal; 
2. Atua na prevenção dos problemas de próstata; 
3. Ajuda a diminuir os efeitos das Andropausa; 
4. Falta de energia; 
5. Cicatrização interna; 
6. Melhora o desempenho sexual; 
7. Antioxidante natural, combate os radicais livres; 
8. Melhora a circulação sanguínea; 
9. Ajuda no controle de diabetes (devido o cromo). 

 

Obs. Uma combinação muito interessante HOMO com POWER MAKER, tem 
ajudado muito os homens a aumentar seu desejo sexual e a produzir mais 
espermatozoides saudáveis. 

 
Embalagem: 540 gr, rende 45 copos de 200ml. 

 
SUGESTÃO DE USO: 1 ½ colheres de chá (12gr) em 200 ml de água – 3 a 5 vezes ao o 

dia. 
 

Composição / Informação Nutricional 
Quantidade por porção 12g (1 ½ de sopa de produto em 200ml) % VD 

Valor Energético 44 Kcal = 185 KJ 2% 

Carboidratos 11 g 4% 

Sódio 6,0mg 0% 

Vitamina C 45mg 100% 

Vitamina E 10 mg 100% 

Cromo 10 mcg 29% 

Zinco 1,8 mg 26% 

Não contem quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, 
gordura TRANS e fibra alimentar. NÃO CONTEM GLUTEN 

Ingredientes: Frutose, Maltodextrina, Polidextrose, Ácido Ascóbico, Acetato de Vitamina E, Niacinamida, Cloreto de 
Cromo, Óxido De Zinco, Palmitato de Ascorbila, Aromatizante, Antiumectante Fosfato Tricalcio e Dióxido de Silício, 
Espessantes Goma Xantana e Carboximetilcelulose Sódica, Acidulante Ácido Cítrico, Emulsifcante Lecitina de Soja, 
Regulador de Acidez Ácido Málico, Corante Natural Cúrcuma e Corantes Artificiais Tartrazina e Azul Brilhante FCF. 
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OMNIMIX 
 

Mistura para preparar um delicioso alimento com soja, com sabor baunilha. Por 
sua composição e por ser fonte de vitaminas, minerais e fibra, ajuda a suprir as 
necessidades dietéticas de nossa vida cotidiana. É uma desejável fonte de ferro e 
contribui para a saúde nutricional, a base de soja. 

Função Básica: Super nutrição, refeição completa, atua nos sistemas 
cardiovascular, digestivo, imunológico, muscular, ósseo e auxilia em pesos 
e medidas. 

Auxilia nas seguintes funções: 

1. Emagrecimento – ajuda no metabolismo de carboidratos e lipídeos; 
2. Ganho de massa muscular (após as refeições); 
3. Funcionamento dos nervos e músculos (diminui dores musculares); 
4. Antioxidante, ajuda remover as manchas da idade; 
5. Nutrição infantil e de gestantes – ajuda no crescimento e reprodução 
(formação da pele, unhas e cabelos saudáveis); 
6. Estimula a função hepática e formação de glóbulos vermelhos (Anemia); 
7. Ajuda a manter a elasticidade tecidos, retarda o envelhecimento celular (radicais livres); 
8. Auxilia na desintoxicação do fígado; 
9. Equilíbrio do sistema imunológico (aumenta resistência do organismo); 
10. Estimula o apetite em crianças e promove o crescimento; 
11. Aumenta a lactação; 
12. Ajuda no combate a dermatite; 
13. Auxilia na prevenção contra anemias, promove o bem estar em geral; 
14. Alivia as perturbações gastrointestinais. 

Embalagem: 600 gr, rende 30 copos de 200ml. 

SUGESTÃO DE USO: 1 colher medida (20 gr) em 200 ml de água – 1 a 3 vezes durante o dia. 

Composição / Informação Nutricional (Omnimix Baunilha) 
Quantidade por porção 20 g (1 colher de medida) % VD 

Valor Energético 64 Kcl = 269 kj 3% 

Carboidratos 8,8 g dos quais 3% 

Açúcares 8 g ** 

Proteínas 6,6 g 9% 

Fibra Alimentar 3 g 12% 

Sódio 92 mg 4% 

Vit. A 210 mcg 35% 

Vit. B1 0,40 mg 33% 

Vit. B6 0,53 mg 41% 

Vit, B12 1,6 mcg 67% 

Niacina 5,2 mg 33% 

Acido Fólico 120 mcg 50% 

Vit. E 8,0 mg 80% 

Acido Pantotênico 2,7 mg 54% 

Vit. D 0,75 mcg 15% 

Biotina 30 mcg 100% 

Cobre 509 mcg 57% 

Ferro 4,4mg 31% 

Magnésio 67 mg 26% 

Manganês 0,66 mg 29% 

Molibdênio 24 mcg 53% 

Selênio 27 mcg 79% 

Iodo 38 mcg 29% 

Zinco 3,7 mg 53% 

Não contem quantidade significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans. 

** VD não estabelecido. 
Ingredientes: Maltodrextrina, Concentrado de Proteína de soja, Caseinato de Cálcio, Proteína isolada de soja, Frutose, Soro de leite em pó, Oleo de 
Canola, Xarope de milho, Farelo de milho, Fosfato de Potássio,Cloreto de Potássio, Óxido de Magnésio, Farelo de Aveia, Fibra de soja, Acetato de 
vitamina E, Fumarato Ferroso, Niacinamida, Oxido de Zinco, Biotina, Pantonetato de Cálcio, Palmitato de Vitamina A, Sulfato de Manganês, Sulfato 
de Cobre, Cloridrato de Piridoxina, Cloridrato de Tiamina, Vitamina D, Vitamina B12, Acido Fólico, Selênio - Selenito de Sódio, Molibdato  de Sódio, 
Iodeto de Potássio. Goma Xantana, Antiumectante de Oxido de Silício, Regulador de Acidez Fosfato Tricalcico, Educorante artificial sucralose de 
aroma. Contem Lactose, Proteínas do Leite, Glúten e baixo teor de açúcares. 
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EGO LIFE 

Uma bebida energética para pessoas interessadas em obter um 
maior rendimento em sua atividade física. Sua composição 
favorece a regulação do transporte de eletrólitos a nível celular, 
permitindo que a hidratação ocorra com mais rapidez, 
juntamente com a reposição de sais minerais perdidos 
naturalmente com a transpiração. Essa característica é 
fundamental para que o balanço hidroeletrolítico possa ser 
restaurado, contribuindo para a prolongação de condições 
adequadas em atividades de esforço físico de longa duração. 
Pode ser consumida antes, durante e após a atividade esportiva. 

 
Função Básica: Poderosa hidratação. Atua no sistema renal e imunológico. 

 
Auxilia mas seguintes funções: 
1. Regula o metabolismo das proteínas, gorduras e carboidratos nas células; 
2. Ajuda o organismo a suportar o estresse causado pelos exercícios físicos; 
3. Cicatrização dos tecidos, metabolismo de água no organismo; 
4. Gera a potência necessária às atividades próprias dos músculos, nervos e glândulas; 
5. Melhora envio de oxigênio ao cérebro durante atividade física; 
6. Auxilia redução da pressão arterial; 
7. Ajuda em casos de retenção de líquidos e pedra nos rins; 
8. Diminui febre corporal - ajuda evitar prostração pelo calor ou pela insolação, ajuda no 
funcionamento dos nervos e músculos; 
9. Ajuda o crescimento; 
10. Re-Hidratação do corpo. Excelente para repor os sais minerais perdidos durante atividade 
física, e manter hidratação adequada evitando assim a desidratação. 

 

OBS: A desidratação prejudica rendimento físico e provoca sérios transtornos ao organismo. Em 
especial fadiga muscular. 

 
Embalagem: Caixa de 480g com 30 saches de 16g 

 

SUGESTÃO DE USO: 1 sache em 250 ml de água – Pode ser consumida antes, durante e após 

a atividade física. 

Composição / Informação Nutricional 

Quantidade por porção 16 g ( 1 sache ) % VD 

Valor Energético 56 Kcal = 235 KJ 3% 

Carboidratos 14 g, dos quais: 5% 

Açúcares 4,4g ** 

Sódio 125 mg 5% 

Vit. B2 0,62 mg 48% 

Acido Pantotênico 2,3 mg 46% 

Cromo 14 mcg 40% 

Potássio 30mg ** 

Não contem quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans e fibra alimentar. 
NÃO CONTEM GLUTEN. Baixo teor de açúcar. Diabéticos: Contém Frutose e Glicose. Hipotônico. 

 

INGREDIENTES: Maltodexitrina, Frutose, Glicose, Sal, Fosfato de Potássio Monobásico, Cloreto de Cromo, Pantotenato de 
Cálcio, Riboflavina, Acidulante Acido Cítrico, Aromatizante, Antiumectante Dióxido do Silício, Estabilizante celulose 
microcristalina, Edulcoramtes Sucralose e Glícosídeos de Esteviol e Corante Sintetico Idêntico ao Natural Beta Caroteno. 
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PUMP 

Suplemento sabor cookies & cream, contém um alto conteúdo 
de proteína, além de conter carboidratos, vitaminas e 
minerais. É adoçado com estévia. Acompanhe o seu consumo 
com uma alimentação saudável e faça exercícios físicos 
regularmente. Proteína aprovada pela ANVISA! Ação 
vasodilatadora! Vitaminas e sais minerais para construção dos 
seus músculos! Total absorção! Digestão rápida! Micelizada. 
Produto especial para praticantes de atividade físicas que 
promove ganhos de massa magra. 

Função Básica: Atuação no sistema muscular, cardiovascular e ósseo. 

Auxilia nas seguintes funções: 
1. Fornece benefício e bom funcionamento ao corpo 
2. Benefícios oferecidos aos atletas ou pessoas que se exercitam regularmente 
3. Fortalecimento da massa muscular 
4. Recuperação dos tecidos musculares após o exercício 

Embalagem: Caixa com 480 gr, com 12 saches. 

SUGESTÃO DE USO: 1 sache (40 g) em 1 copo com 240 ml de água fria. Dissolva bem antes de 
tomar. 

Composição / Informação Nutricional 
Quantidade por porção 40 g (1 sache) % VD 

Valor Energético 142 Kcal = 596 kj 7% 

Carboidratos 13 g dos quais: 4% 

Açúcares 3,5 g ** 

Proteínas 20 g 27% 

Gorduras Totais 1,1 g 2% 

Sódio 250 mg 10% 

Vit. A 210 mcg 35% 

Vit. E 8,0 mg 80% 

Vit. B1 0,40 mg 33% 

Niacina 5,2 mg 33% 

Vit. B6 0,53 mg 41% 

Acido Fólico 141 mcg 59% 

Vit, B12 1,6 mcg 67% 

Biotina 30 mcg 100% 

Acido Pantotênico 2,7 mg 54% 

Ferro 3,0mg 21% 

Magnésio 73 mg 28% 

Zinco 3,4 mg 49% 

Iodo 38 mcg 29% 

Fósforo 170 mg 24% 

Cobre 500 mcg 56% 

Molibdênio 25 mcg 56% 

Manganês 0,40 mg 17% 

Não contem quantidade significativa de gorduras saturadas, gordura trans. 

Ingredientes:.Proteína Isolada de Soja, Maltodrextrina, Óleo Vegetal de Canola, Óxido de Magnésio, Sal, Acetato de 
dl-alfa Tocoferol, Fumarato Ferroso, Niacinamida, Óxido de Zinco, Biotina, Pantonetato de Cálcio, Palmitato de Retinila, 
Sulfato de Manganês, Sulfato de Cobre, Cloridrato de Piridoxina, Iodeto de Potássio, Tiamina Mononitrato, Vitamina 
D3, Cianocobalamina, Acido N-pteroil-L-Glutâmico, Molibdato de Sódio,Edulcorantes: Isomalte, Eritritol, Sucralose e 
Glicosídeos de Esteviol, Aromatizantes, Antiumectante Dióxido de Silício, Emulsificante Celulose Microcristalina, 
Espessante Carboximetilcelulose Sódica e Regulador de Acidez Fosfato Tricálcico. NÃO CONTEM GLÚTEM. Contem 
soja, Baixo teor de açúcares. 
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UZO SUPREME 

Mistura para o preparo de alimento com soja sabor de baunilha. 
Os componentes do UZO ajudam a fortalecer o bom 
funcionamento do sistema imunológico. 

 
Função Básica: Imunidade. Atua nos sistemas imunológico, 
cardiovascular e renal. 

 
Auxilia nas seguintes funções: 
1. Aumento das células natural killer (células de defesa); 
2. Auxilia nos processos cancerígenos; 
3. Aumenta resistência do organismo (imunidade); 
4. Ajuda combater agentes estranhos no organismo (câncer); 
5. Auxilia no tratamento de doenças degenerativas; 

6. Purifica a corrente sanguínea – ajuda no combate aos 
efeitos da quimioterapia; 
7. Ideal para ajudar no tratamento de portadores de HIV. 

Embalagem: 360 gr, rende 30 copos de 200ml. 

SUGESTÃO DE USO: 3 colheres chá (12 gr) em 200 ml de água – 3 a 5 vezes 
durante o dia. 

 
Composição / Informação Nutricional 
Quantidade por porção 12 g (3 colheres de chá) % VD 

Valor Energético 36 Kcal = 151 KJ 2% 
Carboidrato 6,7 g 2% 

Proteínas 1,7 g 2% 

Fibra Alimentar 2,6 g 10% 

Sódio 33 mg 1% 

Vit. E 1,7 mg 17% 

Niacina 5,1 mg 32% 

Não contem quantidade significativas de gorduras totais, gorduras saturadas e gordura trans. 
NÃO CONTEM GLUTEN 

Ingredientes: Frutose, Maltodextrina, Proteína Isolada da soja, Fibra de aveia, Óleo de Canola, Farelo de Arroz em Pó, 
Niacinamida, Acetato de vit E, Estabilizante Celulose Microcristalina, Espessante Goma Guar, Emulsificante Lecitina 
de Soja, AntiumectantesFosfato de Cálcio e Dióxido de Silício e Edulcorante e Edulcorante Artificial Sucralose. 
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OMNIPLUS AÇAI 

É um suplemento baixo em calorias, com um delicioso sabor de açaí e com 
alto conteúdo de vitaminas e minerais de fácil absorção que agregam 
grandes benefícios, possui propriedades antioxidantes e contribuem com 
o fortalecimento do sistema imunológico, entre outras importantes 
funções. Adoçado com estévia. 
Betaglucanos – naturalmente fazem parte dos glóbulos brancos e são as 
células mais abundantes do nosso sistema imunológico. Sua função no 
corpo é a de destruir as bactérias, ajudando assim a obter uma melhor 
resposta contra as infecções. 
Selênio– Participa no bom funcionamento do sistema imunológico. 
Açaí – Fruta típica da região Amazônia do Brasil que fornece uma grande 
quantidade de nutrientes ao organismo como antioxidantes, aminoácidos, 
ômegas essenciais, fibras e proteínas. 
Estévia– Adoçante natural extraído da planta estévia rebaudiana, que é 
300 vezes mais doce que o açúcar. Não altera os níveis de glicose, não 
provoca alergias e é reconhecido pela FDA (Agencia Nacional de Alimentos e Medicamentos). 

 

Função Básica: Sistema Imunológico. 

Auxilia nas seguintes funções: 
1. Antioxidantes; 
2. Auxilia contra infecções; 
3. Tem função de melhorar a visão; 
4. Sistema imunológico (aumenta imunidade); 
5. Produção de colágeno; 
6. Ajuda na absorção do cálcio; 
7. Melhora o crescimento; 
8. Bom para o desenvolvimento dos ossos; 
9. Ajuda a proteger as células contra radicais livres; 
10. Ajuda a retardar o envelhecimento; 
11. Auxilia em problemas na pele. 

Embalagem: Caixa 150 g – contem 30 saches de 5 g cada, rende 30 copos de 200 ml. 

SUGESTÃO DE USO: Diluir um sache (5g) em um copo com 200 ml de água fria, misturar bem. Consumir 
duas vezes ao dia. 

Composição / Informação Nutricional 
Quantidade por porção 5 g (1 sache) *** % VD 

Valor Energético 13 k – 55 kj 1% 

Carboidratos 3,3 g, dos quais: 1% 

açúcares 0 g ** 

sódio 9,0 mg 0% 

Vit. A 300 mcg 50% 

Vit. D 2,5 mcg 50% 

Vit. B1 0,60 mg 50% 

Vit. B2 0,65 mg 50% 

Niacina 8,0 mg 50% 

Acido Pantotênico 2,5 mg 50% 

Vit. B6 0,65 mg 50% 

Vit. B12 1,2 mcg 50% 

Vit. C 22 mg 49% 

Vit. E 5,0 mg 50% 

Biotina 15 mcg 50% 

Selênio 17 mcg 50% 

Cobre 245 mcg 27% 

Magnésio 19 mg 7% 

Manganês 0,25 mg 11% 

Zinco 3,5 mg 50% 

Não contem quantidade significativas de proteína, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans e fibra alimentar. NÃO CONTEM GLUTEN 

** VD não estabelecido. 
*** Quantidade suficiente para preparar 200 ml. 
Ingredientes: Maltodextrina, Citrato de Magnésio, Betaglucana (Saccharomyces Cerevisiae), Ascobato de Cálcio, Gluconato de Zinco, Viamina E, Niacinamida, Palmitato 
de Vitamina A, Pantotenato de Cálcio, Gluconato De Manganês, Gluconato De Cobre, Biotina, Vitaminda D, Cloridrato de Piridoxina, Cloridrato de Tiamina, Riboflavina, 
Vitamina B12, Selênio de Sódio, Aromatizantes, Acidulante Ácido Cítrico, Estabilizante Citrato de Potássio, Emulsificante Goma Xantana, Antiumectante Sucralose 
Glicosídeos de Esteviol. 
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DOLCE VITA SUPREME 

Pó para o preparo de bebida sabor canela e chá branco para 
dietas de ingestão controlada de açúcares. 
Delicioso chá que ajuda no controle de peso. Dentre seus 
ingredientes, está o Cromo, que participa do metabolismo 
dos carboidratos e das gorduras e pode contribuir com a 
manutenção do nível de glicose no sangue. 
Bebida refrescante que regula o metabolismo e controles 
sobre o açúcar no sangue. Este suplemento nutricional 
(dolcevita supremo) de baixa caloria, adoçado com estévia 
endulcolorante. 

 
Função Básica: MANUTENÇÃO DA GLICOSE – por 
estimular a produção de Insulina 

 
Auxilia nas seguintes funções: 

 Refrescante bebida que regula e controla o metabolismo de açúcar no sangue.

 Benefícios para o Sistema Digestivo
Seus ingredientes chá branco e cromo ajudam de forma natural a regular os níveis de glicose no 
sangue. 
Por seu contendo de fibra de aveia e chá branco pode gerar uma maior sensação de saciedade e 
promove um melhor trânsito intestinal. 

 Benefícios para o Sistema Endócrino
Colabora com o organismo a regularizar os níveis de glicose no sangue e o aproveitamento da 
gordura para obter energia. 
Promove a redução de peso e diminui a ansiedade por alimentos doces, isto devido a presencia 
do chá branco e cromo. 

 Benefícios para o Controle de Peso
Coadjuvante no controle da ansiedade por alimentos doces, promove uma injesta moderada 
deles, colaborando assim com controle de peso corporal. 

 

Embalagem: Caixa com 30 sachês. 
 

SUGESTÃO DE USO: 1 sache (5g) em 1 copo com 200 ml de água – 3 a 5 vezes durante o dia, 

meia hora antes das refeições. 
 

Dolce Vita Supreme Composição / Informação Nutricional 

Quantidade por porção 5 g ( 1 sache) % VD 

Valor Energético 11 Kcal = 46 KJ 1% 

Carboidratos 1,7 g dos quais, 1% 

Açúcares 0 g  

Fibra Alimentar 3,0 g 12% 

Cromo 11 mcg 31% 

Não contém quantidade significativa de gorduras, gorduras totais, gorduras saturadas, 
gorduras trans e sódio. CONTEM GLÚTEN 

Ingredientes: Polidextrose, Farelo de Aveia, Cloreto de Cromo, Aromatizantes, Acidulante Ácido 
Citrica, Edulcorantes: Glicosídeos de Esteviol, Acesulfame de Potássio e Sucralose, Antiumectante 
Dióxido de silício e Corante Carameto IV. 
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AQTUA SUPREME 

Pó para o preparo de bebida sabor tangerina. Produto rico em 
COENZIMA Q10, que favorece a produção de energia e possui 
função antioxidante para o bom funcionamento cardiovascular. 
Adoçado com estévia, Baixo teor Calórico. 

 

Função Básica: SISTEMA CARDIOVASCULAR 
 

 Auxilia nas seguintes funções:

 Auxilia o bom funcionamento do sistema circulatório.

 Possui potente ação antioxidante.

 Atua na função cognitiva

 Estimula o sistema imunológico.

 Problemas no coração

 Mulheres que tomam anti-concepcional

 Pessoas com fadiga

 Idosos de ambos os sexos

 Esportistas

Coenzima Q10: Molécula que existe no nosso organismo fundamental no metabolismo energético, e na 
proteção antioxidante das células. 
É necessária principalmente nas células de alto desempenho como células musculares, em especial do 
coração e músculo esquelético. 
Níveis reduzidos de Q10 estão associados a fadiga, falta de força muscular e envelhecimento precoce. 
Como funciona a COENZIMA? 

 Ela participa do processo de energia das células favorecendo principalmente células de músculos de 
alto desempenho, especialmente o Coração. Evitando assim que estes músculos fadiguem e causem 
parada o mal funcionamento.

 Infarto é a 2º causa de morte mais comum no Brasil. E entre as 10 causas mais ocorrentes, 3 estão 
relacionadas ao coração.

 A Coenzima também ajuda nos sistemas circulatórios, ajuda contra o envelhecimento, e até nos 
processos de stress cerebral.

 Infarto é maior em mulheres do que em homens, devido mistura de anticoncepcionais com outros 
remédios ou tabaco. O sintoma também é diferente já que mulheres sentem menos dor no peito do que 
os homens.

 Idosos produzem menos Q10, fazendo com que fadiga muscular possa ser ocasionada por falta da 
coenzima.

 Esportistas necessitam de músculos em alto desempenho. Aqtua é essencial para este publico antes 
da pratica de esporte.

Embalagem: Caixa 150 g – contem 30 saches de 5 g cada, 

SUGESTÃO DE USO: 1 sache (5g) em 1 copo com 250 ml de água – 3 a 5 vezes durante o dia. 

Composição / Informação Nutricional: 

Quantidade por porção 5 g (1sache) % VD 

Valor Energético 0 Kcal = 0 KJ 0% 

Carboidrato 0 0% 

Açúcares 0g 0% 

Magnésio 148mg 57% 

Não contem quantidade significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e gordura trans, fibra 
alimentar e sódio. NÃO CONTEM GLÚTEN. Baixo teor de acúcares. 

Ingredientes: Citrato trimagnésio, Coenzima Q10, Maltodextrina, Ribose, Edulcorantes Eritritol, Sulcralose, 

Acesulfame de Potássio e Glicosideos de Esteviol, Acidulante Ácido Cítrico, Aromatizante, Corante Sintético Idêntico 
ao Natural Beta-Apo-8’-Carotenal e Antiumectante Dióxido de Silicio. 
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OMNIVIU SUPREME 

Omniviu Supreme sabor amora é um suplemento nutricional 
desenvolvido para o fortalecimento e a manutenção da visão. 
Contem Vitamina A, Luteínas, Zeaxantina, além de outros 
antioxidantes como a Vitamina C e E. Também contem DHA, 
um pertencente à família dos ácidos graxos ômega 3. É 
adoçado com stevia, por isso baixo em calorias. 

 
Função Básica: SAÚDE DOS OLHOS 

 
Auxilia nas seguintes funções: 
- Melhora a visão, ajudando na prevenção e tratamento de 
cataratas nos olhos; 
- Diminui riscos de qualquer problemas oftalmológicos, como: 
pressão nos olhos, glaucoma; 
- Auxilia na proteção da pele dos danos causados pelos raios 
UV do sol e poluentes encontrados no ar; 
- Fortalece o sistema imunológico; 
- Ajuda a reduzir formação de placas de gordura nas artérias; 
- Tem ação antioxidante; 

 
VITAMINA A: Protege a córnea, parte que concentra a luz nos olhos. Sua baixa ingestão deste 
pode causar dificuldades de enxergar em locais com pouca luz e causar alterações oculares, em 
casos extremos pode levar à cegueira total. Fonte: All about vision 

 

LUTEÍNA: Um dos dois principais carotenoides encontrados na pigmentação colorida do olho 
humano. A cor serve como um filtro de luz e protege os tecidos do olho contra danos causados pela 
luz solar. Fonte: American Macular Degeneration Foundation 

 

ZEAXANTINA: Carotenóide com alta atividade antioxidante encontrado em plantas e animais, 
mas que não é produzido pelo corpo humano. 
Este nutriente pode retardar a progressão de condições de degeneração macular e a catarata. 
Fonte: Alternative Medicine Review; All About Vision; Archives of Ophthalmology Magazine; AREDS2. 

 

Embalagem: Caixa 150 g – contem 30 saches de 5 g cada, 

 
SUGESTÃO DE USO: 1 sache (5g) em 1 copo com 200 ml de água – 2 a 5 vezes durante o dia. 

Composição / Informação Nutricional: 

Quantidade por porção 5 g (1sache) % VD 

Valor Energético 16 Kcal = 67 KJ 1% 

Carboidratos 4g, dos quais: 1% 

Açúcares 0,6g ** 

Vitamina A 113 mcg 19% 

Vitamina C 15 mg 33% 

Vitamina E 4 mg 40% 

Não contem quantidade significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e gordura trans, fibra 
alimentar e sódio. NÃO CONTEM GLÚTEN. BAIXO VALOR ENERGÉTICO. 

Ingredientes: Maltodextrina, Luteína, Zeaxantina, Ácido Ascorbico, Acetato de DL-Alfa Tocoferila, Acetato de Retinila, 
Reguladres de Acidez: Acido Malico, Acido Fumárico e Hidróxido de Magnesio, Aromatizante, Corante natural 
Antocianinas e Edulcorantes: Sucralose, Acesulfame de Potássio e Glicosideos de Esteviol. 
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VITAMINAS 
 

 VITAMINA A 

É necessária para o crescimento e o desenvolvimento dos primeiros momentos da vida, para 

a manutenção de pele, das cartilagens e dos tecidos em geral, e para o bom funcionamento 

do sistema imunológico, a visão e a reprodução. 

 
 VITAMINA C 

É importante para a formação do ferro e a cicatrização da pele. Tem propriedades 

antioxidantes e é necessária para o ótimo funcionamento do sistema imunológico. 

 
 VITAMINA K 

Contribui com uma boa coagulação do sangue 

 
 VITAMINA E 

Tem uma função antioxidante neutralizando os radicais livres, podendo proteger as células 

dos danos ocasionados por agentes externos e retardando o envelhecimento prematuro. 

Inibe a auto oxidação de lipídios nos tecidos. 

 
 TIAMINA (VITAMINA B1) 

Ajuda a manter o bom funcionamento do sistema nervoso e digestivo. 

 
 RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) 

Colabora para que outras vitaminas se ativem e trabalhem melhor dentro do organismo, 

melhora a qualidade dos glóbulos vermelhos e ajuda na geração de energia para a nossas 

atividades diárias. 

 
 NIACINA (VITAMINA B3) 

Importante para que se produza energia em todo o corpo e a manter a pele, osso e o sistema 

nervoso saudáveis. 

 
 ACIDO PANTENICO (VITAMINA B5) 

É um precursor da coenzima A, que participa no metabolismo da energia. 

 
 PIRODOXINA (VITAMINA B6) 

Colaborador no aproveitamento das proteínas e gorduras. Contribui com uma boa função 

neurológica e na geração de substancias que nos proporcionam sensação de tranquilidade. 

Ajuda na formação de glóbulos vermelhos e anticorpos que são as defesas do organismo. 

 
 BIOTINA (VITAMINA B7 o B8) 

Ajuda no bom desenvolvimento das células. Ajuda a manter as unhas, peles e cabelos 

saudáveis. 

 
 ACIDO FOLICO (VITAMINA B9) 

Essencial nas primeiras semanas de gestação para i, bom desenvolvimento do tubo neural 

do feto e prevenir certas formas de anemia. 
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 COBALAMINA (VITAMINA B12) 

Estimula a produção de glóbulos vermelhos e ajuda a transmitir adequadamente a 

informação celular e os impulsos nervosos ao resto do corpo. 

 

 

MINERAIS 

 
 CALCIO 

É um componente fundamental para o fortalecimento de osso e dentes. Ajuda na 

transmissão dos impulsos nervosos a todo o corpo, especialmente aos músculos e ao bom 

funcionamento do coração. Requer da vitamina D para a sua ótima absorção. 

 
 COBRE 

Intervém na formação de hemoglobina, é necessário para a absorção de ferro. 

 
 CROMO 

É um mineral essencial que o corpo humano requer para o metabolismo dos carboidratos e 

das gorduras. 

 
 FOSFORO 

Ajuda junto com o cálcio, a manter ossos e dentes fortes. 

 
 FERRO 

É um elemento essencial na formação de glóbulos vermelhos no sangue além de ser 

importante para prevenir alguns tipos de anemias. 

 
 MAGNÉSIO 

Necessário para o funcionamento do sistema nervoso e musculas, bem como de 

articulações e cartilagens. Participa na manutenção saudável do coração. 

 
 MANGANÊS 

Favorece a manutenção de ossos e a formação de tecido conjuntivo 

 
 MOLIBDÊNIO 

Participa na produção de substâncias elementares para o crescimento e desenvolvimento 

saudável. Contribui com o aproveitamento do ferro. 

 
 POTÁSSIO 

Imprescindível na vida celular, necessário para a contração dos músculos, produção de 

energia, estabilidade nos líquidos corporais e pressão arterial. 

 
 SELÊNIO 

Estimula o sistema imunológico e retarda os efeitos do envelhecimento. 

 
 IODO 

Essencial para o bom funcionamento da tireoide e intervém no metabolismo. 
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 ZINCO 

Colabora com o bom funcionamento do sistema imunológico e de reprodutivos, promove 

uma pele e cabelos saudáveis e favorece a cicatrização de feridas. 

 

 

OUTROS INGREDIENTES 

 
 CAFEÍNA 

Atua como um estimulante do sistema nervoso e favorece o estado de alerto do organismo. 

 
 COLINA 

Nutriente essencial na regulação da atividade neurológica, do movimento e coordenação 

motora do corpo. Pode melhorar a concentração, memória e aprendizagem, bem como o 

bom funcionamento de todo o sistema nervoso. 

 
 ESTÉVIA 

Adoçante natural, não calórico, proveniente da planta Stévia rebaudiana, com um poder 

adoçante 300 vezes maior que o açúcar. 

 
 FIBRA 

Favorece o transito digestivo e intestinal, agrega volume ao bolo fecal. Proporciona sensação 

de saciedade, favorecendo o controle de peso. 

 
 INULINA 

Fibra solúvel que funciona como PREbiótico e estimula o crescimento de bactérias benéficas 

para o intestino. 

 
 POLIDEXTROSE 

É um polissacarídeo, que atua como fibra solúvel e possui efeitos benéficos sobre a função 

intestinal. 

 
 PROTEÍNA DE SOJA 

É uma proteína de origem vegetal completa de alta qualidade. 

 
 TAURINA 

Atua como neurotransmissor e favorece o estado de alerta do organismo. 

 
 CHÁ PRETO 

Contém compostos com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e termogênicas. 


