


PRODUTOS

ENTENDENDO
SOBRE OS



TECNOLOGIA EXCLUSIVA

O grande diferencial da OMNILIFE está na MICELIZAÇÃO, nossa Tecnologia Exclusiva,

desenvolvida pelo renomado Prof. Linus Pawling, prêmio Nobel de em química 1952 e da

paz 1964, e sua equipe de trabalho composta pelos cientistas Duck Pearson, Sandy Schaw

e Andy W. Salem.

Mesmo hoje, após muitos anos, não há nada mais eficiente do que esta tecnologia

disponível no mercado.

A Micelização garante até 99% de absorção 

dos nutrientes num tempo bastante reduzido 

(3 a 10 minutos)!

Esse processo faz com que os nutrientes, extraídos de fontes vegetais e 100% orgânicas, sejam fracionados a um

tamanho até 1.000 (mil) vezes menor do que uma célula humana, desta forma, são encapsulados pelas moléculas

de água e transportados até o interior das células, nutrindo as mitocôndrias, estruturas responsáveis pela

respiração celular e produção de energia.

Devido à esta tecnologia, os Suplementos da OMNILIFE são a melhor alternativa para nutrir as células e

reequilibrar o organismo, melhorando seu funcionamento geral, prevenindo doenças e aumentando a vitalidade e

energia!



TECNOLOGIA EXCLUSIVA

Médico Ortomolecular fala sobre a Tecnologia da OMNILIFE

https://youtu.be/Mk4I9C-8jhI

https://youtu.be/Mk4I9C-8jhI


QUALIDADE E SEGURANÇA

A OMNILIFE, além de ser aprovada pelos órgãos de

saúde nos mais de 20 países em que atua, possui uma

grande quantidade de Certificações Internacionais,

sendo a Única empresa de nutrição do Mundo com o

selo FSSC 22.000, que garante a inocuidade e

segurança dos produtos.

O que isso significa?

Que os mesmos podem ser consumidos por tempo

indeterminado sem risco de danos à saúde.

Outro destaque é o Cologne List, selo Alemão que atesta a segurança dos produtos para consumo

de Atletas Olímpicos. Isso significa que os produtos da OMNILIFE são totalmente livres de

contaminantes e Doping.

O único risco que você tem é de ficar muito mais saudável!



PRODUTOS



PRODUTOS

O POWER MAKER Supreme atua na regeneração de tecidos, melhora o tônus e a

massa muscular, acelera a cicatrização, melhora a circulação sanguínea, aumenta a

produção natural de Hormônio do Crescimento (GH). Excelente para casos de Hérnia de 

Disco, Artrose e lesões de músculos, ossos, ligamentos e cartilagens em geral.

No sabor Maçã com canela e leite condensado (caixa com 30 sachês).

O MAGNUS Supreme aumenta níveis de energia, disposição corporal, alivia o 

cansaço, melhora o rendimento esportivo, reduz a fadiga, além de ter efeito diurético e 

analgésico. Contém vitaminas e minerais que estimulam a produção natural de 

energia. No sabor Laranja, limão e cereja (Caixa com 30 sachês).



PRODUTOS

O EGOLIFE Supreme é um repositor de eletrólitos à nível celular, promove a

reidratação e reposição de sais minerais de maneira muito mais rápida e eficiente. 

Melhora o desempenho físico em atividades de longa duração, reduz a retenção de 

líquidos, melhora o funcionamento dos rins, ajuda a reestabelecer quadros que levam à 

desidratação. No sabor Abacaxi (caixa com 30 sachês).

O PUMP Supreme é um produto completo para aumento da Massa Muscular! Aporte 

protéico proteína isolada micelizadas, carboidratos, vitaminas e minerais envolvidos na 

síntese de proteínas, construção e reparação muscular. Com ZMA e Maltodextrina

Absorção e eficiência superiores à de qualquer "Whey Protein". 

No sabor Cookies & cream (Caixa com 12 sachês).



PRODUTOS
O KENYAN Supreme melhora o desempenho cerebral, foco, concentração,

capacidade intelectual e raciocínio. Rico em colina, taurina, vitaminas e minerais. 

Preventivo de doenças neurodegenerativas, auxilia na prevenção e tratamento do 

sistema nervoso central e também na melhoria da função hepática (fígado). 

No sabor Lima-limão (Caixa com 30 sachês).

O STARBIEN auxilia elevando níveis de felicidade e bem-estar.

Atua em situações de stress, irritabilidade, bipolaridade, insônia, ansiedade, pânico e 

depressão. Preventivo de doenças neurodegenerativas, auxilia na prevenção e tratamento 

do sistema nervoso central emocional.

No sabor Laranja (Caixa com 30 sachês) 



PRODUTOS

O FEM é nutrição específica para a mulher, equilibra o aspecto hormonal e 

melhora a aparência de unha e cabelos. Alivia quadros de TPM, cólicas, auxilia na 

melhora dos distúrbios do aparelho reprodutor feminino e desequilíbrios causados 

pelo uso de anticoncepcionais. Indispensável para elas!

No sabor Morango (Pote com 540g).

O HOMO é nutrição específica para o homem, equilibra a produção natural de 

hormônios, melhora a libido e o desempenho sexual. Auxilia também na 

prevenção de câncer de próstata e nos sintomas da andropausa (a 

"menopausa" dos homens). Indispensável para homens acima de 40 anos!

No sabor Maça Verde (Pote com 540g).



PRODUTOS

O OMNIVIU Supreme é nutrição específica para melhorar a visão e prevenir as

doenças degenerativas como catarata, presbiopia (vista cansada), degeneração

macular, etc. Rico em Luteína e Zeaxantina, tem efeito antioxidante e melhora o 

desempenho cerebral. No sabor Amora (Caixa com 30 sachês).

O AQTUA Supreme melhora o funcionamento do sistema cardiovascular, auxilia no 

controle da pressão sanguínea e previne problemas no coração, artérias e veias, 

considerado vasodilatador natural. Aumenta a resistência cardíaca e a produção de energia 

nas mitocôndrias das células e tem efeito antienvelhecimento. Rico em Coenzima Q10, 

Ribose, L-carnitina e Magnésio. No sabor Tangerina (Caixa com 30 sachês).



PRODUTOS

O OMNIPLUS Supreme é o nosso suplemento mais completo!

Desenvolvido para aumentar a imunidade e melhorar o funcionamento de todos os

sistemas do organismo, auxilia também no processo de intolerâncias e alergias 

mais crônicas. No sabor Açaí (Caixa com 30 sachês).

O ONECMIX reforça as defesas do organismo e aumenta a imunidade. Excelente para

prevenção de alergias, doenças respiratórias e autoimunes.

Além disso estimula a produção de colágeno, combate os radicais livres, e melhora a 

aparência da pele. No sabor Manga (caixa com 30 sachês).



PRODUTOS
O OMNIMIX Supreme é um aporte de carboidratos, de baixíssimo valor calórico, 

mas com todos os nutrientes que uma refeição precisa. Pode ser usado para 

complementar a alimentação de crianças e adultos ou também como auxilio em 

casos de anemia, pós bariátrica ou necessidade de ganho de peso.

No sabor Baunilha (Caixa com 30 sachês).

O NOVAKID é nutrição específica para Gestantes, Lactantes e bebês. Possui

ômega 3, ferro, ácido fólico, proteínas e todos os demais nutrientes essenciais 

para o desenvolvimento saudável do bebê durante e depois da gestação. Previne 

má formações do feto, como lábios leporinos, mielomeningocele, dentre outras.

No sabor Chocolate (embalagem com 520g).



PRODUTOS
O CAFELIFE Supreme é o nosso Café que Emagrece!

Uma deliciosa bebida à base de café, enriquecida com cromo e inulina.

Auxilia na queima de gordura, redução dos níveis de colesterol e triglicerídeos, 

ajuda à equilibrar os níveis de glicose no sangue, promove saciedade e ajuda no 

trânsito intestinal. No sabor Café (Caixa com 30 sachês)

O DOLCEVITA Supreme auxilia no controle do nível de glicose no sangue!

Promove sensação de saciedade e reduz a compulsão por doces. Auxilia também 

no processo de emagrecimento. Rico em diferentes tipos de fibras e cromo, esse é 

o suplemento ideal para prevenir ou ajudar a controlar o Diabetes!

No sabor Canela e chá branco (Caixa com 30 sachês)



PRODUTOS

O SHAKE Supreme auxilia nos processos dietéticos como complemento nutricional 

balanceado com baixo valor calórico, auxiliando no controle de peso! 

Promove sensação de saciedade e auxilia também nos processos de emagrecimento. 

No sabor Cookies e Creme (Caixa com 12 sachês)

O TEATINO Supreme é o nosso Chá que Emagrece!

Uma deliciosa bebida à base de chá, enriquecida com cromo. Auxilia na queima de 

gordura, redução de medidas e eliminação de líquidos, ajuda à equilibrar os níveis de 

glicose no sangue, ajuda na compulsão por doces e ajuda no sistema circulatório 

melhorando celulites. No sabor Limão com chá preto (Caixa com 30 sachês)



PRODUTOS
O AOÉ Supreme é indicado para casos onde haja inflamação, infecção ou

intoxicação. Nosso produto "3D": Desinflama, Desinfeta e Desintoxica.

Auxilia também na cicatrização, Detox, melhora o funcionamento do sistema

digestivo, rins e fígado, dentre outras diversas funções.

Nos sabores abacaxi e manga/maracujá.

(Caixa com 16 sachês ou líquido - 960ml).

O FIBERN'PLUS Supreme (ou Fiber) tem tudo o que seus intestinos precisam para

funcionar melhor: diferentes tipos de fibras, mamão papaia e ameixa em pó.

Regulariza as funções intestinais, melhora a absorção de nutrientes, promove

saciedade e ajuda a controlar o peso. Combinado com o AOÉ faz um excelente

DETOX no sistema digestivo. No sabor Pêssego (caixa com 30 sachês).



PRODUTOS

O UZO Supreme é a nossa "arma" mais potente para o aumento da imunidade. Aumenta a 

atividade das células de defesa chamadas de NK (ou Natural Killers), eleva níveis de plaquetas 

no sangue. Excelente suporte para pessoas com a imunidade muito debilitada em tratamentos 

mais severos! No sabor Baunilha (Caixa com 30 sachês).



COMO CONSUMIR

Aqui apresentaremos algumas regras básicas para usar corretamente os produtos da OMNILIFE. 

Vamos lá?

REGRA 1: Não prometa cura

O que a nutrição faz é equilibrar e estimular o funcionamento do organismo para que ele faça o que 

chamamos de “recuperação natural das suas funções".

REGRA 2: Com o que consumir

Sempre consumir com água (nada de leite ou outras bebidas).

REGRA 3: Para PREVENIR um problema de saúde

Consumir o(s) produto(s) indicado(s) de 1 a 2 vezes por dia.



COMO CONSUMIR

REGRA 4: Para ajudar a MELHORAR um problema de saúde

Consumir o(s) produto(s) indicado(s) de 2 a 5 vezes ao dia (quanto mais crítico o caso, maior a dose 

diária).

REGRA 5: Saturação

Quando houver um problema de saúde, a dose deve começar mais alta. Na medida em que a pessoa 

for melhorando, vamos ajustando a dose, reduzindo gradualmente.

REGRA 6: Manutenção

Em alguns casos, recomenda-se o uso regular dos produtos para evitar reincidência do problema. 

Nestes casos, podemos recomendar doses similares às de prevenção (ver regra 3).



ORIENTAÇÕES GERAIS
Posso misturar mais de um produto?

SIM, podemos misturar até 3 produtos no mesmo recipiente 

Qual a quantidade de água adequada?

A quantidade mínima recomendada é 200ml, mas pode ser menos o mais conforme o paladar de cada 

pessoa, não afetará o resultado.

Enquanto tempo devo consumir?

Recomenda-se consumir no máximo em 30min após o preparo.

Como funcionam os produtos?

Funcionam equilibrando os níveis nutricionais, estimulando o correto funcionamento do nosso 

organismo, ao mesmo tempo que desintoxicam, e atuam na regeneração dos sistemas. 



ORIENTAÇÕES GERAIS
É normal sentir dores, náuseas e desconforto durante o uso dos suplementos OMNILIFE?

A resposta é SIM! 

A nutrição celular OMNILIFE atua como 'regulador' de todas as funções, conscientes e inconscientes do 

organismo, assim como restabelece as funções de todos os sistemas, reorganizando os processos metabólicos 

do organismo. 

Proporcionando a oxigenação sanguínea que o corpo necessita.

Algumas anormalidades podem ocorrer no corpo, tais como: pequenos ‘traumas externos’ na pele (espinhas, 

brotoejas, sudorese excessiva com possível odor, grossor aparente na pele), coloração anormal da urina, entre 

outros. 

Durante o ciclo de consumo obtemos um equilíbrio na quantidade de nutrientes, aminoácidos, minerais, vitaminas, 

assim como cálcio,  magnésio, cromo e outros.



ORIENTAÇÕES GERAIS

Dores de cabeça, náuseas, cólicas estomacais, e alguns possíveis desconfortos sinalizam anormalidades nos 

sistemas em recuperação, e significam início de desintoxicação/desinflamação do organismo.

As células captam todas as suas necessidades e fazem a reparação corrigindo o metabolismo. 

Os produtos trabalham ativando as células do nosso corpo para que tudo funcione bem, assim o consumo de 

energia pode aumentar, pois células que não estavam funcionando plenamente começam a ter uma atividade maior 

e, em função deste metabolismo acelerar atividade celular, é NORMAL ocorrer sensação de cansaço e/ou fadiga 

nos primeiros dias de consumo, tudo dentro de uma normalidade até plena adaptação as vitaminas e nutrientes. 

Os sintomas tendem a normalizar em pouco tempo assim que o organismo começa a reestabelecer suas funções 

em equilíbrio!



FÁBRICA



CONHEÇA A FÁBRICA

https://youtu.be/gmA2LEtZpUg

https://youtu.be/gmA2LEtZpUg


VIDEO INSTITUCIONAL

https://youtu.be/vtoTe1unaDk

https://youtu.be/vtoTe1unaDk


ÊXITO OMNILIFE

https://youtu.be/kzm3Cz_8Puc

https://youtu.be/kzm3Cz_8Puc



