
Vida com qualidade, saúde, 
bem-estar e praticidade é possível.



PARCEIROSnossos {

BEM-VINDO À LONGEVIDADE.
Bem-vindo ao Vhita.
Tenha a atitude de viver com mais qualidade e saborear uma 

existência longa, saudável e também mais produtiva.

No Vhita, não trabalhamos com “achismos” 
ou “modismo”, trabalhamos com a ciência. 
Nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento 
coloca como prioridade aquilo que há de 
mais avançado em processo, matérias e 
estudos científico. Nosso missão é levar 
sempre a mais alta qualidade ao mercado. 

Se é Vhita, pode confiar!

O Vhita se orgulha de ser a primeira empresa no Brasil a levar às 
pessoas um estilo de vida ligado a atitudes saudáveis e à 
prevenção, com produtos de altíssima qualidade, para que você 
aproveite de forma plena todos os anos de sua longa vida. 
Acreditamos que um projeto de vida não se sustenta na idade a 
que alcançará, mas sim com qual qualidade e disposição você 
vai chegar lá. E, para isso, conte conosco! = )

QUEM SOMOS

de escolher viver mais e melhor, com mais saúde. De facilitar a 
vida e levar o dia a dia com mais leveza, praticidade e bem-estar.

que aproxima a saúde das pessoas, democraticamente, com 
uma prevenção acessível. Que une pessoas em uma rede de 
conhecimentos, disseminação e benefícios.

com recursos para uma vida longa e saudável. Com tempo para 
novos sonhos, realizações e para compartilhar.

No queacreditamos
simplicidade

tecnologia

longevidade

Terceirização e Design

100% dos produtos Vhita são 
desenvolvidos com métodos, estudos 
e comprovações científicas.



Barra de castanhas e
sementes com mel 

MACADÂMIA, AMÊNDOA E CACAU
Ingredientes: Mel, castanha do Brasil, pepita
de girassol, macadâmia, amêndoa, linhaça, cacau 
puro, chia, óleo de linhaça, farinha de banana e 
antioxidante lecitina de girassol. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA DO BRASIL (PARÁ) E 
CASTANHA DE CAJU. PODE CONTER AMÊNDOA E 
MACADÂMIA. Cuidados de Conservação: Mantenha a 
embalagem fechada em local fresco, seco e ao 
abrigo da luz. Após aberto, consumir toda a barra :)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 25g (1 unidade) % VD (*)

Valor energético
Carboidratos
Proteínas
Gordutas Totais, das quais:
Gorduras Saturadas
Gorduras Monoinsaturadas
Gorduras Poli-insaturadas
Gorduras Trans
Colesterol
Fibra Alimentar
Sódio

141kcal = 587kJ
9,5g
2,8g
10g
1,7g
4,7g
3,3g
0g

0mg
2,1g
0mg

7%
3%
4%

18%
8%
**
**
**
**
8%
0%

* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas

necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos.

Barra de castanhas e
sementes com mel 

MACADÂMIA E COCO
Ingredientes: Mel, castanha do Brasil, coco em flocos, 
macadâmia, pepita de girassol, linhaça, chia, óleo de 
linhaça, farinha de banana e antioxidante lecitina de 
girassol. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM 
CASTANHA DO BRASIL (PARÁ) E CASTANHA DE CAJU. 
PODE CONTER AMÊNDOA E MACADÂMIA. Cuidados
de Conservação: Mantenha a embalagem fechada 
em local fresco, seco e ao abrigo da luz. Após aberto, 
consumir toda a barra :)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 25g (1 unidade) % VD (*)

Valor energético
Carboidratos
Proteínas
Gordutas Totais, das quais:
Gorduras Saturadas
Gorduras Monoinsaturadas
Gorduras Poli-insaturadas
Gorduras Trans
Colesterol
Fibra Alimentar
Sódio

145kcal = 604kJ
9,4g
2,3g
11g
3,6g
4g

2,8g
0g

0mg
2,2g
0mg

7%
3%
3%

20%
16%

**
**
**
**
9%
0%

* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas

necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos.

Sem Lactose

Sem Sódio

Sem Glúten

NATURAL
100%

castanhade caju

NutsBarVhita
Bateu uma fominha? NutsBarVhita é 
uma opção prática, saborosa e 
verdadeiramente saudável, ideal para 
quem quer matar aquela fominha e 
não quer um alimento artificial com 
corantes, conservantes, açúcar, 
aromatizantes e xarope de glicose. 
Além de deliciosa, temos as opções 
CEREALS com mel e a VEGAN com 
melado. Qual você vai querer?

4 unidades - 100g

amêndoa
{

Corantes
Conservantes
Aromatizantes
Açúcar Refinado
Xarope de Glicose
Amendoim e Soja

0%

Opção deliciosa
verdadeiramente

saudável

Barra de fruta e 
castanha com melado

BANANA, CASTANHAS E SEMENTES
Ingredientes: Melado, pepita de girassol, banana 
passa, castanha de caju, castanha do Brasil, linhaça, 
chia, óleo de linhaça, farinha de banana e 
antioxidante lecitina de girassol. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA DO BRASIL (PARÁ) E 
CASTANHA DE CAJU. PODE CONTER AMÊNDOA E 
MACADÂMIA. Cuidados de Conservação: Mantenha a 
embalagem fechada em local fresco, seco e ao 
abrigo da luz. Após aberto, consumir toda a barra :)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 25g (1 unidade) % VD (*)

Valor energético
Carboidratos
Proteínas
Gordutas Totais, das quais:
Gorduras Saturadas
Gorduras Monoinsaturadas
Gorduras Poli-insaturadas
Gorduras Trans
Colesterol
Fibra Alimentar
Sódio

125kcal = 520kJ
12g
2,5g
7,4g
1,1g
2,6g
3,2g
0g

0mg
1,8g
0mg

6%
4%
3%

13%
5%
**
**
**
**
7%
0%

* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas

necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos.

Barra de fruta e 
castanha com melado

COCO, CASTANHAS E SEMENTES
Ingredientes: Melado, pepita de girassol, coco
em flocos, castanha de caju, castanha do brasil, 
linhaça, chia, óleo de linhaça, farinha de banana
e antioxidante lecitina de girassol.  NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM CASTANHA DO BRASIL 
(PARÁ) E CASTANHA DE CAJU. PODE CONTER AMÊNDOA 
E MACADÂMIA. Cuidados de Conservação: Mantenha 
a embalagem fechada em local fresco, seco e ao 
abrigo da luz. Após aberto, consumir toda a barra :)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 25g (1 unidade) % VD (*)

Valor energético
Carboidratos
Proteínas
Gordutas Totais, das quais:
Gorduras Saturadas
Gorduras Monoinsaturadas
Gorduras Poli-insaturadas
Gorduras Trans
Colesterol
Fibra Alimentar
Sódio

137kcal = 569kJ
9,4g
2,6g
9,8g
3,3g
2,7g
3,2g
0g

0mg
2g

0mg

7%
3%
3%

18%
15%

**
**
**
**
8%
0%

* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas

necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos.
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• Estimula a queima de gorduras.

• Aumenta a disposição e energia.

• Melhora o desempenho em atividades físicas.

• Melhora o foco e a concentração.

1- Assim que a água ferver, adicione o chá.

2- Deixe repousar a infusão tampada por, 

pelo menos, 15 minutos, coando a seguir.

3- Está pronto para consumir quente, ou, 

se preferir, gelado.

anote aí BE
NEFÍCIO
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Benefícios

Modo de preparo

Mais energia,menos gordura!

TermoTea
TermoTea é um termogênico perfeito
e 100% natural composto por
chá-verde, gengibre, guaraná e 
pimenta, ideal para quem busca 
queimar gorduras e ter mais energia.

Troque gordura por energia com o
Termo Tea. Ele potencializa a 
termogênese, processo que leva à 
transformação da gordura em energia.

Mas atenção, o TermoTea apenas acelera 
o metabolismo aumentando o gasto 
calórico de processos que, naturalmente, 
já realizam essa queima de gordura.

NATURAL

100%

n atural
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ais energia
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nos g ord
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a

50g
Chá para infusão

9g em 500ml de água
Posologia

Po

ssu
i cafeína

n a tural

100%

!

CHÁ-VERDE + GENGIBRE
+ GUARÁNA + PIMENTA

e peso
por
Troque
energia

gordura

e disposição

Composição

Porção 50g %

Chá-verde

Gengibre

Guaraná

Pimenta

62

20

15

3



FocusTea
FocusTea é um blend de ervas e 100% 
natural de chá-preto com guaraná 
para quem busca mais disposição, 
energia física e cerebral. 

NATURAL

Es

timulante
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50g
Chá para infusão

9g em 500ml de água
Posologia

Po

ssu
i cafeína

n a tural

100%

CHÁ-PRETO + GUARÁNA

energiapara
disposição
dia a dia

cerebral e
o seu

Mais

• Protege o cérebro e melhora as funções cognitivas.

• Melhora a concentração, o foco e o raciocínio.

• Ajuda a manter a sensação de bem-estar

e o relaxamento.

• Ajuda na perda de peso por conter cafeína.

• Ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares

e alguns tipos de cânceres.

• Melhora o desempenho nos exercícios.

• Melhora a circulação sanguínea.

1- Assim que a água ferver, adicione o chá.

2- Deixe repousar a infusão tampada por, 

pelo menos, 15 minutos, coando a seguir.

3- Está pronto para consumir quente, ou,

se preferir, gelado.
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Benefícios

Modo de preparo

Melhora o foco
e a concentra

ção

Presente no chá-preto, a L-teanina é um 

aminoácido que age no cérebro e favorece 

os neurotransmissores relacionados com a 

sensação de relaxamento e bem-estar.

Já os polifenóis, também, presentes no

chá-preto, são capazes de prevenir 

doenças como Alzheimer e Parkinson.

O guaraná revela efeito positivo sobre a 

capacidade de concentração e raciocínio.

Composição

Porção 50g %

Chá-preto

Guaraná

90

10

O chá-preto e o guaraná 

possuem cafeína, quando 

consumida, diminui a sensação 

de fadiga e sonolência, pois 

apresenta propriedades 

excitantes, e estimula o cérebro. 

Curiosidade



SonnTea
SonnTea é um blend perfeito para 
quem buscar relaxar ou diminuir o 
estresse do dia a dia. Sua combinação 
100% natural tem efeito calmante e é 
composto por Camomila, Jasmim, 
Melissa e Lípia. 

NATURAL

100%

natural

Efeito

digestivo

50g
Chá para infusão

10g em 500ml de água
Posologia

Calmante e

relaxante

100%

CAMOMILA + JASMIM
+ MELISSA + LÍPIA 

do SonnTea

verdade,relaxe,bemdurmaajudinhaCom uma

• Ação calmante, sedativa e relaxante;

• Ajuda a melhorar a qualida do sono;

• Ação antidepressiva;

• Pode ser usada nos tratamentos de ansiedade;

• Tem função disgestiva;

• Contribui para tratamentos de disfunções

gastrointestinais de origem nervosa;

• Contribui na diminuição de cólicas instestinais,

colite, diarréia, náuseas e vômitos;

• Ajuda no tratamento de irregularidades e

cólicas menstruais.

1- Assim que a água ferver, adicione o chá.

2- Deixe repousar a infusão tampada por, 

pelo menos, 15 minutos, coando a seguir.

3- Está pronto para consumir quente, ou,

se preferir, gelado.
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Benefícios

Modo de preparo

Calmante,
relaxante e d

igestivo

Apesar de pouco conhecida, a Lippia Alba 

é uma planta medicinal nativa da América 

do Sul, muito utilizada pela sua propriedade 

calmante. Encontrada em toda a América 

tropical e subtropical, é amplamente 

distribuída em todo o território brasileiro, 

como planta espontânea em terrenos ou 

cultivada em hortas medicinais.

Grávidas de até 3 meses e 

lactantes devem evitar consumir

o chá em excesso.

É contraindicada em casos de 

glaucoma e hiperplasia prostática. 

Contra-indicação

Descanse de

Composição

Porção 50g %

Camomila

Jasmim

Lípia

Melissa

25

15

30

30

Consumir quente ou gelado



HibisTea
HibisTea é um blend 100% natural que 
entrega o poder diurético e de 
emagrecimento do Hibisco com com 
o gostinho doce das folhas de Stevia.  

NATURAL

100%

natural

Diurético e

A

ntioxidante

50g
Chá para infusão

A
ju

da
 no processo

d
e emagrecim

ent
o

100%

HIBISCO + STEVIA

stevia
hibiscoe o gostinho

• Ação diurética;

• Ajuda no processo de emagrecimento;

• Antioxidante;

• Alta quantidade de vitamina C do hibisco.

1- Assim que a água ferver, adicione o chá.

2- Deixe repousar a infusão tampada por,  pelo 

menos, 15 minutos, coando a seguir.

3- Está pronto para consumir quente, ou,

se preferir, gelado.

anote aí BE
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Benefícios

Modo de preparo

Ajuda no proce
sso de

emagrecimento

A stevia é uma planta da família das margaridas. Sua folha possui um 

sabor muito doce, e por isso é chamada também de erva-adoçante e 

folha-doce. Seu princípio doce, o glicosídeo, foi primeiramente isolado na 

Alemanha em 1908. Mas, já era usada anteriormente por índios Guaranis 

devido a suas propriedades medicinais.

Curiosidade

O poder
do

Composição

Porção 50g %

Hibisco

Stevia

95

5

O uso da stevia para melhorar o 

sabor de alimentos e bebidas 

começou há séculos atrás, nas 

Florestas Tropicais do Paraguai e 

do Brasil, habitadas pelos índios 

Guaranis. É amplamente 

conhecida e usada na Coréia, 

Tailândia, China e Japão. 

da

Consumir quente ou gelado

10g em 500ml de água
Posologia



FlonTea

FlonTea é um blend 100% natural com 
grande ação anti-inflamatória através 
da combinação equilibrada de 
Gengibre, Canela, Cúrcuma, 
Alfavacão e Uncária. 

100%

natural

Au
mento da

Im
unidade

50g
Chá para infusão

Ação

a
nti-inflamató

ria

NATURAL
100%

GENGIBRE + CANELA + 
CÚRCUMA +ALFAVACÃO

+ UNCÁRIA

blendemum
100% natural

anti-inflamatóriapoderosa ação

• Ação anti-inflamatória;

• Ajuda no combate a azia e má-digestão;

• Ação antioxidante;

• Ajuda na prevençao de gripes e resfriados;

• Trabalha na prevenção e alguns tipos de cânceres;

• Auxilia no controle de diabetes;

• Diminui os níveis de colesterol no organismo;

• Trabalha na prevenção e no tratamento do

Mal de Alzheimer.
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Benefícios Ajuda no proce
sso

anti-inflamatório

A cúrcuma é a especiaria que dá ao curry a cor amarela. Tem sido utilizada 

na Índia há milhares de anos como um tempero e também como erva 

medicinal. Recentemente, a ciência começou a apoiar o que os indianos

já sabiam há muito tempo, pois ela realmente contém compostos com 

propriedades medicinais, chamados de curcuminoides, dentre os quais o 

mais importante é a  curcumina, ingrediente ativo principal da cúrcuma.

Ela tem efeitos anti-inflamatórios e é um antioxidante muito forte. 

Curiosidade

Tenha a

Composição

Porção 50g %

Gengibre

Canela

Cúrcuma

Alfavacão

Uncária

25

25

15

25

10

1- Assim que a água ferver, adicione o chá.

2- Deixe repousar a infusão tampada por, 

pelo menos, 15 minutos, coando a seguir.

3- Está pronto para consumir quente, ou,

se preferir, gelado.

Modo de preparo
Grávidas de até 3 meses devem 

evitar consumir o chá em excesso.

Contra-indicação

10g em 500ml de água
Posologia Consumir quente ou gelado



• Ação desintoxicante e antioxidante.

• Propriedades diuréticas.

• Rico em vitaminas e minerais.

• Formulado com ingredientes naturais.

• Único suco detox em pó com brócolis.

• Enriquecido com polidextrose.

• Sem adição de açúcares.

• Sem corantes e aromatizantes.

Você sabia que o hibisco é uma planta plena de 

benefícios para o organismo? Auxilia na 

prevenção e no tratamento da retenção de 

líquido e da hipertensão arterial. Ainda é 

ingrediente do Mix Plus Vhita!

Altamente nutritivo, o suco Mix Plus Vhita é fonte de 

fibras solúveis por ser enriquecido com polidextrose, 

que auxilia na regularização do trânsito intestinal.

anote aí

Benefícios

Curiosidade

Informações Nutricionais

Porção 10g (2 medidores) % VD (*)

Valor Energético

Carboidratos

Proteínas

Sódio

Fibras

36kcal = 151kJ

8g

1g

126mg

4g

2

3

1

5

** Fonte de
fibras solúvei

s

Brócolis
superalimento

Mix Plus
Mix Plus Vhita é o único suco detox 
em pó com brócolis, considerado 
um superalimento pelos seus nutrientes 
e poder desintoxicante. Ainda é 
combinado com hibisco, que 
apresenta efeito diurético, e frutas 
vermelhas, que atuam com alto
poder antioxidante.

detox em pó
com brócolis

únicoO
20 doses - 200g

Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gordura saturada, 
gorduras trans e fibra alimentar.
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não definido.

A
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o 
desintoxicante

e
 antioxidante

O
 ÚNICO com

BR Ó C OLIS

Se

m corantes e

a
rom atizante

s

10g por dia
Posologia

freeGLUTEN freeLACTOSE freeSUGAR



•Adoçante 100% natural com efeito refrescante;

• Mesmo poder de doçura do açúcar; 

• Metade das calorias do açúcar,

• Baixo índice glicêmico;

• Não-cariogênico

• Produto NON-GMO.

Xylitol.

Benefícios

Recomendação
de consumo

Único ingrediente

Princípio Ativo

anote aí
Informações Nutricionais

Porção 10g (2 medidores) % VD (*)

Valor Energético

Carboidratos

Polióis

8kcal = 33kJ

3,3

3,3

0

1

**

Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gordura saturada, 
gorduras trans e fibra alimentar.
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não definido.

100% puro!
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XylitolVhita
Açúcar para que? O XylitolVhita é 
um adoçante 100% natural que 
tem o mesmo poder adoçante do 
açúcar comum com o benefício 
de ter quase metade das calorias 
e com baixo valor glicêmico. 

Posologia

Apenas Xylitol. Ideal para adoçar bebidas, 

alimentos e preparar doces dietéticos. 

Adoce bebidas e alimentos substituindo o 

açúcar pelo XylitolVhita na mesma proporção. 

A quantidade de Xylitol pode ser usada na 

mesma proporção do açúcar: 1 para 1, não 

ultrapassando o consumo diário de 60g por dia.
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zero lactose

N
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 cariogênico

N
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-50% de calo
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s

8 calorias

Adoçante

1 
co

lher de Xylitol

1
00 %  N atu

ra
l

100%

0%

Porção de 3,3g (uma colher de 
chá) contém 8 kcal e equivale
ao poder adoçante de uma
colher (de chá) de açúcar.

ATENÇÃO:

Em doses elevadas 

este produto pode 

causar efeito laxativo.

!

=

1 
co

lher de Açúcar co
m

um

índiceglicêmico
Baixo Zeroaçúcares



Om3Vhita
A saúde do seu coração merece 
cuidado especial com um ômega-3 
que oferece a melhor concentração 
de EPA (724mg) e DHA (482mg) em 
apenas 2 cápsulas.

• Nutriente com ação no sistema cardiovascular.

• Aumenta o bom colesterol.

• Reduz o triglicérides.

• Prevenção de doenças do coração e do cérebro.

• Trabalha na prevenção de alguns tipos de cânceres.

• Ação anti-inflamatória.

• Diminuição da produção de VLDL (proteína que aumenta os níveis de 

triglicerídeos no sangue quando em níveis elevados).

• Redução de agregantes plaquetários no sangue, que aumentam o risco 

de complicações no sistema circulatório quando presentes em excesso.

• Contribuição para funcionamento adequado do sistema nervoso.

2 cápsulas ao dia
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Benefícios

Posologia
724mg
EPA

482mg
DHA

Informações Nutricionais

Porção 2g (2 cápsulas) % VD (*)

Valor Energético

Gorduras Totais

Gorduras Saturadas

Gorduras Trans

Gorduras Monoinsaturadas

Gorduras Poli-insaturadas

Ômega-3 Ác.Eicosapentanoico (EPA)

Ômega-3 Ác. Docosahexanoico (DHA)

Colesterol

Vitamina E

18kcal = 76kJ

2g, das quais:

0,4g

0g

0,6g

1,4g, das quais:

724mg

482mg

10mg

3,2mg

0

4

2

**

**

**

**

**

4

32

(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não definido.
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Alta concentra
ção 

de epa e dha
.

120 cápsulas
Consumo para 60 dias

60 cápsulas
Consumo para 30 diasdo

concentração
mercado
melhorA

Saúde Cerebral Proteção
CardiovascularO DHA, presente no 

ômega-3, ajuda no 
sistema cognitivo, 

aprendizado e memória

Estimula o aumento 
do bom colesterol e 
diminui o triglicérides.

CoraçãoCérebro

* Fonte utilizada: Tabela brasileira de composição de alimentos – TACO / 
NEPA – UNICAMP.- 4. ed. rev. e ampl.. - Campinas: NEPAUNICAMP, 2011.

C
O

MPROVAÇÃ
O

 

C

IENTÍFIC

A

Laudo Técnico

MEG-3™ is a 
trademark of DSM



• Melhora a hidratação.

• Auxilia no aumento da elasticidade.

• Suaviza rugas e linhas de expressão.

• Combate o envelhecimento precoce.

• Com peptídeos bioativos de colágeno VERISOL®. 

• Alta digestibilidade.

• Possui comprovação científica.

• Tecnologia alemã.

• Resultado em 8 semanas.

Desenvolvido por

anote aí

Benefícios

Informações Nutricionais

Porção 3g (3 comprimidos ou 2 dosadores) % VD (*)

Proteínas 2,7g 4

Pele mais
lisa e hidrat

ada

Collagen
Collagen Vhita é um suplemento 
formulado com peptídeos bioativos
de colágeno hidrolisado VERISOL® 
específicos para pele. Único colágeno 
com versão em pó ou em comprimido 
que apresenta comprovação 
científica e demonstra resultados na 
pele em apenas 8 semanas de uso. 

O colágeno é uma das 

proteínas mais importantes do 

corpo humano, é responsável 

por dar firmeza à pele. o único colágeno 
específico para a pele com 

comprovação científica.

Fibra do colágeno VERISOL® 
agindo na derme e

suavizando as marcas
de expressão.

C
om

provação 

c ie ntífica

C
ol

ágeno Verisol

pa ra p ele

Opção em pó (180g) ou
Comprimidos (180 comp)

Consumo para 60 dias

mais avançado
pelepara sua

colágenoO

3 comprimidos ou
2 dosadores por dia

Posologia

Re

sultados em
 

8  se m a nas

8

Princípio Ativo
Peptídeos Bioativos de Colágeno Hidrolisado VERISOL®

Derme

Ruga
Epiderme

Fibra Colagênica

Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, gorduras totais, 
gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Linha de base 8 semanas de Tratamento

VERISOL®

Aumento do 
colágeno na pele

Aumento da 
elasticidade da pele

Aumento da 
elastina na pele

Redução do volume 
das rugas periorbitais

80%



• Sabor neutro e de fácil dissolução.

• 100% puro.

• Auxilia na reestruturação e manutenção da cartilagem.

• Reposição do colágeno da estrutura óssea.

• Trabalha na prevenção da lesão articular.

Peptídeo de colágeno hidrolisado 

Benefícios

Único ingrediente

Princípio Ativo

anote aí
Informações Nutricionais

Porção 10g (2 medidores) % VD (*)

Valor Energético

Proteínas

Sódio

36kcal = 151kJ

9,3

20mg

2

12

2

Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gordura saturada, 
gorduras trans e fibra alimentar.
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus 
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não definido.

100% puro!

Ágilplus
ÁgilPlus Vhita é uma linha de 
peptídeos bioativos de colágeno 
com o foco na manutenção, 
prevenção e reposição da 
proteína das articulações, das 
cartilagens e da estrutura óssea. 
Seu sabor é extremante neutro
e de fácil dissolução.

10g por dia
Posologia

30 doses - 300g

Pr
oteínas para

a
s a rticulaçõ

e
s

100%
PURO

Re

sultados em
 

12  se m anas

12

regeneração das cartilagens 
e estrutura óssea. 

Peptídeos de Colágeno Hidrolisado

(biodisponível para as articulações)

100% proteína (puro: não contém

maltodextrina ou qualquer tipo de carboidrato)

Estudos confirmam que o consumo do 

Ágilplus® resulta no alívio dos sintomas

e aprimoramento da mobilidade

em indivíduos saudáveis.

Fá

cil diluição

Á
G

ILPLUS VHIT
A

Desenvolvido por

para
hidrolisado

eficaz
colágenomais

O

articulações

Alteração

* Oesser S et al. (2007) Osteoarthritis Cartilage 15: C61-C62, 94

Alteração na cartilagem das juntas 
após 3 meses (seções dos tecidos*)

Progressão 
sem ÁgilPlus®

Progressão 
com ÁgilPlus®

Dia 1 Semana 24 Semana 48

P
la

c
e

b
o

C
o

lá
g

e
n

o
Cartilagem enfraquecida Cartilagem saudável

ÁgilPlus® regenera o tecido 
cartilaginoso em humanos

Colágeno

C
olá g eno

TIPO
II



• Potencialize o ganho de massa muscular.

• Pode ser consumido com whey protein.

• Evita a perda de massa muscular.

• Aumento da força e resitência.

• Perda da gordura corporal.

• 100% proteína e 100% puro.

• Prevenção da sarcopenia.

• Manutenção da mobilidade.

Benefícios

BodyVhita
Body Vhita é solução para quem busca 
potencializar o ganho de massa 
muscular e deseja melhorar seu 
desempenho de força e resistência.

PURA E HIDROLISADA
100%

anote aí
Informações Nutricionais

Porção 15g (3 dosadores) % VD (*)

Valor Energético

Carboidratos

Açúcares

Proteínas

Gorduras Totais

Gorduras Saturadas

Gorduras Poliinsaturadas

Gorduras Monoinsaturadas

Gordura Trans

Colesterol

Sódio

54kcal = 226kJ

0g dos quais:

0g

13,5g

0g

0g

0g

0g

0g

0mg

37,5g

8

0

**

18

0

0

**

**

**

**

2

Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, 
gorduras trans e fibra alimentar.(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 
2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 
necessidades energéticas. (**) VD não definido.

C
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20 doses - 300g

15g por dia
Posologia

Peptídeos bioativos de colágeno BODYBALANCE

Livre de gordura, colesterol e carboidratos.

Único ingrediente
100% puro!

Re

sultados em
 

12  se m anas

12

a resistência
massaganho de

aumentemuscular, 
gordura.

Potencialize o

perdae a de

O GANHO DE MASSA MUSCULAR 
FOI SUPERIOR EM 50% 

Intervenção: 3x por semana, 1h de exercício
de resistência e suplementação diária

ALTERAÇÃO DA MASSA MAGRA 
(MÚSCULO) EM 12 SEMANAS
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2

1

0

D
e

lta
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a
ss

a
 M

a
g

ra
 (

kg
)

Placebo

+2.9

x1.5

Body Vhita

+4.2

O GANHO DE FORÇA FOI SUPERIOR 
EM PRATICAMENTE 100% 

Intervenção: 3x por semana, 1h de exercício
de resistência e suplementação diária

ALTERAÇÃO DA FORÇA
MUSCULAR EM 12 SEMANAS

25

20

15
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5

0

-5

-10
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D
e

lta
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a
ss

a
 M

a
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ra
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kg
)

Placebo

p<0.05

Body Vhita

PERDEU CERCA DE 50%
A MAIS DE GORDURA

Intervenção: 3x por semana, 1h de exercício
de resistência e suplementação diária

ALTERAÇÃO GORDURA
CORPORAL EM 12 SEMANAS

Aumento de força
e resistência

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

D
e

lta
 M

a
ss

a
 M

a
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ra
 (

kg
)

Placebo

-3.5

Body Vhita

-6.4

x1.5

PROTEÍNA



Proteína isolada de arroz e proteína 
concentrada de ervilha.

• 100% puro e vegetal;

• Ideal para veganos e vegetarianos;

• 70% de proteína isolada do arroz (90% de proteína pura);

• 30% de proteína concentrada da ervilha (80% de proteína pura);

• 26,1g de proteína por porção (87% de proteína por porção);

• Não contêm substâncias alergênicas;

• Contém naturalmente 5,2g de BCAA e glutamina em sua composição;

• Alto valor biológico com os aminoácidos essenciais;

• Auxilia no ganho e recuperação de massa muscular.

Benefícios

Recomendação
de consumo

Único ingrediente
Princípio Ativo

anote aí
Informações Nutricionais

Porção 30g (2 dosadores) % VD (*)

Valor Energético

Carboidratos

Açúcares

Proteínas

Gorduras Totais

Gorduras Saturadas

Gorduras Poliinsaturadas

Gorduras Monoinsaturadas

Gorduras Trans

Colesterol

Fibras

Sódio

112kcal = 469kJ

1,20 dos quais:

0,0g

25g

0,79g

0,22

0,16g

0,19g

0m0mg

0,0g

0,45g

25g

5

5

**

33

0

0

**

**

**

**

2

1

Não contém quantidades significativas de fibra alimentar. 
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.000kcal 

ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não definido.

Informações Nutricionais

Porção 30g (2 dosadores) % VD (*)

Ácido Aspártico

Treonina

Serina

Glutamina

Glicina

Alanina

Valina

Isoleucina

Leucina

Tirosina

Fenilalanina

Histidina

Lisina

Arginina

Prolina

Cistina

Metiodina

Triptofano

2565mg

1033mg

1389mg

5028mg

1141mg

1535mg

1526mg

1198mg

2431mg

1419mg

1532mg

665mg

1286mg

2305mg

1344mg

430mg

737mg

286mg

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

Não contém quantidades significativas de fibra alimentar. 
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.000kcal 

ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não definido.

VegProtein
VegProteinVhita é um blend de 
proteína vegetal, 100% pura e 
elaborada para entregar um alto valor 
biológico de aminoácidos essenciais. 
Sua composição fornece 70% de 
proteína isolada de arroz e 30% de 
proteína concentrada de ervilha.

15 porções - 450g

100% Puro, 100% Vegetal:

+ 70% de proteína isolada de arroz 

+ 30% de proteína concentrada de ervilha

Diluir dois dosadores (30g) em água

ou na bebida de sua preferência.
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17

% de BCAA

por porção

vegana
mais
proteína

melhorconcentrada
A
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87
% de proteína

 

por porção

26,1g
d

ePROTEÍNA

5,2g
de BCAA0%

70%
0%

Livre de

30g por dia
Posologia

NON-GMO

e a 

26,1g de proteína e 5,2 de BCAA 

transgênicos

p
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 isolada de arroz 

30%pr
o

te
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concetrada de ervilha



Temos orgulho dos motivos, olha só:

voltam
de dos

a
com a gente!

70%
clientesmais

comprar
nossos

Para nós, SAÚDE

LUGAR, POR ISSO
ENTREGAMOS 100%

vem em PRIMEIRO 

em TUDO que fazemos.
de qualidade

Nós GOSTAMOS de

B U S C A M O S
SEMPRE FAZER ALGO

C A P R I C H A R .

para VOCÊ.
bem bonito

G O S T A M O S

POR ISSO NOSSO
ATENDIMENTO

muito de PESSOAS

DO MUNDO!
é  o  me lho r

•qualidade••
q

u
a l id a d e•

•design•

•
de s ig n •

•a
tendimento•

•
a

tend im e nto•



O VHITA É CONHECIDO
PELA QUALIDADE E CONFIANÇA.

COMPRE
PELO S I T E  OU
TELEVENDAS ! (11) 4451-0228

contato@vhita.com.br

www.vhita.com.br

vhita.oficial

vhita.oficial

(11) 96090-2212

{
FALE  COM

A GENTE {
ACOMPANHE

AS  NOVIDADES {


