A LONGEVIDADE QUE VOCÊ
TANTO QUERIA

WWW.VHITA.COM.BR

Temos um DNA forte e, diferente
do que muitos pensam, não somos
uma empresa de suplementos.
SOMOS MUITO MAIS!

“Nosso propósito é popularizar a
longevidade ao redor do Mundo”

Na Vhita, acreditamos no poder da
longevidade através da tecnologia e
inovação. Queremos empoderar as
pessoas com conhecimento relevante,
com o objetivo de que TODOS consigam
fazer as melhores escolhas para sua
saúde e longevidade. A partir daí, estamos
tranquilos, elas poderão contar com o
melhor atendimento e qualidade da linha
Vhita.

- Thiago Pires e Luis Barbosa
Sócios e fundadores da Vhita

nossos parceiros
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Flon tea

anote aí

Gengibre + Canela + Cúrcuma +
A l fava c ã o + U n c á r i a

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

delicioso e
poderoso chá
anti-inflamatório

Benefício comprovado

benefícios
50g
Chá para infusão

• Ação anti-inflamatória e antioxidante;
• Ajuda no combate a azia e má-digestão;
• Ajuda na prevenção de gripes e resfriados;
• Trabalha na prevenção de 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.

COMO CONSUMIR
Ação
anti-inflamatória

Aumento da
imunidade

ingredientes

100%
natural

1) Assim que a água ferver, adicione uma colher de sopa com o chá;
2) Deixe repousar a infusão tampada por, pelo menos, 15 minutos,
coando a seguir;
3) Está pronto para consumir quente ou gelado.

contra-indicação
Grávidas de até 3 meses devem evitar consumir o chá em excesso.

Gengibre, Canela, Cúrcuma, Alfavacão e Uncária.

Posologia
500ml de água
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curiosidades
Quantidade
1 colher de sopa (10g)

Outra ação do Flon Tea é que sua composição pode ser considerada um termogênico natural para o corpo, capaz de contribuir para
quem deseja acelerar o metabolismo.
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focus tea

anote aí

Erva Mate + Chá Preto +
Guaraná + Fáfia

Chá FocusTea é um blend de ervas
100% natural de Erva Mate, Chá
Preto, Guaraná e Fáfia para quem
busca mais disposição, energia
física e cerebral.

Benefício comprovado

benefícios

mais vigor e
energia cerebral
para o seu dia

50g
Chá para infusão

• 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 a acelerar o metabolismo por conter cafeína;
• Ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares e alguns
tipos de cânceres;
• Melhora o desempenho nos exercícios;
• Melhora a circulação sanguínea.

COMO CONSUMIR
Estimulante
cerebral

Cafeína
natural

Melhora o
foco

ingredientes
Erva Mate, Chá Preto, Guaraná e Fáfia

Posologia
500ml de água
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Quantidade
1 colher de sopa (10g)

100%
natural

1) Assim que a água ferver, adicione uma colher de sopa com o chá;
2) Deixe repousar a infusão tampada por, pelo menos, 15 minutos,
coando a seguir;
3) Está pronto para consumir quente ou gelado.

curiosidades
Composto por erva mate, chá preto, guaraná e fáfia, o Focus Tea é
o acompanhamento ideal para os estudos, atividades que requerem atenção e aumento de energia física e mental. Esses benefícios se dão por conta da presença da cafeína e dos polifenóis.
A fáfia também é conhecida como Ginseng brasileiro, por conta da
sua semelhança com a erva coreana. É um estimulante natural e
fortalece o organismo prevenindo futuras doenças.
SUMÁRIO
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Termo TEA

anote aí

Chá-verde + Gengibre +
Guaraná + Pimenta

Chá TermoTea é um termogênico
perfeito e 100% natural, ideal para
quem busca queimar gorduras e
ter mais disposição, energia física
e cerebral.

Benefício comprovado

benefícios

troque gordura
por energia e
disposição

50g
Chá para infusão

• Estimula a queima de gorduras;
• Aumenta a disposição e energia;
• Melhora o desempenho em atividades físicas;
• Auxilia no foco e concentração.

COMO CONSUMIR
1) Assim que a água ferver, adicione uma colher de sopa com o chá;
2) Deixe repousar a infusão tampada por, pelo menos, 15 minutos,
coando a seguir;
3) Está pronto para consumir quente ou gelado.

r e s u lta d o s
Mais energia, menos gordura

Cafeína natural

ingredientes
Chá-verde, Gengibre, Guaraná e Pimenta vermelha.

Posologia
500ml de água
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Quantidade
1 colher de sopa (10g)

100%
natural

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.

curiosidades
Chá verde: contribui para redução do risco de doenças cardiovasculares,
alguns tipos de câncer, efeito hipoglicemiante, controle do peso corporal,
proteção contra raios ultravioleta e manutenção da densidade mineral óssea,
prevenção e tratamento da obesidade, diabetes e dislipidemias.
Gengibre: anti–inflamatório, previne e trata enjoos.
Guaraná: anti-inflamatório, antioxidantes, ajuda na perda de peso.
Pimenta vermelha: efeito analgésico, energético, antioxidante, vasodilatador,
digestivo, reduz o colesterol em até 45% e o risco de doenças cardiovasculares.
SUMÁRIO
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sonn tea

anote aí

CAMOMILA + JASMIM + MELISSA + LÍPIA

Chá SonnTea é um blend perfeito
para quem busca 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.

Benefício comprovado

benefícios

descanse,
relaxe e
durma melhor

50g
Chá para infusão

• Ação calmante e relaxante;
• Ajuda a melhorar a qualidade do sono;
• Ação antidepressiva;
• Pode ser usada nos tratamentos de ansiedade;
• Facilita a digestão;
• Contribui para tratamentos de disfunções gastrointestinais de
origem nervosa;
• Ajuda a reduzir cólicas intestinais, colite, diarreia, náuseas, vômitos.

COMO CONSUMIR
Calmante e
relaxante

Efeito digestivo

ingredientes

100%
natural

1) Assim que a água ferver, adicione uma colher de sopa com o chá;
2) Deixe repousar a infusão tampada por, pelo menos, 15 minutos,
coando a seguir;
3) Está pronto para consumir quente ou gelado.

contra-indicação
Grávidas de até 3 meses e lactantes devem evitar consumir o chá em excesso.
É contraindicada em casos de glaucoma e hiperplasia prostática.

Camomila, Jasmim, Melissa e Lípia.

curiosidades
Posologia
500ml de água
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Quantidade
1 colher de sopa (10g)

Além de tudo, o chá também se encarrega com poder antioxidante, que age
combatendo o estresse oxidativo do corpo, que pode ser um motivo para a
morte celular, avanço de doenças como o câncer e outros malefícios à saúde.
SUMÁRIO
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ômega 3 vhita

anote aí

A saúde do seu coração merece
cuidado especial com um ômega 3
que oferece a melhor concentração
de EPA (783mg) e DHA (494mg) em
apenas 2 cápsulas.
Comprovação
científica

A MELHOR
CONCENTRAÇÃO
DO MERCADO

120 cápsulas
Consumo para 60 dias
60 cápsulas
Consumo para 30 diass

+TG

Alta concentração de
EPA e DHA

Livre de mercúrio e
metais pesados

Triglicerídeos que
potencializam
abosorção em até 30%

Certificação
internacional

ingredientes
Óleo de peixe (ômega 3) e vitamina E. Cápsula: Gelatina, água purificada e
umectante glicerina. Não contém glúten.

Posologia
2 cápsulas
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EPA
783mg

DHA

benefícios
• Nutriente benéfico para o sistema cardiovascular;
• Contribui para funcionamento adequado do sistema nervoso.
• Prevenção de doenças do coração e do cérebro;
• Aumenta o “bom” colesterol;
• Reduz o colesterol “ruim”, triglicérides e VLDL;
• Auxilia na prevenção de alguns tipos de câncer;
• Ação anti-inflamatória;
• Efeito anticoagulante;
• Baixo desconforto gástrico

cérebro

coração

Saúde Cerebral

Proteção
Cardiovascular

O DHA, presente no ômega
3, ajuda no sistema cognitivo,
aprendizado e memória

Estimula o aumento do
bom colesterol e diminui o
triglicérides

494mg
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collagen vhita

anote aí

O colágeno hidrolisado Verisol da
Vhita é 100% puro e composto por
peptídeos bioativos específicos
para a pele. Único colágeno que
apresenta comprovação científica
e resultados em 8 semanas.

o colágeno
mais avançado
para sua pele

8

Colágeno Verisol
para pele

Comprovação
científica

benefícios
Pó: 180g
Comprimidos: 180 unidades
Para ambas opções
consumo para 60 dias

Resultados em 8
semenas

Certificação
internacional

• Tecnologia alemã;
• Melhora a hidratação da pele;
• Auxilia no aumento da elasticidade;
• Suaviza rugas e linhas de expressão;
• Combate o envelhecimento precoce;
• Alta digestibilidade;
• Possui comprovação científica;
• Resultado em 8 semanas.

o único colágeno
para pele com comprovação científica
d e r e s u lta d o s

ingredientes
O Collagen é puro e formulado com 100% de sua proteína com peptídeos
bioativos de colágeno VERISOL.

Posologia

Quantidade por dia
15

Pó

2 dosadores (3g)

Comprimido
3 comprimidos

Estudos na íntegra de pele, unha e celulite
em www.vhita.com.br

Desenvolvido por

SUMÁRIO
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Ágilplus vhita

anote aí

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

Comprovação
científica

benefícios

o colágeno
mais eficaz para
as articulações
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100%
puro

Proteína para as
articulações

300g
Consumo para 30 dias

Resultados em 12
semanas

• Auxilia na reestruturação e manutenção da cartilagem;
• Reposição do colágeno da estrutura óssea;
• Ajuda a previnir a lesão articular;
• Sabor neutro e de fácil dissolução;
• 100% puro.

COMO CONSUMIR

tipo II

Dissolver 2 (duas) colheres medidoras (acompanha o produto) em aproximadamente 250ml (1 copo) de água, sucos ou shakes, e agitar com auxílio de
uma colher até a total homogeneização. Beber após o preparo.

Colágeno
hidrolisado

ingredientes
Peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado TIPO II e 100% puro (não contém
açúcar, corantes, aromatizantes e carboidratos).

Posologia

Quantidade por dia
17

Quantidade
2 dosadores (10g)

Estudos confirmam que o consumo do ÁgilPlus resulta no alívio dos sintomas
e aprimoramento da mobilidade, articulações e cartilagens.
SUMÁRIO

18

body vhita

anote aí

Body Vhita é um suplemento de
peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado para quem busca potencializar o ganho de massa muscular
e deseja melhorar seu desempenho de força e resistência.

potencialize o
ganho de massa
muscular

Comprovação
científica

300g
Consumo para 20 dias

100%

50%

12

Ganho de força

Ganho de músculo
e perda de gordura

Resultados em
12 semanas

ingredientes
Peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado BodyBalance.

Posologia

Quantidade por dia
19

Quantidade

benefícios
• Potencializa o ganho de massa muscular em até 50%;
• Pode estimular o ganho de força em até 100%; 				
• Perda da gordura corporal;
• Feito com peptídeos bioativos, tornando a absorção mais eficiente;
• Previne a sarcopenia;
• Pode ser consumido com Whey Protein ou adicionado em qualquer preparação culinária: salgada ou doce, quente ou gelada!;
• 100% puro, sabor neutro, sem lactose e fácil dissolução;
• Pode ajudar ser usado na recuperação de cirurgias bariátricas e estéticas.

curiosidades
A Sarcopenia é a perda de massa muscular que ocorre com o avanço da idade.
Aspectos relacionados a má alimentação e estilo de vida sedentário, doenças
crônicas e uso de certos medicamentos, podem contribuir para potencializar
essa perda muscular.
A doença afeta a qualidade de vida, e caracteriza-se pela perda de força e mobilidade, aumentando o risco de quedas e fraturas e diminui a capacidade de
realizar atividades diárias, levando a perda de independência e depressão.
Desenvolvido por

3 dosadores (15g)

SUMÁRIO
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Whey VHITA
CONCENTRADO

anote aí

Whey Vhita é uma linha de proteína
concentrada do soro do leite 100%
pura e super concentrada com 23g de
proteína e alto nível de BCAA (6,4g) por
dose. Sabor natural e sem aditivos, ideal
para pós treino, shakes e receitas.

o MELHOR E
MAIS PURo
Whey protein

406g
Consumo para 14 dias

benefícios
• Ajuda no ganho de massa muscular;
• 23g de proteínas por porção;
• Proteína de Alto Valor Biológico;
• 100% Natural - sem aromas e adoçantes artificiais;
• Fonte natural de BCAA.

Zero gorduras
trans

Zero glúten

Ideal para
receitas

ingredientes
Proteina Concentrada do soro do leite 100% pura.

Posologia

Quantidade por dia
21

Quantidade
3 dosadores (29g)

Zero corantes,
aromatizantes e
açúcares

Comprovação
científica

COMO CONSUMIR
Diluir uma porção de 29g (03 dosadores) em 150ml de
água gelada. Consumir de acordo com orientação de
nutricionista ou médico.

80% 22% 10%
23g de
proteínas

6,4g de
BCAA

2,9 de
Leucina

Desenvolvido por

SUMÁRIO
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Whey VHITA
isolado

anote aí

Whey Vhita Isolado é uma proteína
isolada do soro do leite, com matéria
prima de qualidade superior,
concentração de 24g de proteínas. Sabor
Natural de Cacau, com adoçante de
origem natural Stévia e sem aditivos.

o Whey protein
ideal para o
seu treino

Comprovação
científica

450g
Consumo para 15 dias

benefícios
• Promove ganho de massa muscular;
• Redução da pressão arterial;
• Prevenção de doenças cardiovasculares;
• Ajuda na perda de peso com qualidade e redução
do colesterol;
• Ajuda na saúde imunológica e intestinal;
• Melhora a resposta a insulina;
• Ajuda na prevenção e manutenção da Sarcopenia;

COMO CONSUMIR
Zero glúten

Sabor
Cacau

Alto teor de
proteínas

Diluir uma porção de 30g (2 dosadores) em 200ml de
água gelada. Consumir de acordo com orientação de
nutricionista ou médico.

ingredientes
Proteína isolada do Soro do Leite, Cacau em pó, espessante Goma Xantana,
edulcorante Glicosídeos de Esteviol (Stevia), antiumectante Dióxido de Siclíio e
emulsificante Lecitina de Soja.

Posologia

Quantidade por dia
23

Quantidade

90% 25% 10%
24g de
proteína

6g de
BCAA

Desenvolvido por

2,6 de
Leucina

2 dosadores (30g)

SUMÁRIO
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bcaa VHITA

anote aí

O BCAA é um suplemento rico em
aminoácidos essenciais, leucina,
isoleucina e a valina e fonte de
vitamina B6 em sua forma ativa.
Seu desenvolvimento oferece a
proporção ideal de de 2:1:1, sendo,
2 partes de leucina, 1 parte de
isoleucina e 1 parte de valina.

Comprovação
científica

o MELHOR bcaa
para atender
seus objetivos

210g
Consumo para 30 dias

benefícios
• Essencial para o crescimento, desenvolvimento e
manutenção muscular;
• Auxilia na recuperação de lesões musculares;
• Evita o estado catabólico durante o treino e reduz
a fadiga;

COMO CONSUMIR
BCAA 2: 1: 1

Fonte de
vitamina B6

Sabor
Limão

Não contém
colesterol

ingredientes
L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, polpa de Limão, Cloridrato de
Piridoxina(Vitamina B6), edulcorantes (Xilitol e Sucralose), acidulante Ácido
Cítrico, aroma natural e antiumectante Dióxido de Silício.

Posologia

Quantidade por dia
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Quantidade

Diluir uma porção de 7g (1 dosador) em 150ml de água
gelada. Consumir de acordo com orientação de nutricionista ou médico.

2:

1:

1:

2g de
Leucina

1g de
Isoleucina

1 g de
Valina

Desenvolvido por

1 dosador (7g)

SUMÁRIO
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