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COR DAS CÁPSULAS: 
isso altera o meu produto 
ou pode interferir no 
meu tratamento? Não. 
As cores das cápsulas 
variam a cada aquisição 
nos fornecedores. Isto 
não signifi ca que haja 
diferença no produto 
em si, apenas a cor da 
cápsula utilizada mudou.
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Peptídeos de colágeno,
o componente que promove 
a aparência jovem da pele
Os Peptídeos de colágeno são compostos 
por colágeno do tipo I com partículas 
menores, que facilitam a sua absorção 
pelo organismo. Possui uma combinação 
de 18 aminoácidos principais, com 
destaque a alta concentração de glicina, 
prolina e hidroxiprolina conferindo à 
formulação propriedades bio funcionais 
que não são encontradas em outra 
fonte de proteína. O colágeno é melhor 
absorvido pelo corpo, quando consumido 
com vitamina C.

A importância do consumo de 
colágeno na dieta
As proteínas são os nutrientes que 
fornecem a maior sensação de saciedade 
quando comparadas aos carboidratos e 
gorduras. A saciedade e a ingestão de 
energia após o café da manhã, contendo 
diferentes fontes de proteínas, foram 
avaliadas por estudos, comprovando que 
as pessoas que consumiam colágeno 
hidrolisado ou peptídeos de colágeno 
reduziram a ingestão de energia na 
refeição seguinte (almoço/jantar) em 
20%, quando comparadas a outras fontes 
de proteínas. (Veldhorst et al., 2009). 
Este estudo demonstra o potencial da 
ingestão dos peptídeos de colágeno 
no controle e redução de peso. Além 
disso, colágeno peptídeo é um suporte 
nutricional para esportistas e para idosos, 
suprindo a perda de massa proteica que 
ocorre durante a atividade física e com o 
envelhecimento.

Saiba mais sobre 
a importância 
de suplementar 
Colágeno
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Patrícia Klein Hoff
Farmacêutica Homeopata
CRF/Rs 5408

Colágeno: entenda melhor o que 
é e quais os seus benefícios

O colágeno é a proteína mais 
abundante no corpo humano que 
estimula e aumenta a elasticidade, 
sustentação e hidratação da pele. 
É produzido naturalmente pelo 
nosso organismo, porém a partir dos 
25 anos de idade, essa produção 
diminui e, aos 30 anos, o organismo 
perde 1% do colágeno ao ano.

O colágeno tem como principais 
funções embelezar cabelos e unhas, 
estimular a formação de massa 
magra e manter a saúde dos ossos 
e articulações. A pele se torna 
desidratada e mais fina, assim 
começa o aparecimento de linhas 
finas, rugas e sulcos profundos.
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Sugestão de uso: 2 colheres de 
sopa diluídas em 200ml de água ou 
bebida de sua preferência, 1 x ao 
dia, preferencialmente pela manhã. 
Pode ser consumido quente ou frio.

Estudos que avaliaram os efeitos do uso 
diário de suplementação com Peptídeos 
de Colágeno tipo I em mulheres acima de 
40 anos de idade apontaram:
- aumento de 28% na hidratação da pele; 
- redução de 30% nas rugas; 
- melhora das unhas e da pele; 
- redução do grau de celulite.

Uma nova 
experiência
para a sua pele

NOVO

4

Ref. 1366
Colágeno Peptídeos em Pó 
Sabor Abacaxi com Coco 200g

DESCONTO

ZERO AÇÚCAR   ZERO GLÚTEN    ZERO LACTOSE
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de lançamento

Uma nova 
experiência
para a sua pele

Ref. 1367
Colágeno Peptídeos em Pó 
Sabor Morango 200g

Ref. 1368
Colágeno Peptídeos em Pó 
Sabor Pitaya 200g

Você sabe o que 
são peptídeos de colágeno?
Peptídeos de Colágeno são moléculas de colágeno hidrolisado submetidas a 
um processo seletivo no qual apenas os melhores são escolhidos. Os peptídeos 
possuem peso e tamanho bem pequeno, o que torna sua absorção superior. Com 
o passar dos anos, a capacidade do organismo de se reabastecer de colágeno 
naturalmente diminui cerca de 1,5% ao ano – as fi bras de colágeno se quebram 
e não se regeneram mais, provocando efeitos nas articulações ou conferindo uma 
aparência de pele fl ácida ou envelhecida. Assim, a suplementação pode ser uma 
alternativa para repor a substância.

Beleza e Colágeno

NOVOS

5

DESCONTODESCONTO

R$ 89,99
R$59,99

cada

Qualquer produto das páginas 4 e 5
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Ref. 1137
Silício 450mg 
60 Cápsulas

R$ 54,99
R$48,99

Ref. 1137

Sugestão de uso: 1 cápsula, 3x 
ao dia, após as refeições.

Sugestão de uso: adicione o sachê porção única (10g) em 
200ml de água ou bebida de sua preferência. Mexer até 
completa dissolução. Pode consumir quente ou frio, 1x ao dia.

R

R

Ref. 1336
Beauty 30+ 
Peptídeo de Colágeno 
sabor Pinã Colada 
sachê 10g

R$ 12,99
R$10,99

Ref. 1337
Artro 50+
Peptídeo de Colágeno 
sabor Abacaxi 
sachê 10g

R$ 12,99
R$10,99

Beauty 30+ Artro 50+
Colágeno da beleza Colágeno das articulações

Silício
Mineral da juventude

SILÍCIO é um mineral que 
favorece a constituição 
dos ossos, cartilagem, 
tecido conjuntivo, além da 
fabricação de colágeno e da 
regeneração dos tecidos. 
Previne o envelhecimento 
precoce, melhora a saúde da 
pele, promove elasticidade e 
estimula o rejuvenescimento. 
Ajuda no crescimento e 
fortalecimento de cabelos e 
unhas.

O BEAUTY 30+ PEPTÍDEO 
DE COLÁGENO é composto 
por colágeno tipo I, vitaminas, 
minerais e aminoácidos. 
Favorece a beleza, 
proporcionando melhora na 
sustentação e elasticidades 
da pele, corpo mais fi rme, 
estimula o crescimento 
saudável dos cabelos, 
interrompe a queda capilar, 
aumenta o brilho dos fi os, 
unhas mais fortes, estimula a 
formação de massa magra e 
mantém a saúde dos ossos e 
articulações.

O ARTRO 50+ PEPTÍDEO 
DE COLÁGENO melhora 
os efeitos negativos da 
osteoartrite, osteopenia 
e sarcopenia. Melhora a 
resistência, regenera e reduz 
a degradação das cartilagens. 
Apoio nutricional para 
construção e manutenção 
da massa muscular, das 
articulações e da força do 
músculo esquelético, melhora 
a densidade óssea, reduz 
a dor articular e fortalece 
ligamentos e tendões. 
Preventivo ao Alzheimer, 
demência e Parkinson.
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Beleza e Colágeno

Ref. 1238
Colágeno 
Hidrolisado com 
Vitamina C 600mg
60 Cápsulas

O COLÁGENO retarda o envelhecimento e 
previne rugas, combate a fl acidez da pele, 
fortalece unhas e cabelos, contribui para a saúde 
dos ossos, combate celulite e estrias e auxilia no 
funcionamento do sistema linfático.

Beleza em cápsulas

Recomendação de uso: 2 cápsulas pela 
manhã e 3 cápsulas a noite antes de dormir, 
totalizando 5 cápsulas ao dia.

R$ 44,99
R$36,99

NOVO
RÓTULO!
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Ref. 1334
Gelatina 400mg
60 Cápsulas

O Suplemento de GELATINA é rico em 
aminoácidos. Atua na reposição de colá-
geno pelo organismo, contribuindo para 
fortalecer unhas, cabelos e hidratar a pele 
dando-lhe maior resistência, espessura e 
brilho.

Beauty contém colágeno hidrolisado, sua 
principal função consiste em combater o 
envelhecimento, diminuir rugas e fl acidez e 
proporcionar mais fi rmeza e elasticidade a 
pele. Fortalece unhas e cabelos e impede a 
deformação dos tecidos.

Ref. 1269
Beauty 500mg 
60 Cápsulas

Recomendação de uso: 2 cápsulas, 2x ao 
dia, que podem ser consumidas juntamente 
com as principais refeições.

Recomendação de uso: 2 cápsulas, 3x ao 
dia, totalizando 6 cápsulas ao dia junto com 
as principais refeições.

Você muito mais bonita!
Hidratação e elasticidade para a pele,
força e crescimento para unhas e cabelos

R$ 49,99
R$36,99

26% DE DESCONTO

R$ 44,99
R$32,99

26% DE DESCONTO

R
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Beleza e Colágeno

O Chá de Hibiscus contém substâncias 
antioxidantes e muitos são os seus 
benefi cios nas dietas de emagrecimento. 
Aliado ao COLÁGENO hidrolisado, além de 
limpar e desintoxicar, promove hidratação, 
elasticidade e fi rmeza para pele, cabelos 
e unhas. Auxilia na prevenção de rugas e 
estrias. Com o seu uso é possível evitar e 
combater problemas estéticos como celulite 
e estrias, já que ambos causam a deformação 
da pele, que perde fi rmeza e elasticidade. 
O colágeno vai ajudar a eliminar a gordura 
do corpo e deixar a pele saudável. Também 
fortalece os ossos e os tendões, muito 
importante para quem pratica esportes 
pesados, evitando distensões e quebras.

Ref. 1374
Chá de Hibiscus com Colágeno 
Sabor Morango 250g

Chá de Hibiscus com colágeno!
A dupla perfeita para o seu 
emagrecimento e beleza

9

NOVO

DESCONTO

de lançamento
R$ 76,99

R$49,99
Recomendação de uso: Adicione 1 colher de 
sopa água quente ou fria. Você também pode 
bater no liquidifi cador.

R
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Ref. 1096
Colágeno com 
Vitamina C 
500mg 
100 Cápsulas

Ref. 1268
Colágeno com Vitamina C 500mg 
60 Cápsulas

O Colágeno é uma proteína 
essencial para a saúde e para a 
beleza. Com o avanço da idade, o 
organismo diminui sua produção, 
gerando a necessidade de obtê-
lo por meio de suplementos. Os 
principais benefícios da ingestão de 
colágeno são: maior fi rmeza da pele, 
proteção dos danos das articulações, 
tratamento da osteoporose e 
prevenção do envelhecimento.

A pílula da BELEZA! 
Colágeno + Vitamina C

Ref. 1268

Recomendação de uso: 2 cápsulas, 2x ao 
dia, preferecialmente após as refeições.

R$ 59,99
R$42,99

R$ 39,99
R$29,99

25% DE DESCONTO

10

Conheça os 
benefícios
1. Previne a celulite

2. Fortalece unhas 
e cabelo

3. Diminui o surgimento 
de estrias

4. Aumenta a elasticidade  
da pele

5. Retarda o surgimento 
de rugas e linhas de 
expressão

R
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Beleza e Colágeno

Ref. 1388
Enxofre Orgânico MSM 
500mg 60 Cápsulas

O Enxofre auxilia na reparação e construção de 
tecidos e células. Participa do colágeno, uma outra 
substância importante principalmente para a formação 
e manutenção da pele, tecido conjuntivo e ossos. 
Participa do metabolismo de gorduras e carboidratos, 
da formação do coágulo sanguíneo, da formação 
de algumas vitaminas, proteínas, no processo de 
transferência de energia, auxilia no combate a micróbios 
e parasitas. Algumas consequencias da defi ciência 
deste mineral: cabelos e unhas fracas e quebradiças. 
Cartilagens, tendões e ligamentos enrijecidos. Celulite, 
estrias, rugas e pele grossa. Endurecimento das artérias, 
varizes, enfi zemas e hemorróidas.

Enxofre!
O mineral da beleza 
e do bom humor!

NOVO
DESCONTO

de lançamento
R$ 86,99

R$59,99
Recomendação de uso: 2 cápsulas ao dia. 
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LUMINI é um suplemento testado e aprovado, para fortalecer 
cabelos, unhas e pele. Cada cápsula fornece 300mg de colá-
geno além de cromo, silício, manganês, vitaminas do complexo 
B, vitamina A, C, D e E. Previne e trata a queda capilar, retarda 
o envelhecimento dos fi os e favorece a saúde da pele e unhas, 
proporcionando mais fi rmeza, elasticidade e hidratação.

Sugestão de uso: 1 
cápsula ao dia, de 
preferância acompanhada 
de suco que contenha 
vitamina C, pois favorece a 
sua absorção.

LUMINI Hair - Skin - Nails 
Seus cabelos crescendo 3x mais

Ref. 1335
Lumini Hair Skin Nails 
500mg 30 Cápsulas

R$ 59,99
R$42,99

28% DE DESCONTO

1 CÁPSULA
AO DIA

R
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Beleza e Colágeno

HAIR MAX é um complexo vitamínico 
para a saúde e o crescimento rápido dos 
cabelos. Acelera o crescimento, melhora 
a qualidade dos fi os, reduz a queda e 
fortalece os fi os, dando mais brilho e vida. 
Benefi cia ainda unhas e pele.

Ref. 1284
HAIR MAX 500mg 30 Cápsulas

Mais vida para 
os seus cabelos!

Sugestão de uso: 1 
cápsula ao dia, junto 
a uma refeição que 
contenha preferecialmente 
carnes, ovos ou algum tipo 
de proteína.

R$ 49,99
R$36,99

26% DE DESCONTO

1 CÁPSULA
AO DIA



1414

O Diet Shake do 
Empório contém em sua 
fórmula PEPTÍDEOS DE 
COLÁGENOS. Agora 
você pode fazer sua 
dieta sem sofrer. Eles 
são práticos, deliciosos 
e ricos em vitaminas 
e minerais, auxiliam 
no seu emagrecimento 
sem precisar passar 
fome. Contém as 
vitaminas: A, B1, B2, 
PP, B5, B6, Biotina, 
Ácido Fólico, B12, C, 
D, E, Cobre, Cromo, 
ferro, Selênio, Zinco, 
Manganês e Cisteína.

A rotina
gostosa

que te ajuda
a emagrecer
com saúde!

Peptídeos de 
Colágeno

ZERO AÇÚCAR   ZERO GLÚTEN    ZERO LACTOSE
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Controle do Peso

Ref. 1364
Diet Shake Coco 300g

Ref. 1365
Diet Shake Chocolate 300g

Ref. 1362
Diet Shake Baunilha 300g

Ref. 1363
Diet Shake Morango 300g

Ref. 1365

de lançamento

R$ 59,99
R$39,99

cada

DESCONTO

NOVOS

NOVOS
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Ref. 1092
Chá Verde com 
Vitamina C 500mg 
100 Cápsulas

O CHÁ VERDE associado a Vitamina C além de potente 
emagrecedor, estimula a quebra de gorduras, potencializa a 
redução de medidas, retarda o envelhecimento, melhora a 
imunidade e auxilia na prevenção de várias doenças.

Ref. 1092
Chá Verde com Chá Verde com Chá Verde com Chá Verde com Chá Verde com 
Vitamina C 500mg Vitamina C 500mg 
100 Cápsulas

Ref. 1092
Chá Verde com Chá Verde com Chá Verde com Chá Verde com Chá Verde com 
Vitamina C 500mg 
100 Cápsulas

Sugestão de uso: 2 cápsulas, 2x ao dia 
acompanhada de liquidos, antes das 
principais refeições.

Ref. 1266
Chá Verde com 
Vitamina C 500mg 
60 Cápsulas

R$ 64,99
R$48,99

24% DE DESCONTO

R$ 39,99
R$29,99

25% DE DESCONTO

R
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Controle do Peso

O CHÁ VERDE solúvel sabor abacaxi com limão é um produto delicioso, 
refrescante, prático e pronto para consumo, auxilia no emagrecimento, na 
desintoxicação do fígado e a regular a função do intestino. Diurético. O 
Chá verde solúvel é rico em antioxidante. Possui cafeína e catequinas que 
aceleram o metabolismo. Produto sem de glúten, sem açúcar e sem lactose.

Sugestão de uso: 2 colheres de sopa 
diluídas em 200ml de água quente ou 
fria. Consumo máximo até 2x ao dia. de lançamento

R$ 54,99
R$36,99

Ref. 1369
Chá Verde Solúvel 
Sabor Abacaxi com Limão 200g

de lançamento

NOVO

DESCONTO
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Ref. 1282
Quitolipo Max 
500mg 
60 Cápsulas

Sugestão de uso: 2 a 4 cápsulas, 2x ao 
dia, acompanhada de 2 copos de água, 30 
minutos antes das principais refeições.

QUITOLIPO Max reduz a absorção de gordura e colesterol. É 
um suplemento à base de Quitosana, Psyllium e Vitamina C. 
Ingerido antes das refeições, faz com que seu estômago capture 
a gordura ingerida e iniba sua fome. Assim, você emagrece e 
reduz o colesterol. ATENÇÃO: Pessoas com alergias a crustáceos 
e mulheres grávidas ou que estejam amamentando não devem 
consumir produtos à base de Quitosana em hipósete nenhuma.

R$ 39,99
R$29,99

25% DE DESCONTO

Vista
um número

menor!
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Controle do Peso

Ref. 1286
Kit REDUX Programa 
30 dias de Emagrecimento 
2 Potes com 60 cápsulas cada

R$ 79,99
R$59,99

25% DE DESCONTO

Elimine de 3 a 10 Kg em 1 mês!
KIT REDUX é uma fórmula inédita para ajudar você a emagrecer mais rápido! Elimine 
de 3 a 10kg no mês. Sinta menos fome, diminua a compulsão por carboidratos e 
doces, absorva menos gorduras dos alimentos, queime gorduras mais rápido, acelere 
o metabolismo, reduza a retenção de líquidos e o inchaço. Tratamento para 30 dias.

Emagrece

Sacia

Desintoxica

Laxante

Controla a glicemia

Combate a celulite

Previne enxaquecas

Mais imunidade

Alivia o estresse

Controla a ansiedade

Sugestão de uso: 2 Cápsulas (1 de 
cada pote) pela manhã, após o café e 2 
Cápsulas (1 de cada pote) ao meio dia.
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Super
Chá!NOVO

de lançamento
R$ 79,99

R$49,99

DESCONTO

Ref. 1393
Afi nnar Thermogenic Premium 
500mg 60 Cápsulas

A linha Afinnar Premium chegou para 
revolucionar os tratamentos de emagrecimento
Com ingredientes selecionados, exclusivos e 100% naturais, os produtos da linha 
Afi nnar Premium promovem a desintoxicação do organismo e aceleração da queima 
de gordura. Alie o tratamento do chá com as cápsulas e intensifi que ainda mais os 
seus resultados! Cápsulas: Auxilia no aumento do metabolismo, aumentando o gasto 
calórico, fazendo você queimar mais gordura, gerando mais energia e inibindo o apetite. 
Chá: Diurético, combate a retenção de líquidos. Desintoxicante, eliminando as toxinas 
do seu organismo. Digestivo. Termogênico, contribuindo para acelerar o metabolismo e 
queimar gorduras.

Psyllium

Ágar

Spirulina

Guaraná

Taurina

L-carnitina

Picolinato de 
Cromo

Sugestão de uso: 1 cápsula, 2x ao dia. 
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Controle do Peso

Super
Chá!

Desintoxicação e queima de gorduras!
Elimine as toxinas de seu corpo. Seus ingredientes naturais auxiliam a desintoxicar e 
promover a limpeza no organismo. Melhora a digestão e o funcionamento intestinal. 
Tenha uma queima de gorduras intensa, com o aumento do metabolismo. Afi nnar age 
direto promovendo a queima de gordura e a redução dos líquidos retidos, diminuindo 
o inchaço. Para resultados mais rápidos e efi cazes, alie o uso das cápsulas e do chá.

NOVO

de lançamento
R$ 59,99

R$39,99

DESCONTO

Ref. 1395
Afi nnar Chá 100g
Ref. 1395

Sugestão de uso: Ferva 2 litros de água. Quando 
começar a levantar fervura, desligue e acrescente 
2 colheres de sopa bem cheias do chá. Deixe 
em infusão por aproximadamente 10 minutos. 
Consuma quente ou frio no decorrer do dia.

Capim-Limão

Melissa

Hibisco

Menta

Carqueja

Chá Verde
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Ref. 1134
Goji Berry 
500mg 
60 Cápsulas

O suplemento de GOJI BERRY associado 
a vitaminas e minerais, torna este produto 
diferenciado. Atua na melhora no sistema 
imunológico, do humor, evita problemas 
oftalmológicos, acidentes vasculares e 
ajuda a emagrecer. Contém picolinato 
de cromo que reduz a vontade de comer 
doces.

Ref. 1073
Óleo de Cártamo 
com Vitamina E
1000mg 
60 Cápsulas

O ÓLEO DE CÁRTAMO COM VITAMINA 
E auxilia na redução da gordura corporal e 
previne o envelhecimento precoce. Extraído 
das sementes da planta cártamo (Carthamus 
tinctorius), é rico em ômega 6, ácido graxo, 
que o organismo necessita, mas não produz; 
e ômega 9, importante para a função cerebral, 
crescimento e desenvolvimento. Contribui para 
o controle das taxas de colesterol.

Sugestão de uso: 2 cápsulas, 2x ao dia, 2 antes 
das principais refeições, como almoço e jantar, e 
2 devem ser consumidas preferencialmente uma 
hora antes do treino.

R$ 59,99
R$49,99

R$ 59,99
R$46,99

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia, após a 
principal refeição.



2323

Controle do Peso

Ref. 1373
Seca Barriga 
com Goji Berry 
300g

A Farinha SECA BARRIGA 
com GOJI BERRY é rica em 
nutrientes. A grande variedade de 
ingredientes contribui para que ela 
seja uma farinha muito poderosa 
que proporciona saciedade, 
redução do estresse, ansiedade, 
TPM e diabetes. Além de ser um 
bom laxante, possui propriedades 
desintoxicantes e efi cientes na 
redução da gordura localizada.

NOVO

DESCONTO

de lançamento
R$ 79,99

R$49,99

A Farinha 

Agora você pode ter 
o abdômen que 
sempre quis!

Seca Barriga com 
Goji Berry

R
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DESIM CHÁ é um composto de ervas 
medicinais que tem como objetivo diminuir 
o inchaço, acelerar o metabolismo e 
desintoxicar o organismo. Elimine as 
toxinas do organismo, a retenção de 
líquidos e queime mais gorduras.líquidos e queime mais gorduras.

GENGIBRE com CHÁ VERDE é um 
aliado na perda de peso. O Chá Verde 
ajuda no processo de emagrecimento, 
reduz o colesterol e controla a pressão 
arterial. O Gengibre possui propriedades 
termogênicas, ampliando a ação do 
chá e promovendo a aceleração do 
metabolismo, facilitando a queima de 
gorduras.

Sugestão de uso: 5 comprimidos 
ao dia, divididos nos intervalos das 
refeições.

120
COMPRIMIDOS

Ref. 1346
DESIM Chá 
200ml

Ref. 1138
Gengibre com Chá 
Verde 400mg 
120 Comprimidos

R$ 51,99
R$49,99

R$ 36,99
R$21,99

40% DE DESCONTO

Sugestão de uso: 1 colher de sopa,
3x ao dia.
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Controle do Peso

NOVO

Tomou Desim Chá, Desinchou! Elimine as toxinas 
do organismo, a retenção de líquidos e queime 
mais gorduras. Contém: Guaraná, Agar, Psyllium, 
Spirulina e Fibras alimentares.

Ref. 1385
Desim 500mg 
60 Cápsulas

DESCONTO

de lançamento
R$ 49,99

R$34,99

Tomou, desinchou!

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia.
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Ref. 1281
D-TOX 500mg 
60 Cápsulas

D-TOX é um suplemento alimentar 
composto de Psyllium, Colágeno 
e Vitamina C, melhora as funções 
intestinais, regula o açúcar no 
sangue, auxilia no emagrecimento, 
pois inibe a fome e age como um 
laxativo. Colabora ainda na redução 
do colesterol, prevenção do câncer de 
cólon e na prisão de ventre.

Sugestão de uso: 1 a 2 cápsulas, 2x ao dia, 
preferencialmente 30 min antes do almoço 
e do jantar.

R$ 39,99
R$32,99

17% DE DESCONTO

Sinta-se
leve!
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Ref. 1360
Chá 30 Ervas 
SB 100g

R$ 44,99
R$29,99

33% DE DESCONTO

Controle do Peso

30 Ervas SB! A dupla que vai 
deixar você em forma rapidinho!

de lançamento
R$ 49,99

R$34,99

NOVO DESCONTO

Ref. 1384
SB 30 Ervas 500mg 
60 Cápsulas

Recomendação de uso: ferva 2l de água, coloque 2 
colheres de sopa do chá, deixe em infusão por 10 
minutos. Coe e sirva. Consuma nos intervalos das 
refeições durante todo o dia. Beba quente ou gelado.

A dupla 30 Ervas SB elimina as toxinas do organismo, combate a prisão de ventre, acelera 
o metabolismo, reduz a pressão arterial, controla a ansiedade, combate a retenção de 
líquidos, melhora o trânsito intestinal, diminui o apetite e melhora a digestão.
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Ref. 1332
Redux Cell 
500mg 
60 Cápsulas

A celulite é um depósito de gordura 
sob a pele caracterizada por aqueles 
indesejáveis ”furinhos”, dando o aspecto 
ondulado da epiderme. O REDUXCELL foi 
desenvolvido com composto de ervas para 
auxiliar no combate a celulite e a gordura 
localizada. Associe a uma alimentação 
moderada, reduza o consumo de açúcar, 
aumente o de água e use o Gel REDUMAX.

Sugestão de uso: 1 cápsula, 2x ao dia, antes das 
principais refeições.

Ref. 1255
Redumax Gel 
240g

REDUMAX GEL auxilia na redução 
de medidas, gorduras localizadas, 
flacidez e no tratamento da celulite. 
Melhora a aparência geral da pele, a 
vasodilatação e elimina as toxinas. 
Formulação em creme para melhor 
absorção. Feito para massagens 
nas áreas onde a celulite precisa 
ser combatida.

Ref. 1255

Sugestão de uso: aplique uma quantidade 
sufi ciente do produto sobre a pele 1x ao dia e 
massageie suavemente. Não remova o produto 
antes de 2 horas da aplicação. Lave as mãos após 
aplicar. A sensação de resfriamento dura em média 
40 minutos. Importante: Não utilize com cinta 
térmica, fi lmes plásticos ou qualquer outra fonte de 
calor. Não recomenda-se aplicar sobre áreas como 
rins, pulmões, seios e articulações. Evite contato 
com os olhos. Produto exclusivamente corporal.

R$ 34,99
R$29,99

R$ 49,99
R$37,99

24% DE DESCONTO

- fl acidez

R
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Controle do Peso

Ref. 1302
Inib’s Fit Beauty & 
Care Spray 
Sabor Menta 60ml

INIB´S FIT Care & Beauty Spray, 
atua no equilíbrio da ansiedade e 
humor, ajuda na aceleração do 
metabolismo e auxilia na redução 
da vontade de comer doces. 
Contribui para o emagrecimento, 
reduzindo a absorção de 
gorduras, açúcares e carboidratos 
ingeridos, fazendo você perder 
peso e medidas. Promove o 
equilíbrio do humor, favorecendo a 
diminuição da ansiedade, combatendo a 
depressão e promovendo alegria e bem-estar.

Ref. 1280
Inibi’s Fit 
500mg 
60 Cápsulas

Ref. 1302

Sugestão de uso: INIB’S FIT -1 cápsula, 2x ao dia, após as 
principais refeições. INIB’S BEAUTY AND CARE - aplicar 3 
jatos na boca, antes das refeições, 4x ao dia.

R$ 44,99
R$30,99

31% DE DESCONTO

R$ 49,99
R$34,99

30% DE DESCONTO
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EMAGRELINE promove a sensação de 
saciedade. Auxilia no controle do peso 
e na queima de gordura localizada. 
Reduz a vontade de comer doces. 
Contribui para no funcionamento da 
fl ora intestinal. Diminui a absorção de 
gordura no organismo.

Sugestão de uso: 02 cápsulas, antes das 
principais refeições. O consumo deste 
produto deve ser aliado a ingestão de 
líquido.

Ref. 1392
Emagreline 500mg 
60 Cápsulas

de lançamento
R$ 85,99

R$59,99

Fique magra!

02 cápsulas, antes das 
principais refeições. O consumo deste 
produto deve ser aliado a ingestão de 

NOVO
DESCONTO
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Controle do Peso

Ref. 1313
KIT Lipoday e 
Liponight 
120 cápsulas

R$ 79,99
R$59,99

25% DE DESCONTO

Recomendação de uso: 2 cápsulas da 
fórmula DIA pela manhã, acompanhada 
de líquidos e 2 cápsulas da fórmula NOITE 
após o jantar, acompanhada de líquidos.

Emagrecedor, termogênico, desintoxicante, inibidor do apetite, acelera o metabolismo, 
melhora o trânsito intestinal, combate a fadiga e os radicais livres e difi culta a absorção 
das gorduras ingeridas.

Queima gordura dia e noite

Ingredientes Fórmula Dia
Guaraná em Pó: acelera o metabolismo e dá energia. Psyllium: auxilia 
a redução do peso e melhora a função dos intestinos. Laranja Amarga: 
inibidora do apetite, rejuvenescedora, laxante, anti-infl amatória, calmante, 
digestiva, relaxante, sudorífi ca, diurética, depurativa e antidepressiva. 
Spirulina: ajuda a emagrecer, controla a glicemia e o colesterol, desintoxica. 
Picolinato de Cromo: auxilia no emagrecimento, inibe a absorção e a 
vontade de ingerir doces e carboidratos, combate o colestrol e controla 
o diabetes. Chá Verde:  queima gordura, sacia, atioxidante e melhora o 
humor.

Ingredientes Fórmula Noite
L-Tryptophan: regula humor, 
apetite e sono, melhora a 
depressão e a ansiedade. 
Colina: importante para funções 
do cérebro, coração, fígado e 
músculos. Picolinato de Cromo: 
auxilia no emagrecimento, inibe 
a vontade de comer doces e 
carboidratos, combate o colestrol 
e controla o diabetes. Cártamo: 
ajuda a perder peso e gordura 
abdominal, reduz o colesterol e 
os riscos de problemas cardíacos, 
favorece a beleza da pele, 
antioxidante. L-Cartinina: ajuda 
na queima de gordura corporal 
e no ganho de massa magra, 
aumenta a energia do corpo, 
fortalece a imunidade. Glicina: 
regula a glicose no sangue e 
combate à fadiga. Reduz a 
ansiedade e a depressão, melhora 
na concentração, infl uencia 
no crescimento muscular, 
funcionamento cerebral, sono e 
digestão. Piridoxina: metabolisa 
as gorduras e proteínas dos 
alimentos. Vitamina B6: mais 
energia, combate a depressão, 
contribui na construção de massa 
muscular. Magnésio: potencializa 
as funções do cérebro, fortalece 
ossos, previne enxaquecas, 
alivia o stress, a ansiedade e 
a depressão e contribui para o 
controle do diabetes.

R

R

R
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Ref. 1144
Hibisco 
500mg 
90 Comprimidos

O HIBISCO facilita e acelera 
o emagrecimento, associado 
ao GENGIBRE, que estimula o 
metabolismo, e o CROMO, que 
inibe a vontade de comer doces. 
Também apresenta benefícios a 
sua pele pois ajuda no combate 
aos radicais livres.

Sugestão de uso: 5 comprimidos 
ao dia, divididos nos intervalos das 
refeições.

90
COMPRIMIDOS

R$ 53,99
R$44,99

Conquiste o
corpo dos
sonhos!
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Controle do Peso

NOVO

SUCHÁ é um suplemento em pó para preparo de deliciosa bebida 
de hibiscos, gengibre, chá verde e COLÁGENO, sabor Morango. 
Proporciona uma melhora da função dos intestinos e por ser 
um diurético natural irá ajudar contra a retenção de líquidos. 
O SUCHÁ é um produto para tomar quente ou gelado, possui 
ingredientes antioxidantes e termogênicos como o chá verde e o 
gengibre e, também hibisco que possui função diurética, colágeno 
e fi bras solúveis, que são benéfi cas para intestino e colesterol.

DESCONTO

Ref. 1370
Suchá Detox Sabor 
Morango 200g

Sugestão de uso: 2 colheres de sopa, em 
200ml de água quente ou fria, 1x ao dia. 
Não há um horário exato para ser tomado, 
sugerimos no intervalo entre as refeições.

33

de lançamento
R$ 59,99

R$44,99
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Ref. 1148
Termo Fit 
Matchá 220g

TERMO FIT MATCHÁ é uma mistura 
para o preparo de bebida à base de 
matchá, sabor limão, pronta para 
consumo. Acrescente água quente 
ou gelada. Além de facilitar a 
digestão, ajudar a regular o intestino 
e combater a retenção de líquidos no 
organismo.

Acelere o metabolismo 
e a queima de gordura do seu corpo

Sugestão de uso: 1 a 2 colheres de sopa rasa 
em 200ml de água. Pode ser consumido quente 
ou frio, 1 a 2x ao dia. Não há um horário exato 
para ser tomado no dia, sugerimos no intervalo 
entre as refeições.

R$ 69,99
R$49,99

28% DE DESCONTO

Pronto para beber!
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Controle do Peso

Ref. 1228
Spirulina 500mg 
60 Cápsulas

Ref. 1228

Sugestão de uso: Se for desintoxicação, prefi ra 
tomar em jejum pela manhã. Caso sua intenção 
seja energia, prefi ra tomar antes da atividade 
físicas, no mínimo 1h antes. Se for para 
emagrecer, tome naquela hora pré-almoço e pré-
jantar. A recomendação é 2 cápsulas, 2x ao dia.

O suplemento de SPIRULINA, auxilia 
no sistema digestivo, no controle da 
obesidade, da hipertensão, e é rico em 
aminoácidos. Auxilia no emagrecimento, 
melhora a saúde mental, previne doenças 
cardiovasculares e combate as infecções.

MAX FIBRAS DETOX ajuda no emagrecimento 
e funcionamento do intestino com sua ação 
laxante, antioxidante e saciante. Indicado 
para quem deseja perder peso e tem prisão de 
ventre. DICA LEGAL: Aumente a ingestão de  
líquidos quando usar produtos com fi bras.

Ref. 1271
Max Fibras 
DETOX 
500mg 
60 Cápsulas

Sugestão de uso: 2 cápsulas pela manhã, 
acompanhadas de bastante líquido.

R$ 39,99
R$29,99

25% DE DESCONTO

R$ 49,99
R$39,99

Prisão de ventre nunca mais

R
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LARANJA AMARGA é uma planta do 
elemento Terra segundo a MTC.  Acelera o 
metabolismo, queima o excesso de gordura, 
favorece a destruição das células de gordura 
principalmente no abdomem. Quando 
consumidas com bastante água, as cápsulas 
formam um gel que cobre as paredes do 
estômago e do intestino, diminuindo o apetite e 
reduzindo a absorção de açúcares e gorduras.

Sugestão de uso: ingerir 1 cápsula, 2x ao 
dia antes das principais refeições ou de 
acordo com a prescrição de um profi ssional 
habilitado.

LIPO SLIM é um suplemento à base de 
Óleo de coco e Cártamo, aceleradores 
do metabolismo que queimam gorduras, 
principalmente na região da barriga e 
cintura. Contêm ômega-9, que também 
acelera o metabolismo e ômega 6, ácido 
linoleico que protege contra o câncer, 
formação de placas de colesterol nas 
artérias e diabetes tipo 2.

R$ 54,99
R$42,99

R$ 59,99
R$44,99

Ref. 1306
MTC Laranja 
Amarga 500mg 
60 Cápsulas

Ref. 1277
Lipo Slim 
500mg 
60 Cápsulas

Sugestão de uso: 1 a 2 cápsulas, 2x ao dia, 
preferencialmente 30 min antes do almoço 
e do jantar.

Lipo em casa!

R
R
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Controle do Peso

AGAR AGAR é indicado para 
pessoas obesas, que precisam 
moderar o apetite e emagrecer. 
Regula o funcionamento do 
intestino, previne gases e prisão 
de ventre, atua como um excelente 
desintoxicante, aumenta a 
elasticidade da pele, combate a 
fl acidez e reduz o colesterol ruim.

Sugestão de uso: 2 cápsulas, 2x ao dia, 
antes das principais refeições, como 
almoço e jantar, com um copo de água, 
preferencialmente 30 minutos antes.

100
CÁPSULAS

R$ 54,99
R$42,99

21% DE DESCONTO

Ref. 1293
Agar Agar 
500mg 
100 Cápsulas

Emagreça com
saúde!

R
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O BCAA é rico em nutrientes para a recuperação 
após os exercícios físicos. Auxilia na síntese de 
proteínas e no sistema imunológico, aumenta a 
performance, evita a fadiga muscular, estimula a 
liberação de insulina e reduz os riscos de lesões 
musculares. Atua na regulação de hormônios e 
processos hormonais, aumentando os níveis de 
testosterona, diminuindo o cortisol e retardando 
a produção de serotonina, o que é essencial para 
a hipertrofi a, controle de peso e diminuição do 
cansaço.

Recomendação de uso: 6 cápsulas 
ao dia, 3 antes do treino e 3 após, de 
preferência acompanhado de líquidos.

Ref. 1316
BCAA ESN 
120 Cápsulas

R$ 89,99
R$59,99

33% DE DESCONTO

38

AUMENTA
O GANHO DE

MASSA
MAGRA

120
CÁPSULAS
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Sport Nutrition

Ref. 1319
THERMO BURN ESN 
60 Cápsulas

Thermo Burn ESN é um suplemento 
termogênico que auxilia na queima de 
gordura e defi nição corporal. Contém 
a dose ideal de Cafeína, para você se 

benefi ciar da ação termogênica; L-Carnitina para a 
redução da massa gorda e o aumento da muscular; 
e Cromo, que potencializa os efeitos da insulina, 
responsável pela distribuição do açúcar no corpo, 
reduzindo a sensibilidade da ação da insulina, o 
que dimuniu a vontade de comer doces e aumenta 
a saciedade.

Recomendação de uso: 2 cápsulas 
30 minutos antes do treino.

R$ 69,99
R$49,99

28% DE DESCONTO

MAIS FORÇA,
RESISTÊNCIA 
E QUEIMA DE

GORDURA

39
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Ref. 1317
ZMC ESN 
90 Cápsulas

MELHORA 
O DESEMPENHO 
NAS ATIVIDADES

FÍSICAS

Ref. 1318
CREATINA ESN 
120 Cápsulas

AUMENTA
A SUA
FORÇA

O ZMC ESN fornece a 
quantidade ideal de Zinco, 
Magnésio e Cálcio para o 
organismo, minerais que 
contribuem para o melhor 
desempenho muscular. O 
Zinco participa das reações 
enzimáticas e do sistema 
imunológico, o Magnésio, da 
transmissão dos impulsos 
nervosos e das contrações 
musculares e o Cálcio, da 
formação de ossos e dentes.

A Creatina ESN é ideal para  
treinos de alta intensidade 
e de curta duração, pois 
produz energia para as células 
musculares, ajudando-as a 
desempenhar as suas funções 
durante o treino. A combinação 
desse suplemento com a 
musculação é perfeita para 
aumentar a massa muscular. 
Não engorda, nem emagrece,  
fornece mais energia para o 
corpo.

Ref. 1333
PICOLINATO DE 
CROMO ESN 
280mg 60 Cápsulas

Picolinato de Cromo ESN 
contribui para a construção 
muscular e o emagrecimento. 
Melhora a ação da insulina 
e infl uência o metabolismo 
de carboidratos, lipídeos e 
proteínas. Inibe a vontade 
de comer doces e reduz 
a gordura corporal. Ação 
benéfi ca para reduzir 
colesterol, triglicerídeos altos 
e diabetes.

MAIS MASSA
MUSCULAR E

MENOS
GORDURA

Recomendação de uso: 4 cápsulas 
ao dia, sendo 2 antes do treino e 2 
após o treino.

Recomendação de uso: 3 cápsulas 
ao dia, preferencialmente uma pela 
manhã, uma a tarde e uma a noite.

Recomendação de uso: 1 cápsula 
de preferência após as refeições.

R$ 49,99
R$34,99

30% DE DESCONTO

R$ 69,99
R$54,99

R$ 69,99
R$54,99

40

Mais massa muscular, menos gordura corporal

40

120
CÁPSULAS

90
CÁPSULAS
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NOVO

Saúde e Bem Estar

41

de lançamento
R$ 39,99

R$29,99

CANSAÇO? PERNAS 
E PÉS INCHADOS? 
MÁ CIRCULAÇÃO?

Sugestão de uso: aplicar em qualquer parte do 
corpo dolorida e massagear vigorosamente em 
movimentos circulares até a total absorção.

DESCONTO

Creme Dom Luiz é uma fórmula exclusiva 
composta por 7 ervas mediciais. ARNICA: 
Analgésico e Anti-Infl amatório. CONFREI: 
Propriedades tônicas, emolientes 
(amolecem e abrandam a infl amação), é 
um alcalóide que ajuda na multiplicação 
de células auxiliando na regeneração. 
PRÓPOLIS: É bactericida, utilizado para 
o tratamento de doenças respiratórias 
e da pele. CENTELA ASIÁTICA: Auxilia 
na melhora da circulação sanguines. 
ALGAS MARINHAS: Conta com ativos 
que ajudam na circulação sanguínea 
e contribuem para a eliminação das 
toxinas. CASTANHA DA ÍNDIA: Ativo 
que auxilia na circulação sanguínea 
dos membros inferiores do corpo, anti-
infl amatório natural. Ajuda a aumentar 
a resistência e o tônus das veias. ÓLEO 
DE MELALEUCA: Antisséptico, contra 
fungos, vírus e bactérias. Alivia as dores 
no corpo. Melhora a circulação sanguinea 
dos membros inferiores (pernas e pés). 
Alivia o desgaste e o cansaço físico, 
promovendo relaxamento e alívio, 
principalmente dos membros inferiores, 
reduzindo a sensação de peso nas pernas 
e pés. Reduz naturalmente a rigidez do 
corpo, provocadas pelas tensões e stress 
do dia-a-dia. Produz no corpo todo, 
através de uma massagem relaxante, uma 
forte e agradável sensação de bem estar 
e relaxamento, permitindo uma noite de 
sono tranquila e mais disposição no dia 
seguinte.

Ref. 1376
Creme Dom Luiz 
100g
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NOVO

Ref. 1391
Sleep 500mg 
30 Cápsulas

DESCONTO

42

30 Cápsulas

de lançamento
R$ 69,99

R$42,99
Sugestão de uso: sugere-se o consumo de 
1 cápsula ao dia, após as 16 horas.

Melhore a qualidade do 
seu descanso e ganhe 
mais bem estar!

SLEEP VITA 500 possui ativos percussores da 
serotonina e da melatonina. Auxilia na qualidade 
do sono. Possui propriedades calmantes, aliviando 
o estresse e a irritabilidade. Contribui com a melhora 
do humor.

42
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Saúde e Bem Estar

Ref. 1390
Luteína + Zeantina 
500mg 60 Cápsulas

43

de lançamento
R$ 89,99

R$59,99
Sugestão de uso: recomenda-se o uso de 2 
cápsulas ao dia.

Abra os olhos! Veja o mundo com 
uma visão mais limpa ecristalina. 
Recupere e proteja a qualidade da sua visão!

NOVO

DESCONTO

LUTEÍNA + ZEAXANTINA possui ativos que trarão 
benefícios para: Ação contra os radicais livres. 
Previne a incidência de catarata nos olhos. Ajuda 
combater a degeneração macular relacionada ao 
envelhecimento. Proteção da retina contra lesões 
causadas pela luz. Antioxidante.

43

Ref. 1390
Luteína + Zeantina 
500mg 60 Cápsulas
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Ref. 1151
Maracujax 
500mg 
90 Cápsulas

MARACUJAX é composto por polpa de 
maracujá, pó da maçã e da berinjela. 
Calmente natural, combate a ansiedade e 
a depressão. Seu efeito relaxante é muito 
utilizado por pessoas que possuem rotina 
apertada ou sofrem de insônia. Induz ao 
sono e provoca um relaxamento em todo 
corpo, principalmente nos músculos e na 
mente.

Sugestão de uso: ingerir 3 cápsulas, 2x ao 
dia, antes do jantar e antes de dormir com 
bastante líquido.

Ref. 1308
MTC Mulungu 
500mg 
60 Cápsulas

MULUNGU trata problemas psicológicos 
relacionados com o estresse e ansiedade. 
Age também nos casos de insônia, agitação, 
neurose, compulsão, depressão, pânico e 
taquicardia. Efeito anticonvulsivo. Melhora 
a função digestiva. Auxilia na luta contra o 
tabagismo. Usado para tratar bronquite.

Sugestão de uso: ingerir 1 cápsula, 2x ao 
dia antes das principais refeições ou de 
acordo com a prescrição de um profi ssional 
habilitado.

44

R$ 49,99
R$37,99

24% DE DESCONTO

R$ 59,99
R$52,99

90
CÁPSULAS
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Saúde e Bem Estar

Ref. 1270
Calmin 
500mg 
60 Cápsulas

CALMIN é um composto de ervas naturais que 
proporciona melhora do humor e da ansiedade. Induz 
ao sono de forma natural, sem causar dependência. 
Reduz a ansiedade, nervosismo, irritabilidade, 
preocupações, impulsividade, impaciência, confusão 
mental e agressividade.

Melhora o humor, reduz a 
ansiedade e o nervosismo

Sugestão de uso: 2 cápsulas, 
preferencialmente a noite.

CALMANTE 100% NATURAL

45

R$ 39,99
R$32,99

17% DE DESCONTO
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AMORA BRANCA auxilia no controle do 
diabetes, diminuindo a absorção do açúcar 
no intestino, melhorando o metabolismo e 
reduzindo o pico glicêmico. Age nos problemas 
intestinais, inibe a multiplicação de bactérias e 
alivia os gases e distensão abdominal. Elimina 
muco dos pulmões, afecções pulmonares, 
infl amações das mucosas do sistema 
respiratório. E, como antioxidante, bloqueia o 
efeito danoso dos radicais livres.

Ref. 1323
MTC Amora Branca 
500mg 60 Cápsulas

SENE é um laxante natural, trata da 
constipação intestinal, regula o transito 
intestinal, previne o surgimento de cólicas 
e gases e facilita a defecação, importante 
quando existem fi ssuras ou hemorroidas. 
Melhora das funções pulmonares e 
intestinais.

Sugestão de uso: ingerir 1 cápsula, 2x ao dia 
antes das principais refeições ou de acordo com a 
prescrição de um profi ssional habilitado.

CONTROLE
DO DIABETES

Ref. 1307
MTC Sene 
500mg 
60 Cápsulas

LAXANTE
NATURAL

46

R$ 39,99
R$29,99

25% DE DESCONTO

R$ 49,99
R$35,99

28% DE DESCONTO
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Saúde e Bem Estar

A UNHA-DE-GATO possui propriedades anti-infl amatórias e 
diuréticas. Indicada para os casos de asma, artrite, gastrite, 
diabetes, sinusite e outras viroses. É uma poderosa aliada 
no tratamento de infecções. A erva está associada ao 
tratamento de pacientes com AIDS, devido ao seu poder de 
melhora das defesas do organismo.

Ref. 1354
Chá Unha 
de Gato 200ml

Sugestão de uso: 1 colher de sopa, 3x ao dia.

FORTALECE A
IMUNIDADE

Produto completo
para o seu bem estar!

AGITE ANTES DE BEBER.
Após aberto, mantenha 
o produto na geladeira.

47

R$ 34,99
R$25,99

25% DE DESCONTO
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As cápsulas de COGUMELO auxiliam no combate ao estresse 
físico e emocional, estimulam as defesas do organismo e 
potencializam a perda de peso, eliminando culotes e celulites 
e secando a barriga. Os resultados da redução de pequenas 
medidas poderão aparecer em dias. Ricas em fi bras, ajudam 
o intestino a funcionar melhor e evitar a prisão de ventre.

Sugestão de uso: 1 a 2 cápsulas, 2x ao dia, 
antes das principais refeições.

Ref. 1267
Cogumelo 500mg 60 Cápsulas

Fique em forma e
sem estresse!

48

R$ 49,99
R$39,99

20% DE DESCONTO
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Saúde e Bem Estar

Ref. 1309
MTC Ginseng 
500mg 
60 Cápsulas

GINSENG atua na melhora da saúde 
mental como neuroprotetor e estimulante, 
aumenta a concentração, reduz o 
cansaço mental, potencializa a memória 
e o aprendizado. Revitalizante. Atua na 
melhora da impotência sexual, cansaço, 
fadiga e sonolência. Previne a gripe, 
em especial nos idosos, pois tem ação 
imunoestimulante.

Ref. 1350
Memory Active 
500mg 
60 Cápsulas

Potencialize a memória, 
o foco e a concentração

A fosfatidilserina é usada no tratamento 
de doenças neurodegenerativas como 
Alzheimer e Parkinson, no controle do 
declínio natural da capacidade cognitiva do 
avanço da idade, no controle de condições 
de défi cit de atenção e hiperatividade, 
melhorando a capacidade de concentração, 
memória e raciocínio. MEMORY ACTIVE é 
um suplemento desenvolvido a partir de 
uma formulação exclusiva que contém 
fosfatidilserina e outros ativos que 
contribuem para a saúde cerebral.

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia, junto a 
principal refeição.

Fique em forma e
sem estresse!

MEMÓRIA E 
CONCENTRAÇÃO

Ref. 1309

Sugestão de uso: ingerir 1 cápsula, 2x ao dia 
antes das principais refeições ou de acordo 
com a prescrição de um profi ssional habilitado.

49

R$ 49,99
R$39,99

20% DE DESCONTO

R$ 119,99
R$69,99

41% DE DESCONTO
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Regula o ciclo do sono
MAX MELATON possui princípios ativos precursores da melatonina, substância 
que em conjunto com outro hormônio, a serotonina, são responsáveis pela 
indução, preservação e qualidade do sono. Contém: Magnésio, Zinco, Vitamina 
B6, Vitamina B9, Camomila e Maracujá.

Sugestão de uso: ingerir 2 cápsulas 
acompanhadas de líquido, antes de dormir.

50

Ref. 1322
Max Melaton
430 mg 
60 Cápsulas

R$ 53,99
R$39,99

25% DE DESCONTO
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Saúde e Bem Estar

A pílula da felicidade!
TRYPTOPHAN atua na prevenção e tratamento da 
depressão e insônias, induzindo o sono de maneira 
natural. Além disso, contribui para a melhora do 
humor durante a TPM, auxilia no controle da fome, 
reduz a compulsão alimentar e aumenta a sensação 
de bem estar, melhorando o humor.

Ref. 1314
Tryptophan 
500mg 
30 Cápsulas

Ref. 1314

Sugestão de uso: ingerir 1 cápsula ao dia, 
preferencialmente a noite.

51

R$ 64,99
R$39,99

38% DE DESCONTO
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Ref. 1304
Fumo Free
500 mg 
60 Cápsulas

Ref. 1296
Cromofl oral
Fumo Free 
30ml

FUMO FREE é um composto 
natural que vai limpar seu 
organismo, eliminando 
a nicotina e inibindo a 
vontade de fumar. Produto 
100% natural para auxiliar 
no tratamento do consumo 
de cigarros. Nenhum 
produto natural substitui a 
procura de um médico ou 
terapeuta. Para melhores 
resultados, recomendamos 
o uso acompanhado do 
Cromofl oral Fumo Free.

O CROMOFLORAL FUMO 
FREE  auxilia no processo 
de eliminar as substâncias 
nocivas provenientes do uso 
do cigarro. Fortalece o corpo 
contra as toxinas, realizando 
também a desintoxicação 
do organismo, aumentando 
o auto controle diante da 
tentação de fumar.

Pare de 
Fumar Pare de 

Beber

52

R$ 34,99
R$29,99

R$ 39,99
R$36,99

Sugestão de uso: 1 cápsula, 2x ao dia an-
tes das principais refeições.

Sugestão de uso: 4 gotas, 4x ao dia. 
Se necessário, pode usar mais vezes. 
Recomenda-se colocar embaixo da língua e 
segurar alguns segundos antes de engolir.
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Saúde e Bem Estar

Ref. 1295
Cromofl oral
Alcool Free 
30ml

Ref. 1396
Alcool Free 
500mg 
60 Cápsulas

ALCOOL FREE elimina o álcool 
do organismo mais rápido e 
diminui a vontade de beber. Este 
produto  pode deixar a pessoa 
enjoada ao beber. Produto 
100% natural para auxiliar 
no tratamento de consumo 
excessivo de alcool. Nenhum 
produto natural substitui a 
procura de um médico ou 
terapeuta. Para melhores 
resultados, recomendamos 
o uso acompanhado do 
Cromofl oral Alcool Free.

O CROMOFLORAL ALCOOL 
FREE possui fl orais que 
ajudam a minimizar os 
pensamentos constantes e 
persistentes que levam ao 
consumo do álcool. Auxilia 
na renovação das energias, 
intensifi cando a força de 
vontade e a confi ança para 
vencer os obstáculos.

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia.

Sugestão de uso: 4 gotas, 4x ao dia. 
Se necessário, pode usar mais vezes. 
Recomenda-se colocar embaixo da língua e 
segurar alguns segundos antes de engolir.

Pare de 
Fumar Pare de 

Beber

53

R$ 34,99
R$29,99

R$ 39,99
R$36,99

NOVO
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Estudos tem demonstrado que a GRAVIOLA tem ação anticancerígena. Auxilia no 
combate a diarréia, fraqueza e cólicas abdominais. Diurética, calmante, favorece a 
beleza da pele, protege o coração, anti-infl amatória e antimicrobiana natural e ainda 
auxilia no emagrecimento.

Ref. 1231
Gravimax 400mg 
60 Cápsulas

Benefícios da Graviola

54

Previne
o câncer Ajuda a

emagrecer

Rico em
    fi bras

Combate
a ansiedade

Cuida
da pele

Reduz a
pressão
arterial

Acaba com
as cólicas

R$ 34,99
R$28,99

Sugestão de uso: 1 cápsula, 3x ao dia.

NOVO
RÓTULO!
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Saúde e Bem Estar

NATUBETE é um produto altamente concentrado para ser diluído em água, feito à 
base de ervas que ajudam a controlar o nível da glicose. Indicado, especialmente, 
para pessoas diabéticas.

Ref. 1201
Natubete 
200ml

Controle a diabetes

55

Carqueja

Camomila

Pitanga
Chá
verde

Não
contém
glúten

Não
contém
açúcar Camomila

Pitanga

contém
glúten

Ref. 1201

Carqueja

Chá
verde

Não
contém
açúcar

Carqueja

CamomilaCamomila

Pitanga
Chá
verde

Não
contém
glúten

Não
contém
açúcar

Sugestão de uso: Uma colher de sopa, 1x ao dia 
puro ou diluído em água. Preferencialmente pela 
manhã em jejum.

AGITE ANTES DE BEBER.
Após aberto, mantenha 
o produto na geladeira.

Sugestão de uso: Uma colher de sopa, 1x ao dia 
puro ou diluído em água. Preferencialmente pela 

R$ 29,99
R$24,99
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Ref. 1378
Cloreto de Magnésio 
260mg/ml gotas 30ml

Ref. 1379
Zinco 10mg/ml 
gotas 30ml

Atua na produção de energia, 
controle da pressão sanguínea, 
combate câimbras, fortalece o 
sistema imunológico, previne 
doenças cardiovasculares, 
aumenta a absorção de 
Vitamina D no organismo e 
auxilia na manutenção do 
cálcio e da densidade óssea.

Ação antioxidante, estimula a 
função da tireóide, previne o 
diabetes Mellitus, fortalece o 
sistema imunológico, auxilia 
o metabolismo da Vitamina 
A e melhora a cicatrização 
(queimados, psoríase, rosácea, 
hemorróidas e eczema).

Ref. 1380
Vitamina C 200mg/ml 
gotas 30ml

Auxilia nas anemias, 
antioxidante, previne 
problemas de visão, atua 
na redução da glicemia em 
diabéticos, fortalece o sistema 
imunológico, potencializa o 
processo de cicatrização e 
auxilia na absorção de ferro 
dos alimentos.

DESCONTO

NOVOS

Linha IMUNI - Suplementos em gotas, 
ainda mais concentrados e efi cientes! 

de lançamento

R$ 39,99
R$29,99

cada

Ref. 1378

Sugestão de uso: 20 gotas ao 
dia. Administrar com água. 
AGITE ANTES DE USAR.

Ref. 1379

Sugestão de uso: adultos, 20 gotas 
ao dia. Crianças (3-10 anos), 10 
gotas ao dia. Administrar com água. 
AGITE ANTES DE USAR.

Ref. 1380

Sugestão de uso: adultos, 20 gotas 
ao dia, de 1 a 4x ao dia. Crianças 
(3-10 anos) 4 gotas de 1 a 4x ao dia. 
AGITE ANTES DE USAR.
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Sistema Imune

Ref. 1382
Vitamina D3 1000UI 
Gotas 30ml

A VITAMINA D3 é responsável por dentes e ossos 
fortes, garante uma boa saúde cardíaca, auxilia na 
prevenção da depressão, regula a presença de cálcio 
e ferro no sangue, atua no bom funcionamento do 
sistema imunológico. Os sintomas de defi ciência 
de Vitamina D são: osteoporose, dor nas costas, 
obesidade, depressão, esclerose múltipla, câncer, 
hipertensão e diabetes.

DESCONTO

Ref. 1382

Sugestão de uso: 1 gota = 
1000Ui conforme orientação. 
AGITE ANTES DE USAR.

de lançamento
R$ 49,99

R$39,99

57

NOVO
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Ref. 1250
Spray 30ml Romã, 
Gengibre e Menta

Ref. 1249
Spray 30 ml 
Própolis e Eucalipto

1 - PRÓPOLIS E EUCALIPTO tem 
propriedades anti-infl amatórias, analgésicas 
e expectorantes, que agem no combater os 
sintomas da gripe. Auxilia no tratamento da 
irritação da garganta. Leve na sua bolsa! 

2 - ROMÃ, GENGIBRE E MENTA ajuda nas 
afecções da garganta, rouquidão, mau hálito, 
tosses, gripes, resfriados e irritações das 
cordas vocais. 

1

2

2

SPECTO MEL é um produto 100% natural, 
que auxilia no tratamento de gripes, 
resfriados, tosse. Age como expectorante.

Ref. 1344
Specto Mel 200ml

Sugestão de uso: 1colher de sopa, 
até 3x ao dia.

R$ 24,99
R$18,99

cada

2

Sugestão de uso: adulto utilize de 3 
a 5x ao dia e crianças, de 2 a 3x 
ao dia.

1

Dê adeus a gripes e resfriados com

produtos 100% naturais

R$ 49,99
R$36,99

26% DE DESCONTO

R
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A PRÓPOLIS VERDE é um poderoso antibiótico e anti-
infl amatório natural. Auxilia no tratamento das dores e 
infl amações na garganta. Poderoso antioxidante, combate 
os efeitos dos radicais livres, e ainda reduz o stress 
oxidativo do corpo.

de lançamento
R$ 39,99

R$24,99

DESCONTO

Sistema Imune

Ref. 1377
Extrato de Própolis 
Verde Gotas 30 ml

Conheça os benefícios terapêuticos do 
própolis verde

NOVO

Sugestão de uso: 15 a 20 gotas, 1x 
ao dia, diluído em água ou bebida da 
sua preferência.
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MUNO VITAL são polivitamínicos e mineral com ingredientes selecionados para proporcionar uma 
força extra para a sua imunidade. Possui vitamina C, alta concentração de Zinco e Selênio. MUNO 
VITAL possui extrato de própolis em sua composição, tudo para suprir as necessidades diárias e 
ajudar o sistema auto imune. MUNO VITAL é força extra para você e toda a sua família.

Ref. 1342
Muno Vital
200ml

Ref. 1343
Muno Vital 500mg
60 cápsulas

força extra para a sua imunidade. Possui vitamina C, alta concentração de Zinco e Selênio. MUNO 
VITAL possui extrato de própolis em sua composição, tudo para suprir as necessidades diárias e 
ajudar o sistema auto imune. MUNO VITAL é força extra para você e toda a sua família.

AGITE ANTES 
DE BEBER.

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao 
dia, preferencialmente antes do das 
principais refeições. 

Sugestão de uso: 1 colher de sopa, 
até 3x ao dia.

60

R$ 54,99
R$39,99

27% DE DESCONTO

R$ 49,99
R$37,99

24% DE DESCONTO

Turbine a sua imunidade com
Vitamina C, Zinco e Selênio

R

R
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Ref. 1389
Previnity 600mg 
60 Cápsulas

Sistema Imune

NOVO

PREVINITY possui formulação rica em nutrientes que vão fazer 
uma verdadeira barreira de proteção para seu sistema imunológico. 
Sua formulação possui alto teor de Própolis e Vitamina C, auxilia 
na prevenção de doenças que afetam seu sistema imunológico 
como gripes, resfriados, dor de ganganta, tosses e outras. Auxilia 
no fortalecimento do sistema imunológico, combate os radicais 
livres. Antibacteriano, antifún gico, antiviral, anti-infl amatório e 
antioxidante.

de lançamento
R$ 99,99

R$79,99

DESCONTO

Um reforço para a sua
imunidade

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia.
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Ref. 1245
Eucalimax 
165ml

EUCALIMAX atua no 
combate a gripe, tosse, asma 
e age como expectorante. 
Sua formulação contém 
agrião, hortelã, eucalipto 
e menta, que promove um 
bom hálito.

Sugestão de uso: 1 colher de sopa, 
3x ao dia, puro ou diluído em água.

R$ 24,99
R$19,99

Reduza o colesterol e aumente a

ALHOMAX combate a gripe, 
vermes, tosse e hipertensão. 
Excelente na redução do 
colesterol e triglicerídeos, 
estimulando o sistema 
imunológico. Contém alho, 
hortelã, eucalipto e menta. 
Aumente a sua imunidade!

Ref. 1244
Alhomax 
165ml

Sugestão de uso: 1 colher de sopa, 
3x ao dia, puro ou diluído em água.

R$ 29,99
R$24,99

ÓLEO DE ALHO auxilia na 
diminuição da pressão arterial 
e dos níveis de colesterol 
e triglicerídeos. Fortalece 
o sistema imunológico. 
Coadjuvante no tratamento de 
gripes, resfriados e infecções 
do aparelho respiratório.

Sugestão de uso: 1 cápsula, 3x 
ao dia, de preferência antes das 
principais refeições.

Ref. 1071
Óleo de Alho 500mg 
60 Cápsulas

R$ 44,99
R$34,99

22% DE DESCONTO

NOVO
RÓTULO!

NOVO
RÓTULO!
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Saúde da Mulher

Ref. 1200
Saúde da 
Mulher 200ml

SAÚDE DA MULHER é um 
concentrado de ervas medicinais 
formulado para combater os 
sintomas que mais incomodam 
as mulheres: cólicas menstruais, 
irritabilidade, regular o intestino, 
combater os sintomas da TPM e 
menopausa.

Ref. 1200

Sugestão de uso: 1 colher de sopa, 1x ao dia.

AGITE ANTES DE BEBER.
Após aberto, mantenha 
o produto na geladeira.

R$ 36,99
R$27,99

24% DE DESCONTO

para você cuidar
de você!

R
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Ref. 1257
Myulherxs Chá 
500ml

500 ml

Ref. 1324
MTC Cavalinha
500mg 
60 Cápsulas

CAVALINHA ajuda a combater problemas 
do trato urinário, promove a eliminação 
de toxinas através da urina, graças a sua 
propriedade diurética. Ajuda a combater 
infl amações da próstata, útero e cistites. 
Auxilia no controle da pressão arterial. 
Melhora o aspecto das unhas e proporciona 
hidratação para a pele.

R$ 39,99
R$36,99

R$ 49,99
R$34,99

30% DE DESCONTO

AGITE ANTES DE BEBER.
Após aberto, mantenha 
o produto na geladeira.

Ref. 1324

Sugestão de uso: de 2 a 4 cápsulas ao dia, 
antes das principais refeições ou de acordo 
com prescrição de profi ssional habilitado.

Ref. 1257

Sugestão de uso: 2 colheres de sopa, diluídas 
em 1/2 copo de água, 3x ao dia.

MYULHERXS CHÁ é excelente para a saúde 
da Mulher, pois auxilia no combate de 
menstruação irregular, cólicas e corrimentos.

R
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Saúde da Mulher

Ref. 1275
Femme  
Isofl avona com 
Amora 500mg 
60 Cápsulas

FEMME ISOFLAVONA COM AMORA é para as 
mulheres que estão entrando na menopausa. 
Ajuda a atenuar os calorões dessa fase e a 
regularizar os níveis de estrogênio no corpo da 
mulher. Diminui os riscos de doenças crônicas 
e auxilia no tratamento para o Alzheimer.

Ref. 1275

Sugestão de uso: 2 cápsulas, 2x ao dia, 
quinze minutos antes das principais 
refeições.

Ref. 1338
Life Femme 
500mg 
60 Cápsulas

LIFE FEMME foi desenvolvido com uma 
formulação inédita de Maca Peruana + os 
benefícios da Beterraba, que aumenta a 
circulação sanguinea em todo o corpo, em 
especial na zona genital. O uso continuo do 
produto ajuda a recuperar sua vida sexual.

modernas como você!

Ref. 1338

Sugestão de uso: 1 cápsula, 2x ao dia 
acompanhada de líquidos.

R$ 39,99
R$29,99

25% DE DESCONTO

R$ 59,99
R$44,99

25% DE DESCONTO
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Amenize sintomas da 
TPM e menopausa

As cápsulas de AMORA são ricas em 
fi tormônios, que funcionam como o hormônio 
estradiol, um estrógeno importante, cujos níveis 
caem drasticamente na menopausa. Indicada 
para tratar sintomas como: ondas de calor, 
sudorese, secura vaginal, insônia, irritabilidade, 
ansiedade, alterações de memória. Também 
atua no aumento da imunidade, melhora da 
circulação sanguinea e memória e prevenção 
do diabetes, câncer e envelhecimento precoce.

O ÓLEO DE PRÍMULA é rico em ÔMEGA-6, 
tendo propriedade anti-infl amatória e 
estimuladora do sistema imunológico. Alivia 
os sintomas da TPM e da menopausa, auxilia 
no tratamento da hipertensão arterial, reduz 
os níveis de colesterol e previne trombose. 
Auxilia no tratamento de problemas de pele - 
acne, eczema, psoríase e dermatite - queda de 
cabelo, alivia os sintomas do Lúpus e ajuda no 
tratamento de artrite reumatoide.

Sugestão de uso: Para redução dos sintomas da 
TPM, 1 cápsula, 2x ao dia, por no mínimo 60 
dias. A partir de 61º dia, 1 cápsula ao dia nos 15 
dias que antecedem a menstruação. Para a pele, 1 
cápsula, 2x ao dia. Ingerir as cápsulas com líquidos, 
de preferência água ou suco, após as principais 
refeições, pois elas precisam de uma fonte de gordura 
para serem melhor absorvidas pelo organismo.

Ref. 1339
Óleo de 
Prímula 500mg 
60 Cápsulas

Ref. 1263
Amora 
500mg 
60 Cápsulas

R$ 49,99
R$36,99

26% DE DESCONTO

R$ 39,99
R$29,99

25% DE DESCONTO

Sugestão de uso: 2 cápsulas, 2x ao dia, 15 
minutos antes das principais refeições.

R
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Linha Kids

Ref. 1340
Polivit Kids 
200ml

POLIVIT KIDS repõe as vitaminas 
e minerais necessários ao 
organismo das crianças e jovens. 
Aumenta a energia e a imunidade, 
auxilia na produção dos hormônios 
do crescimento e melhora a 
concentração.

Sugestão de uso: 1 colher de sopa pela manhã.

R$ 29,99

R$26,99

para aprender, 
brincar e 
crescer!

Produto recomendado 
para crianças a partir 
de 2 anos de idade ou 
conforme orientação.

AGITE ANTES 
DE BEBER.
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CALMIN KIDS é um composto de ervas 
medicinais que ajuda a tranquilizar as crianças 
agitadas e com difi culdades de concentração. 
Melhora a qualidade do sono e acalma.

SPECTO MEL é um produto natural que age no 
tratamento de gripes, resfriados, tosses secas e 
alérgicas, eliminação do catarro e aumento da 
imunidade. Expectorante e fl uidifi cante.

Ref. 1345
Specto Mel
Kids 200ml

Sugestão de uso: 1 colher de sopa a noite antes 
de dormir e, para crianças muito agitadas, pode 
ser usado, 1 colher de sopa durante o dia.

Sugestão de uso: 1 colher de sopa, 3x ao dia.

Ref. 1315
Calmin Kids 
Chá 200ml

R$ 29,99

R$26,99

R$ 49,99
R$36,99

26% DE DESCONTO

AGITE ANTES 
DE BEBER.
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AGITE ANTES 
DE BEBER.
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Linha Kids

ÔMEGA 3 KIDS melhora a imunidade, 
memória e concentração, atua na saúde 
do coração e na manutenção dos níveis 
saudáveis de colesterol e triglicerídeos. É 
um suplemento a base de óleo de peixe, 
desenvolvido para as crianças. 

Sugestão de uso: 1 cápsula, 2x ao dia 
junto as principais refreições. Crianças 
menores de 5 anos só devem consumir o 
produto se forem capazes de engolir com 
segurança uma cápsula.

Ref. 1161
Ômega 3 Kids
500mg 
60 Cápsulas

CÁPSULAS
GELATINOSAS

E COM FORMATO
DE PEIXINHO

Ref. 1381
Vitamina D3 200UI 
Gotas 30ml

de lançamento
R$ 49,99

R$35,99

VITAMINA D3 para dentes e ossos fortes. 
Garante a saúde cardíaca. Auxilia na 
prevenção da depressão e do raquitismo 
durante a infância. Regula a presença 
de cálcio e ferro no sangue. Trabalha no 
funcionamento do sistema imunológico.

Ref. 1381

Sugestão de uso: indicado para crianças a 
partir de 2 anos, 1 gota ao dia ou conforme 
orientação. AGITE ANTES DE USAR.

NOVO

DESCONTO

R$ 53,99

R$49,99

1 GOTINHA DIÁRIA 
PARA SEU FILHO 
CRESCER FORTE, 
SAUDÁVEL, COM 
DENTES E OSSOS 

FORTES!
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Ref. 1180
Cromo Kids 
Hiperatividade 
30ml

Ref. 1178
Cromo Kids 
Disciplina e Obediência 
30ml

Ref. 1179
Cromo Kids 
Pesadelos e Medos 
Noturnos 30ml

Auxilia na melhoria da 
conexão com as outras 
crianças e pessoas do seu dia 
a dia, atuando no auxílio do 
controle da tensão, ansiedade 
e impaciência.

Ameniza os sentimentos 
de resistência e relutância, 
trazendo para as crianças 
maior fl exibilidade e tolerância 
em relação às suas vontades 
próprias.

Auxilia o desenvolvimento da 
sensação de tranquilidade 
e segurança, possibilitando 
o bem-estar noturno dos 
pequenos.

Qualquer Cromokid R$ 36,99                        R$26,99
cada

Auxilia na melhoria da Ameniza os sentimentos Auxilia o desenvolvimento da 

Sugestão de uso: Tomar 4 gotas 4 vezes ao dia; ao acordar, antes do almoço, antes da janta e antes de dormir. Uso 
sublingual. Evitar que a cânula encoste na boca. A concentração alcoólica na dose de 4 gotas não apresenta nível 
de toxidade, podendo então ser usado por crianças a partir de 0 anos de idade. Caso deseje atenuar o sabor, dilua 
em uma colher com água. CUIDADOS COM O PRODUTO: Não deixar o frasco exposto ao sol, calor e perfumes e 
manter distante de equipamentos eletrônicos. A terapia fl oral não deve substituir os tratamentos convencionais, mas 
auxiliá-los. Não apresentam efeitos colaterais e contra-indicações.

A Linha Cromokids possui 
fórmulas que contemplam 
todas as fases da infância. Mais 
equilíbrio emocional para as 
crianças!

PARA
CRIANÇAS

HIPERATIVAS

PESADELOS
E MEDOS

NOTURNOS

DISCIPLINA E
OBEDIÊNCIA

Linha Cromokids

70
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Indicado para ani-
mais que se lambem, 
se mordem e se lim-

pam de forma compulsiva, 
como pássaros que arran-
cam as próprias penas. O 
composto auxilia também 
nos casos de automutilação 
e coprofagia (ato de comer 
as fezes). Trata compor-
tamentos incontroláveis, 
obsessivos, repetitivos e au-
destrutivos, proporcionando 
ao bichinho a sensação de 
tranquilidade.

Indicado para animais 
hiperativos, agitados, 

desafi antes e com compor-
tamentos incontroláveis. A 
fórmula dosa energia, entu-
siasmo e impulsividade para 
conviver bem com todos. De-
senvolve paciência, tolerân-
cia e fl exibilidade, removendo 
atitudes indesejadas.

Indicado para auxiliar 
os bichinhos que ata-

cam pessoas e outros ani-
mais. Em geral, defendem o 
seu território. A fórmula traba-
lha o sentimento de ciúmes e 
dominação, proporcionando 
calma e controle emocional, 
reduzindo os sintomas que 
geram stress e agressividade.

Ref. 1291
Cromo Pet 
Lambedura 26g

Ref. 1290
Cromo Pet 
Hiperatividade 26g

Ref. 1289
Cromo Pet Stress e 
Agressividade 26g

Indicado para auxiliar Indicado para ani- Indicado para animais 

Qualquer Cromopet R$ 46,99                        R$36,99
cada

A Linha CromoPet é uma ótima 
opção de terapia natural para 
o seu animalzinho. O produto 
pode ser colocado diretamente 
na boca do animal ou diluído na 
água.

Linha Cromopet

jadas. geram stress e agressividade.

Sugestão de uso: 5 glóbulos, 3 a 4x ao dia, diretamente na boca 
ou diluído em água. Caso deseje, também pode ser colocado 20 
glóbulos em 500ml de água e trocar a água diariamente.

PARA
ANIMAIS
QUE SE

LAMBEM
DEMAIS

PARA
ANIMAIS

AGRESSIVOS

PARA
ANIMAIS

HIPERATIVOS

71
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Ref. 1176
Cromofl oral 
Domínio da 
Ansiedade 30ml

Ref. 1177
Cromofl oral 
Sentimento de 
Desânimo, Tristeza 
e Depressão 30ml

Ref. 1171
Cromofl oral 
Cansaço Físico e 
Mental 30ml

Ref. 1174
Cromofl oral 
Controle 
Alimentar 30ml

Todos os CROMOFLORAIS das páginas 72 e 73

Auxilia pessoas 
com cansaço 
físico e mental, 

seja pelo excesso de 
trabalho, vida pessoal, 
estudo ou enfermidade 
prolongada. Ajuda a 
recuperar a energia e a 
vitalidade, restaurando 
a sua força interior.

Ação efetiva 
no controle da 
compulsão ali-

mentar, ansiedade e 
carências emocionais, 
contribuindo na supres-
são do apetite psicoló-
gico. Atua no auxílio da 
melhora da autoestima 
e reeducação alimentar.

Auxilia na for-
ma de pensar 
e controlar a 

ansiedade quando as 
coisas não acontecem 
com a rapidez deseja-
da. Age no equilíbrio 
emocional, reduzindo 
a afl ição e tornando a 
rotina mais tranquila. 

Indicado para 
quem sente 
falta de fé, tris-

teza decorrente de situ-
ações como perda de 
parente, desemprego 
ou separação. Auxilia 
no desenvolvimento de 
atitude positiva,  res-
taurando a felicidade.

CANSAÇO 
FÍSICO E 
MENTAL

CONTROLE
ALIMENTAR

DOMINIO DA 
ANSIEDADE

TRISTEZA E 
DEPRESSÃO

cores que curam!
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Cromofl orais

Ref. 1226
Cromofl oral 
Energia dos 7 
Chakras 30ml

Ref. 1298
Cromofl oral TPM e 
Menopausa 30ml

Ref. 1173
Cromofl oral 
Reparação do 
Sono 30ml

Ref. 1170
Cromofl oral 
Concentração e 
Memória 30ml

Auxilia na su-
avização do 
d e s con f o r t o 

deste período, mini-
mizando o descontro-
le emocional, tristeza, 
nervosismo, calores 
pelo corpo, inchaço e 
cólicas.

Ajuda as pesso-
as com pensa-
mentos indese-

jados e preocupações 
repetitivas durante a 
noite e também as 
que acordam várias 
vezes a noite, com o 
chamado “sono leve”.

Os chakras são 
centros de ener-
gia que existem 

ao longo do corpo e, em 
desequilibrio, podem 
causar desarmonia emo-
cional e doenças. Este 
produto possui 7 aromas 
e 7 cores que equivalem 
aos nossos chakras.

Indicado para 
quem está na 
expectativa de 

um exame, um teste 
ou em qualquer situa-
ção que exija coragem, 
segurança, autocon-
trole, concentração e 
tranquilidade. Útil nas 
difi culdades de apren-
dizado.

Cromofl orais

Sugestão de uso: Tomar 4 gotas 4 vezes ao dia; ao acordar, antes do almoço, antes da janta e 
antes de dormir. Uso sublingual. Reter na boca antes de engolir. Restrições: Não tomar próximo 
da escovação dos dentes e quando consumir balas e chicletes de menta e hortelã. Evitar que 
a cânula encoste na boca. Não deixar o frasco exposto ao sol, calor e perfumes e manter 
distante de equipamentos eletrônicos. A terapia fl oral não deve substituir os tratamentos 
convencionais, mas auxiliá-los. Não apresentam efeitos colaterais e contra-indicações. 
Seguindo a recomendação de uso, podem ser utilizados por adultos, gestantes e lactantes.

27% DE DESCONTO

R$ 36,99
R$26,99

cada

TPM E 
MENOPAUSA

ENERGIA DOS
7 CHAKRAS

REPARAÇÃO 
DO SONO

CONCENTRAÇÃO 
E MEMÓRIA

cores que curam!
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Ref. 1327
Vitamina B12 
280mg 60 Cápsulas

VITAMINA B12 é essencial 
para o desenvolvimento e 
manutenção das funções 
do sistema nervoso. Previne 
problemas cardíacos 
e derrame cerebral. 
Importante para a formação 
das células vermelhas do 
sangue e no metabolismo 
energético, previne a 
depressão e auxilia no 
desenvolvimento dos 
músculos.

Ref. 1331
Biotina 500mg 
60 Capsulas

A BIOTINA, além de 
participar de funções 
metabólicas, é responsável 
por deixar mais forte a saúde 
dos cabelos, unhas e pele. É 
uma vitamina hidrossolúvel 
que desempenha um papel 
fundamental na manutenção 
da integridade da pele, 
mantendo-a saudável. Evita 
a queda dos cabelos, deixa 
as unhas mais fortes e 
favorece a saúde dos ossos.

VITAMINA D3 - sua 
principal função é facilitar 
a absorção de cálcio pelo 
organismo, que é essencial 
para o desenvolvimento 
saudável dos ossos e dos 
dentes. Além de melhorar 
a saúde óssea, a vitamina 
D previne doenças como 
obesidade e diabetes e 
melhora a imunidade.

Ref. 1328
Vitamina D3 
280mg 60 Cápsulas

R$ 39,99
R$34,99

R$ 39,99
R$36,99

R$ 36,99
R$34,99

Vitaminas na dose certa!

R
R

R

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao 
dia.

Sugestão de uso: 1 a 2 cápsulas 
ao dia.

Sugestão de uso: 1 cápsula 
ao dia, preferencialmente pela 
manhã após a refeição.



7575

Vitaminas e Minerais

Ref. 1329
Cloreto de Magnésio PA 
500mg 60 Cápsulas

CLORETO DE MAGNÉSIO 
PA é composto por cloro 
e magnésio que trata a 
defi ciência de magnésio no 
sangue. Previne doenças como 
as cardiovasculares, derrame,  
diabete mellitus, hipertensão, 
etc. Para os praticantes de 
atividades físicas, os benefícios 
do magnésio estão associados 
a fatores como produção de 
energia, contração muscular, 
hipertrofi a e recuperação dos 
músculos após o treino.

Ref. 1325
Zinco 280mg 
60 Cápsulas

ZINCO é um mineral potente 
na melhora da imunidade. 
Favorece a saúde da pele, 
cabelos, unhas, visão e o 
metabolismo da vitamina A. 
Atua na prevenção da Doença 
de Alzheimer. A defi ciência de 
zinco pode diminuir o desejo 
sexual em mulheres e causar 
impotência nos homens, além 
de afetar a capacidade de 
memória e concentração.

Ref. 1330
Dimalato de Magnésio 
500mg 60 Cápsulas

DIMALATO DE MAGNÉSIO 
atua na prevenção e tratamento 
da osteoporose, fi bromialgia, 
na saúde do coração, no 
aumento da absorção do 
cálcio da alimentação, no 
combate e prevenção de 
lesões musculares, câimbras 
e faqueza muscular. A 
defi ciência de magnésio pode 
causar stress, depressão, 
doença cardíaca, trombose, 
hipertensão arterial, diabetes, 
fadiga e câimbras.

Sugestão de uso: 1 cápsula, 2x 
ao dia.

Sugestão de uso: 1 cápsula ao dia, 
preferencialmente após a refeição.

Sugestão de uso: 1 cápsula, 3x 
ao dia, preferencialmente junto 
com a refeição.

R$ 51,99
R$38,99

25% DE DESCONTO

R$ 39,99
R$34,99

R$ 51,99
R$44,99

Cuidado diário da saúde

R
R R
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A COENZIMA Q10 tem propriedades 
antioxidantes e ajuda quem pratica exercícios 
físicos como a musculação, onde o esforço 
pode liberar radicais livres, além do desgaste 
muscular. Auxilia na restauração do tecido 
cardiovascular que foi lesado, sobretudo com a 
obstrução do colesterol, regula os movimentos 
de contração e relaxamento do coração e 
ajuda a reduzir a pressão sanguínea.

Sugestão de uso: 1 cápsula, 2x ao dia junto 
com as principais refeições, pois a gordura 
ajuda na melhor absorção.

Aumento da imunidade e suplementação. 
Reduz a suscentabilidade a infecções. 
Importante para o crescimento e regeneração 
dos tecidos, na síntese do colágeno e uma 
melhor cicatrização. A falta de VITAMINA C 
pode ocasionar anemia, cansaço, tontura, 
queda de cabelos, sangramento nas gengivas, 
hematomas e má cicatrização, podendo, nos 
casos graves, causar histeria e depressão.

Ref. 1356
Coenzima Q10 
500mg 
60 Cápsulas

Sugestão de uso: ingerir 2 cápsulas ao dia. 
Cada cápsula contém 500mg. 2 Cápsulas, 
1000mg ou 1g ao dia de Vitamina C.

Ref. 1347
Vitamina C 1000 
500mg 
60 Cápsulas

76

R$ 69,99
R$49,99

28% DE DESCONTO

R$ 49,99
R$39,99

20% DE DESCONTO

Imunidade é a melhor defesa
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Vitaminas e Minerais

A principal função da VITAMINA D  é facilitar 
a absorção de cálcio pelo organismo, que é 
essencial para o desenvolvimento saudável 
dos ossos e dos dentes. Além de melhorar 
a saúde óssea, previne doenças como 
obesidade, diabetes mellitus e hipertensão. 
Reduz ainda o risco de certos tipos de 
câncer, como próstata, câncer de mama e 
câncer de cólon.

É vitamina pura!

Ref. 1348
Vitamina D3 
2000ui 
500mg 
30 Cápsulas

77

VITAMINA K2 + D3 + CÁLCIO 
contribui para a saúde dos vasos sanguíneos, 
ajuda na prevenção de doenças cardíacas, 
auxilia na coagulação do sangue e ainda é 
benéfi ca para a saúde dos ossos, dentes, 
melhora do sistema imune e também na 
construção muscular.

Recomendação de uso: 1 cápsula ao dia.

Recomendação de uso: ingerir 2 cápsulas ao dia.

R$ 49,99
R$32,99

34% DE DESCONTO

Ref. 1351
Vitamina K2 + D3 
+ Cálcio 2000Ui 
500mg 60 Cápsulas

R$ 49,99
R$39,99

20% DE DESCONTO
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Ref. 1326
Vitamina A 280mg 
60 Cápsulas

VITAMINA A auxilia no 
funcionamento do sistema 
imune e no metabolismo 
do ferro. Contribui para a 
manutenção da pele, para 
o combate à acne, além de 
inibir a carcinogênese, ou 
seja, a formação do câncer. 
Combate à anemia, evita 
úlceras de pele, melhora 
a imunidade e evita a 
periodontite.

Ref. 1072
Complexo B 250mg 
60 Cápsulas

COMPLEXO B é um conjunto 
de oito vitaminas - B1, 
B2, B3, B5, B6, B7, B9 e 
B12 - com ação importante 
no metablismo celular. 
Elas são responsáveis por 
fazer a transformação dos 
carboidratos em energia 
para o organismo. Ajudam 
na formação das hemácias 
e essencial para o sistema 
nervoso central.

CÁLCIO + VIT D3 são 
nutrientes essenciais para 
a saúde dos osso, dentes 
e unhas. Previne e trata 
osteopenia e osteoporose. 
Auxilia no processo de 
contração e relaxamento 
muscular e regula os 
batimentos cardíacos.

Ref. 1069
Cálcio e Vitamina D 
500mg 60 Cápsulas

R$ 39,99
R$31,99

R$ 49,99
R$44,99

R$ 44,99
R$38,99

Sugestão de uso: 1 cápsula ao 
dia, preferencialmente junto com 
a principal refeição.

Sugestão de uso: 1 cápsula ao 
dia, preferencialmente junto com 
a principal refeição.

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao 
dia, preferencialmente junto com 
a principal refeição.

O poder das vitaminas

R

78
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Vitaminas e Minerais

79

POLIVITAMÍNICO de A a Z vai completar 
a alimentação com as vitaminas e minerais 
que as refeições não conseguem suprir, ou 
pela correria no dia a dia, ou por uma dieta 
restritiva (como um regime para perder peso) 
ou, ainda, após uma cirurgia de redução do 
estômago, por exemplo. 

Ref. 1300
Vitta Femme Sênior 50+ 
30 cápsulas

Suplemento de vitaminas e minerais para 
mulheres acima dos 50 anos ou com carências 
vitamínicas. Contém as vitaminas: A, B1, B2, 
B3, B5, B6, B12, C, e D. Vita Femme contém 
também vitamina B9, conhecida como ácido 
fólico, importante para manter a saúde do 
cérebro, fortalecer o sistema imunológico, 
previnir doenças como anemia, câncer, 
doenças cardíacas e controlar a evolução do 
vitiligo.

Ref. 1093
Polivitamínico de 
A a Z 500mg 30 Cápsulas

R$ 39,99
R$34,99

12% DE DESCONTO

R$ 49,99
R$36,99

26% DE DESCONTO

em todas as idades!

vitiligo.

Sugestão de uso: 1 cápsula ao 
dia, preferencialmente pela manhã 
junto com a 1ª refeição do dia.

Sugestão de uso: 1 cápsula 
ao dia, junto com a principal 
refeição.

1 CÁPSULA
AO DIA

R
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LIBD PRÓ é um suplemento inovador. 
Reune na sua composição ingredientes 
que darão aquele “up” na sua vitalidade. 
Poderoso estimulante sexual aliado a um 
suplemento nutricional energético para 
viver com mais disposição. É uma fórmula 
que atua no organismo melhorando a 
impotência, falta de libido (masculina ou 
feminina), recuperação da atividade sexual 
e massa muscular. Atua como estimulante 
na produção da testosterona, afrodisíaco, 
agente contra impotência e insônia e alivia 
os efeitos da menopausa.

Quer mais energia e disposição 
física e sexual?

Ref. 1358
LIBD PRÓ 
500mg 
60 Cápsulas

Ref. 1358

Sugestão de uso: 2 cápsulas a noite.

Este Cromofl oral ajuda aquelas pessoas 
que sentem-se tomadas por cansaço 
mental, fadiga e preguiça que por muitas 
vezes acaba reduzindo o desempenho e 
desejo sexual, pois recupera a vitalidade e 
envolvimento com a vida proporcionando 
mais energia. Também para aqueles que 
possuem um rígido código de valores e 
regras morais negando muitas alegrias e 
prazeres da vida. Este composto abranda a 
autocrítica e rigidez excessiva favorecendo 
a reconexão com seu próprio corpo e 
desejos.

Ref. 1357
Cromofl oral 
Aumento da Libido 
30mll

R$ 69,99
R$49,99

28% DE DESCONTO

R$ 34,99
R$29,99

80

Sugestão de uso: 4 gotas, 4x ao dia. Ha-
vendo necessidade, pode ser usado mais 
vezes. Recomenda-se que seja colocado 
embaixo da língua, e segure na boca al-
guns segundos antes de engolir.
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Estimulantes

Ref. 1251
Maca Peruana 
500mg 
60 Cápsulas

A MACA PERUANA aumenta a 
libido, auxilia no emagrecimento, 
combate a anemia, fortalece a 
imunidade, combate a osteoporose, 
ajuda na menopausa, melhora a 
fertilidade e produz bem-estar.

R$ 49,99
R$37,99

24% DE DESCONTO

Aproveite os
momentos a dois

81

Sugestão de uso: 2 cápsulas, 2x ao dia, 
preferencialmente após as refeições.

NOVO
RÓTULO!
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Ref. 1261
Guaraná 500mg 
60 Cápsulas

Ref. 1287
Guaranaçaí 
500mg 
60 Cápsulas

Tônico e estimulante, o GUARANÁ 
proporciona energia para o bom desempenho 
do trabalho, estudos e atividades que 
necessitam de maior disposição. Possui 
elevado teor em cafeína, ideal nos casos 
de cansaço, stress, sonolência, fraqueza e 
depressão.

O GUARANAÇAÍ proporciona energia para 
o bom desempenho do trabalho, estudos e 
atividades diárias que necessitam de maior 
disposição. Acaba com a sensação de fadiga 
causada pelo stress do esforço intelectual e 
físico. Ideal para casos de cansaço, stress, 
sonolência, fraqueza e depressão.

Ref. 1287

Recomendação de uso: 1 cápsula, 2x ao dia, preferencialmen-
te após as refeições nos horários que você mais necessita de 
atenção e disposição.

R$ 39,99
R$28,99

27% DE DESCONTO

R$ 34,99
R$28,99

82

Guaraná + Açaí
Mais energia para os seus dias
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Estimulantes

Ref. 1283
VIAGRON 
500mg 
60 Cápsulas

VIAGRON é uma fórmula desenvolvida 
para dar mais diposição física e 
principalmente sexual em homens e 
mulheres. Combate a frigidez feminina 
e a impotência masculina.

Sugestão de uso: 2 cápsulas após o jantar.

R$ 44,99
R$33,99

24% DE DESCONTO

83

Viagra 
Natural
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POTENMIL é um produto 
concentrado que auxilia no 
metabolismo energético, 
trazendo mais disposição e 
energia para o organismo. 
Sua composição é rica 
em vitaminas e minerais 
que auxiliam para maior 
estimulo e energia, inclusive 
atuando com muito êxito na 
sua vida sexual.

Sugestão de uso: 1 colher de 
sopa, 3x ao dia.

Ref. 1352
Potenmil 200ml

R$ 39,99
R$29,99

25% DE DESCONTO

ENERGÉTICO

ESTIMULANTE

MENOS CANSAÇO

MAIS DISPOSIÇÃO

Surpeenda!

84

AGITE ANTES DE BEBER.
Após aberto, mantenha 
o produto na geladeira.
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Saúde do Homem
Você sabia que mais de 40% dos casamentos 
acabam em divórcios por falta de diálogo, 
estresse, baixa hormonal e falta de apetitie 
sexual? O que você está esperando para 
você conhecer o PONTENMIL PREMIUM? 
Melhore o seu desempenho sexual e volte 
a desfrutrar dos prazeres a dois agora! O 
Pontenmil Premium é um suplemento 
inovador formulado com ingredientes 100% 
naturais, sem efeitos colaterais. Além de 
melhorar o seu desempenho sexual, o 
Potenmil Premium é indicado para melhorar 
a sua disposição no dia a dia, cabeça 
cansada, estresses da vida moderna. Volte 
a viver o que a vida tem de melhor, com 
PONTEMIL PREMIUM!

de lançamento
R$ 52,99

R$36,99Ref. 1386
Potenmil 500mg 60 
Cápsulas

85

DESCONTO

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia.

NOVO
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O LICOPENO pode auxiliar a prevenir o câncer de 
próstata, problemas cardiovasculares e no controle 
da pressão arterial. Formulado a partir do pigmento 
do tomate, é um antioxidante que, quando absorvido 
pelo organismo, ajuda a impedir e reparar os danos às 
células causados pelos radicais livres.

Ref. 1355
Licopeno + Selênio 
+ Zinco 500mg
60 CápsulasSugestão de uso: 2 cápsulas ao dia.

86

Invista na sua 
saúde, previna
doenças como
o câncer

R$ 69,99
R$49,99

28% DE DESCONTO
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Saúde do Homem

Ref. 1394
Óleo de Semente de 
Abóbora 1350mg 
60 Cápsulas

87

de lançamento
R$ 79,99

R$59,99

Confi ra aqui mais benefícios desta PÍLULA MARAVILHOSA para a saúde:
Auxilia a diminuição do stress e aumento o bem-estar, pois contém triptofano e magnésio, 
substâncias que atuam à nível cerebral, ajudando a combater o stress excessivo e estimulando 
a memória. Ajuda no emagrecimento, por ser rica em fi bras, ajuda a diminuir a captação de 
gordura. Ameniza infl amações, por ser fonte de ômega 3, que tem ação anti-infl amatória. 
Possibilita a melhora a saúde da próstata e a tireoide: por serem ricas em zinco. Importante 
contra anemia, porque é uma boa fonte de ferro. Diminui a cólica menstrual e a TPM, porque 
contém magnésio, que atua diminuindo a contração muscular e, consequentemente, a cólica 
menstrual. Favorece a saúde do coração e do sistema cardiovascular, contém fi to esteróis, e, 
além disso, têm propriedades anti-hipertensoras, que ajudam a diminuir a pressão alta. Atua 
contra radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce das células, a formação de rugas e 
manchas na pele, promovendo a hidratação e maciez da mesma. As vitaminas A, C e E auxiliam 
também na limpeza da pele.

Conheça os benefícios do óleo de semente 
de abóbora para homens e mulheres

Sugestão de uso: 3 cápsulas ao dia.

DESCONTO

NOVO

TRATAMENTO DE ARTRITE

DIMINUIÇÃO DO COLESTEROL

COMBATE QUEDA DE CABELO

MAIS QUALIDADE NO SONO

SAÚDE DA PRÓSTATA E DA TIREÓIDE
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TRIBULUS atua no aumento da libido, 
agindo como um viagra natural para homens 
e mulheres, principalmente durante e após o 
período da menopausa. Melhora a fertilidade. 
Vasodilatador, aumenta a circulação sanguínea 
e os níveis de testosterona, que facilitam o 
ganho de massa muscular e força. Melhora o 
desempenho sexual, físico e mental.

Ref. 1310
MTC Tribulus 
Terrestris 500mg 
60 Cápsulas

Ref. 1349
Prostantil 
500mg 
60 Cápsulas

PRONTANTIL é um suplemento vitamínico 
que contém vitaminas e minerais como 
Zinco, Ômega 3 em pó e Licopeno de tomate. 
Estudos têm mostrado que o licopeno pode 
retardar e até frear o crescimento do câncer 
de próstata e, principalmente, prevenir o 
desenvolvimento do tumor nesta glândula 
masculina.

88

R$ 49,99
R$42,99

14% DE DESCONTO

R$ 69,99
R$49,99

28% DE DESCONTO

desempenho sexual, físico e mental.

Previna o câncer de próstata,
comece hoje!

Ref. 1310

Sugestão de uso: ingerir 1 cápsula, 2x ao dia, 
antes das principais refeições ou de acordo 
com prescrição de um profi ssional habilitado.

Ref. 1349

Sugestão de uso: ingerir 1 cápsula, 2x 
ao dia, preferencialmente junto com as 
principais refeições.
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Saúde do Homem

Ref. 1301
Vitta Homme 
Sênior 50+ 
30 Cápsulas

Suplementos de vitaminas e mi-
nerais para homens maduros.
Contém as vitaminas: A, B1, B2, 
B3, B5, B6, B12, C, e D. Contém 
também vitamina E, que previne 
contra o envelhecimento precoce 
e ajuda no controle da glicose.

1 CÁPSULA
AO DIA

89

R$ 49,99
R$36,99

26% DE DESCONTO

Sugestão de uso: ingerir 1 cápsula ao 
dia, junto com a principal refeição.

Homens maduros e
fortes com Vitta Homme
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DOR DE CABEÇA, ENXAQUECA, 
SINUSITE, TENSÃO NERVOSA E 
INSÔNIA:
coloque 1 a 2 gotas de Óleo de Menta 
ou uma pequena porção da pasta 
mentolada na mãos e esfregue uma na 
outra até sentir aquecer. Em seguida, 
leve as mãos em forma de concha 
até o nariz e respire fundo, como uma 
inalação. Assim amplia o potencial 
respiratório, acalma os nervos, estimula 
o relaxamento e provoca o sono.

MAU CHEIRO NOS PÉS: pingue duas 
gotas do óleo dentro do sapato ou aplique 
uma fi na camada da pomada nos pés. 
Neutraliza os odores e proporciona uma 
sensação agradável e refrescante.

CÓLICAS MENSTRUAIS, CONTUSÕES, 
DISTENSÕES, DORES NAS PERNAS, 
TENSÃO MUSCULAR E DORES NA 
COLUNA: misture 10 gotas de óleo 
essencial de menta em 100ml de água 
quente, mergulhe uma toalha e faça 
compressa colocando sobre a parte 
a ser tratada. Ou ainda, massageie o 
local com a pasta mentolada. A ação 
analgésica é imediata.

DOR DE DENTE: adicione uma gota em 
um copo de água morna, misture e faça 
bochechos. (não pode ingerir o produto). 
Hemorroidas: Faça compressas ou 
banhos de assento. RESTRIÇÕES: 
Estes produtos NÃO podem ser 
ingeridos. Proteja os olhos durante os 
procedimentos de uso. Uso externo 
(tópico).

Produtos naturais com
benefícios duradouros

procedimentos de uso. Uso externo 

benefícios duradourosbenefícios duradourosbenefícios duradourosbenefícios duradourosbenefícios duradourosbenefícios duradourosbenefícios duradourosbenefícios duradourosbenefícios duradourosbenefícios duradouros

Estes produtos NÃO podem ser 

Ref. 1246
Pasta Mentolada 
MD15 Plus 10g

R$ 24,99
R$19,99

20% DE DESCONTO

90

Ref. 1248
Óleo de Menta 
MD1 10ml

R$ 24,99
R$16,99

32% DE DESCONTO

CONGESTÃO
NASAL, CHULÉ E

CÓLICAS
MENSTRUAIS

ALIVIA DOR DE
CABEÇA,

COLUNA, DENTES
E GARGANTA

Estes produtos 
não substituem a 
consulta médica.
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Cosméticos

Ref. 1188
Canela de Velho 
Gel Massageador 
220g

GEL MASSAGEADOR CANELA DE VELHO é um mix de ervas e extratos com poderes 
cicatrizantes e anti-infl amatórios que auxiliam no combate as dores osteomusculares. 
Relaxamento para o cansaço físico e tensão muscular.

Ref. 1188

Relaxamento para o cansaço físico e tensão 

ALIVIA DORES
NAS PERNAS, 

COSTAS E
ARTICULAÇÕES

Alívio imediato para a sua dor

R$ 38,99
R$29,99

23% DE DESCONTO
91
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ÔMEGA 3 - 6 - 9 PLUS auxilia na 
redução dos níveis dos triglicerídeos 
e do colesterol ruim (LDL), possui 

ação anti-infl amatória, previne o entupi-
mento dos vasos sanguineos, mantém o 
cérebro ativo, ajuda na prevenção de doen-
ças e reduz a irritabilidade, ondas de calor, 
suor e ansiedade, sintomas ocasionados 
pelo climatério (período pré-menopausa).

Ref. 1068
Ômega 3 - 6 - 9 
1000mg 60 Cápsulas

Ref. 1202
Ômega 3 Óleo 
de Peixe 700mg 
60 Cápsulas

Ref. 1129
Ômega 3 Óleo 
de Peixe 700mg 
120 Cápsulas

Ref. 1202 Ref. 1129

Sugestão de uso: 1 a 2 cápsulas, 2x ao dia, 
após as principais refeições.

ÔMEGA 3 favorece a saúde do 
cérebro e do coração. Reduz o risco de 
desenvolver doenças como: diabetes, 

acidente vascular cerebral (derrame), artrite 
reumatóide e asma. Reduz o colesterol ruim 
(LDL) e os triglicerídeos, regula a pressão 
arterial e colabora para a melhora da atenção 
e concentração. Atua na saúde dos olhos, no 
combate a obesidade e reduz os efeitos do 
processo infl amatório causado por exercícios 
de alta intensidade.

Ref. 1068

Sugestão de uso: 1 cápsula, 2x ao dia, 
preferencialmente após as refeições.

92

R$ 59,99

R$54,99

R$ 79,99
R$59,99

25% DE DESCONTO

R$ 49,99

R$42,99
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Saúde do Coração

Ref. 1279
Ômega 3 Max Plus 
1000mg 120 Cápsulas

Ref. 1278
Ômega 3 Max Plus 
1000mg 60 Cápsulas

ÔMEGA 3 MAX PLUS alta 
concentração. Ação antioxidante, 
fonte de EPA e DHA, ajuda 

no controle do níveis do colesterol e 
reduz consideravelmente os riscos 
de complicações cardiovasculares. 
Complementa as necessidades diárias dos 
micronutrientes no organismo. Contribui 
para a saúde do coração e todas funções 
do corpo. Equilibrio físico e mental. Ajuda 
na recuperação do ânimo e da disposição.

Ref. 1279Ref. 1278

Sugestão de uso: 1 cápsula, 2x ao dia, 
preferencialmente após as refeições.

R$ 49,99
R$35,99

28% DE DESCONTO

R$ 69,99
R$54,99

21% DE DESCONTO 93
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Ref. 1264
Berinjela 500mg 
60 Cápsulas

Ref. 1095
Berinjela 500mg 
100 Cápsulas

A CHIA reduz o 
apetite, o colesterol 
e os triglicerídeos,  

auxilia o funcionamento do 
intestino, é fonte vegetal de 
Ômega 3, 6 e 9, vitaminas, 
minerais, proteínas, fi bras 
e antioxidantes. Aumenta a 
capacidade de aprendizagem 
e memória. Previne doenças 
como câncer, Alzheimer e 
depressão.

Sugestão de uso: 1 
cápsula, 3x ao dia, após as 
refeições.

Sugestão de uso: 2 
cápsulas, 2x ao dia.

Fonte vegetal de 
ômega 3, 6 e 9, a 
LINHAÇA DOURADA 

é rica em ácido fólico, 
manganês, cobre, fósforo, 
vitamina B6 e fi bras. Auxilia 
no combate a hipertensão, 
colesterol e triglicerídeos 
altos. Favorece a saúde da 
pele e o emagrecimento, 
ameniza sintomas da TPM e 
menopausa.

A BERINJELA possui 
alto teor de fi bras e é 
utilizada no controle 

dos níveis de colesterol. 
Auxilia na diminuição da 
gordura nas artérias, previne 
aterosclerose, regula o 
colesterol, diminui a gordura 
do fígado e auxilia também 
no emagrecimento.

R$ 39,99
R$29,99

25% DE DESCONTO

Ref. 1240
Chia + Vitamina C 
500mg 60 Cápsulas

Ref. 1230
Óleo de Linhaça 
1000mg 
60 Cápsulas

R$ 44,99

R$36,99

R$ 44,99

R$39,99

R$ 54,99

R$46,99
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Linhaça, Chia e Berinjela!

Sugestão de uso: 2 
cápsulas, 2x ao dia, antes 
das refeições.

NOVO
RÓTULO!

NOVO
RÓTULO!
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Saúde do Coração

Ref. 1232
Semente de Uva 
500mg 60 Cápsulas

Sugestão de uso: 2 cápsulas, 2x 
ao dia, antes das refeições.

A SEMENTE DE UVA é rica em 
gorduras insaturadas, em especial, 
ômega-6. Ajuda no trato de doenças 

cardíacas, evitando o acúmulo de gorduras 
nas paredes das veias, na redução da 
pressão arterial, impede as doenças da 
pele como psoríase e eczemas, melhora a 
circulação sanguínea e diminui sintomas 
alérgicos. Pode ajudar a tratar circulação 
e insufi ciência venosa crônica e doenças 
oculares relacionadas com o diabetes.

R$ 39,99

R$32,99

95

Semente de Uva
Benefícios para a beleza e a saúde

Reduz o colesterol

Previne o câncer

Trombose e varizes

Combate estrias

Melhora pele com acne

NOVO
RÓTULO!
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Ref. 1361
Levedo de Cerveja 500mg 
200 Comprimidos

R$ 39,99
R$26,99

32% DE DESCONTO

Ref. 1341
Levedo de Cerveja 500mg 
400 Comprimidos

LEVEDO DE CERVEJA é rico em proteínas 
e nutrientes como vitaminas B1, B2, B3 
e B6, ferro, fi bras, magnésio, fósforo e 
carboidratos. Facilita o equilíbrio da insulina 
no organismo. Reduz inchaços provenientes 
do mau funcionamento do intestino. 
Fortalece o sistema imunológico. Evita 
danos causados por radicais livres. Ajuda 
a prevenir o câncer. Melhora a digestão. 
Reduz sintomas de TPM e acnes. Equilibra o 
colesterol e fortalece o sistema respiratório.colesterol e fortalece o sistema respiratório.

Ref. 1361Ref. 1341

Sugestão de uso: 3 comprimidos, 3x ao dia. 
Total 9 comprimidos ao dia, após as refeições.

REDUZ 
INCHAÇOS

E MELHORA
A DIGESTÃO

PRÓ FIGO é um produto concentrado 
que auxilia na saúde do estômago, fi gado 
e intestinos. Má digestão, azia e cólicas 
intestinais são rapidamente solucionadas 
com o seu uso. Pra que sofrer? Tome PRÓ 
FIGO e curta todos os prazeres da vida.

Ref. 1353
Pró Figo
200ml

AGITE ANTES DE BEBER.
Após aberto, mantenha 
o produto na geladeira.

Ref. 1353

Sugestão de uso: 1 colher de sopa, 3x ao dia.

ALÍVIO 
PARA AZIA, 

MÁ DIGESTÃO
E GASTRITES

R$ 49,99
R$39,99

20% DE DESCONTO

R$ 34,99
R$24,99

28% DE DESCONTO

96
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Sistema Digestivo

Ref. 1199
Amargo 
200ml

Ref. 1094
Amargo 500mg 
100 Cápsulas

Má digestão? AMARGO é a solução!

Ref. 1094

Sugestão de uso: 2 cápsulas, 2x ao dia, após 
as refeições.

Ref. 1262
Amargo 500mg 
60 Cápsulas

Sugestão de uso: 1 colher de sopa, puro ou 
diluído em 1/2 copo d’água, até 3x ao dia, após 
as refeições

Gastrite

Refluxo e boca amarga

Inchaço e constipação Enxaqueca

Distúrbios estomacais

Má digestão e azia

R$ 32,99
R$24,99

24% DE DESCONTO

R$ 54,99
R$44,99

18% DE DESCONTO

R$ 39,99
R$29,99

25% DE DESCONTO

97
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Alimentos Funcionais

Ref. 1224
Farinha de Chia 
200g

Ref. 1222
Farinha de 
Maracujá 200g

Ref. 1224 Ref. 1222Ref. 1222Ref. 1222
R$ 29,99

R$26,99

R$ 29,99

R$22,99

R$ 34,99

R$29,99

R$ 29,99

R$26,99
Ref. 1225
Farinha de Banana 
Verde 200g

Ref. 1155
Sal Rosa do Himalaia 
Fino Pack 500g

REDUZ 
COLESTEROL,
E COMBATE
PRISÃO DE

VENTRE

EMAGRECE, 
SACIA E REDUZ 
O COLESTEROL

SACIA A
FOME E

AJUDA A
EMAGRECER

PARA
HIPERTENSOS E 
PESSOAS COM
INSUFICIÊNCIA

RENAL
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Varyx Chá ou 
MTC Ginkgo Biloba

R$ 49,99                        R$36,99
cada

Sistema Circulatório

GINGKO BILOBA trata varizes, úlceras varicosas, 
artrite dos membros inferiores, diminuição da 
capacidade auditiva e vertigens. Melhora a circulação 
sanguínea, fl uxo de oxigênio e nutrientes nas células. 
Trata a isquemia cerebral ou periférica, reduz risco 
de tromboses, controla pressão arterial, melhora a 
concentração, memória e circulação sanguínea do 
cérebro.

500 ml

VARIZES
Tchau

Sugestão de uso: 2 colheres de sopa em 1/2 copo 
d’água, 3x ao dia.

Sugestão de uso: ingerir 1 cápsula, 2x ao dia 
antes das principais refeições ou de acordo 
com a prescrição de um profi ssional habilitado.

Varizes são pequenas 
veias que surgem ao 
longo das pernas e pés 
e podem causar dor 
e inchaço. As veias 

AGITE ANTES DE BEBER.
Após aberto, mantenha 
o produto na geladeira.

Ref. 1256
Varyx Chá 
500ml

Ref. 1305
MTC Ginkgo Biloba  
500mg 60 Cápsulas

das pernas são responsáveis por 
reconduzir o sangue ao coração após 
ter irrigado os membros inferiores. 
VARYX  é um produto 100% natural 
que atua na melhora da qualidade 
destas veias, reduzindo o inchaço e a 
dor nas pernas causados pelas varizes, 
tratando as já existentes e impedindo 
que novas se desenvolvam.
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Ref. 1265
Nutricálcio 500mg 
60 Cápsulas

O NUTRICÁLCIO é rico em cálcio 
e fósforo, minerais importantes na 
prevenção e tratamento de perdas 
ósseas do esqueleto. Contém vitamina 
D3, indutor que, através da exposição 
solar, aumenta a absorção do cálcio 
pelo organismo e assegura suas ações.

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia, prefe-
rencialmente a noite.

A CARTILAGEM DE TUBARÃO é usada 
para o tratamento de artrite, artrose, 
osteoartrite e outras doenças, pois 
ela melhora a fl exibilidade articular e 
mantém a saúde dos ossos. A cartilagem 
também é usada para o tratamento de 
câncer e psoríase.

Sugestão de uso: 1 cápsula, 2x ao dia.

Ref. 1259
Cartilagem de Tubarão 
500mg 60 Cápsulas

100

Produtos tradicionais com
ação comprovada!

Nutricálcio ou 
Cartilagem de Tubarão R$ 39,99                        R$32,99

cada

17% DE DESCONTO
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Saúde dos Ossos

O mais poderoso suplemento para suas dores! Já imaginou não sentir mais dores articulares 
no corpo inteiro? PARADOR ARTROX é um suplemento com ingredientes selecionados 
com uma exclusiva combinação de micro nutrientes que, de maneira equilibrada auxilia no 
tratamento das dores. Possui uma ação rápida através do Colágeno Tipo 2 e Dimagnésio 
Malato que acelera na ação anti-infl amatória com resultados visíveis em apenas 7 dias sem 
efeitos colaterais. Aproveite seus dias de forma mais saudável e sem dores!

Ref. 1311
Parador Artrox 
200ml

Sugestão de uso: 1 colher de sopa, 1x 
ao dia, preferencialmente pela manhã. 
PRODUTO ALTAMENTE CONCENTRADO.

AGITE ANTES DE BEBER.
Após aberto, mantenha 
o produto na geladeira.

de lançament
R$ 69,99

R$48,99
R$ 34,99

R$29,99

14% DE DESCONTO 101

PARADOR ARTROX

Ref. 1387
Parador Artrox 500mg 
30 Cápsulas

efeitos colaterais. Aproveite seus dias de forma mais saudável e sem dores!

DESCONTO

Ref. 1387

Sugestão de uso: 1 cápsula ao dia.

Dores Articulares

Dores de artrite e artrose

Dores nos ossos e coluna

Dores musculares

Rigidez nos músculos

NOVO
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DOLOMITA é um suplemento que fornece 
cálcio e magnésio ao organismo. Promove o 
aumento e elasticidade muscular, melhora 
o sistema imune e cuida das juntas e 
articulações. Age na recuperação da massa 
óssea e muscular e também como anti-
infl amatório em casos como artrite, artrose, 
reumatismo, fi bromialgia, tendinite, bursite, 
insônia e síndrome do intestino irritável.

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia, 
preferencialmente a noite.

Ref. 1273
Dolomita 
1000mg 
120 Cápsulas

Ref. 1272
Dolomita 
1000mg 
60 Cápsulas

ÓLEO DE SUCUPIRA tem propriedades 
analgésicas e anti-infl amatórias. Previne 
e trata osteoporose. Coadjuvante no 
tratamento de artrite, artrose, reumatismo 
e artrite reumatoide. Alivia dores causadas 
por problemas como excesso de ácido úrico 
e infl amações. Combate a amigdalite, age 
no trato de cistos nos ovários e útero, reduz 
cólicas, cicatriza feridas na pele, eczemas, 
cravos nos pés e sangramentos.

Sugestão de uso: para dores nas 
articulações, aplicar 3 gotas e massagear. 
Repetir ao menos 2x ao dia. Para outros 
fi ns, tomar de 3 a 5 gotas por dia, 
adicionado aos alimentos prontos, ou 1 
gota diretamente na boca, até 5x por dia.

Ref. 1247
Óleo de Sucupira 
30ml

R$ 34,99
R$28,99

17% DE DESCONTO

R$ 69,99
R$44,99

35% DE DESCONTO

R$ 29,99
R$26,99

10% DE DESCONTO

Tratamentos naturais 
para dias sem dores

TRATA
INFLAMAÇÕES

E DORES
NO CORPO

102
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Saúde dos Ossos

HIPER CALCIO é um suplemento vitamínico 
e mineral que auxilia na reposição de cálcio 
no organismo. Previne e trata a perda óssea. 
Contém vitamina D3 que aumenta a absorção 
do cálcio pelo organismo.

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia, 
preferencialmente a noite.

Ref. 1274
Hiper Cálcio 
500mg 60 Cápsulas

R$ 39,99
R$32,99

17% DE DESCONTO

Cuidado diário para
prevenir e tratar 
as perdas ósseas

103
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O CA + D3 contribui para o fortalecimento 
de dentes, cartilagem e ossos, prevenindo 
os desgastes naturais do tempo. O 
suplemento é absorvido no intestino e 
distribuído por todo o organismo atráves do 
sangue. A vitamina D3 promove a absorção 
do cálcio e do fósforo no intestino e a 
captação de ambos pelo osso.

Sugestão de uso: 1 cápsula, 2x ao dia, 
junto com as refeições.

PROCALCIUM é um composto de 
carbonato de cálcio e magnésio 
purifi cado. Indicado para o tratamento da 
osteoporose, proporciona mais disposição 
física e menos dores no corpo, prevenção 
contra artrite, artrose, reumatismo, 
fi bromialgia, insônia, síndrome do 
intestino irritável e colite.

Sugestão de uso: 1/2 colher de chá (2,5g), 
diluída em 1 copo de água, 1x ao dia.

100% DA
 INGESTÃO 
DIÁRIA DE 
MAGNÉSIO

Suplementos fundamentais para 
a saúde dos dentes e ossos

Ref. 1321
Cálcio+Vitamina D3 
450mg 
120 Cápsulas

Ref. 1132
Procalcium 
400g

R$ 59,99
R$44,99

25% DE DESCONTO

R$ 44,99
R$39,99

11% DE DESCONTO104

AUXILIA NA
COAGULAÇÃO

DO SANGUE

Cálcio +  Vitamina D Cálcio + Magnésio

120
CÁPSULAS

400g
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ARTIC PLUS é um potente regenerador 
da cartilagem. A fórmula contém: 
Colágeno Tipo II, Vitaminas C e D e 
Magnésio Quelato. Age até 10x melhor 
que a ação dos demais produtos para 
dores nas articulações, melhorando 
signifi cativamente a mobilidade, a 
fl exibilidade e a fi rmeza das articulações. 
Reduz as dores e dimunui as infl amações.Reduz as dores e dimunui as infl amações.

Sugestão de uso: 1 cápsula ao dia, 
preferencialmente a noite.

1 CÁPSULA
AO DIA

Não deixe a dor articular
vencer você. Artic Plus 
acaba com ela!

Ref. 1320
Artic Plus  
30 Cápsulas

R$ 69,99
R$55,99

20% DE DESCONTO 105
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CANELA DE VELHO é uma planta com propriedades 
anti infl amatórias potentes nos tratamentos naturais 
da artrite e artrose. Complete seu tratamento 
com massagens com o Bálsamo Canela de Velho 
e obtenha resultados incríveis. Alivia dores de 
torcicolo, tendinite, bursite e torções.

Ref. 1359
Chá de Velho 
(rasura) 40g

e obtenha resultados incríveis. Alivia dores de 
torcicolo, tendinite, bursite e torções.

Ref. 1097
Chá Canela de 
Velho (líquido) 
500ml

anti infl amatórias potentes nos tratamentos naturais 
da artrite e artrose. Complete seu tratamento 
com massagens com o Bálsamo Canela de Velho 
e obtenha resultados incríveis. Alivia dores de e obtenha resultados incríveis. Alivia dores de 

da artrite e artrose. Complete seu tratamento 
com massagens com o Bálsamo Canela de Velho 
e obtenha resultados incríveis. Alivia dores de e obtenha resultados incríveis. Alivia dores de 

PRONTO
PARA O

CONSUMO

500 ml

AGITE ANTES DE BEBER.
Após aberto, mantenha 
o produto na geladeira.

R$ 49,99
R$36,99

26% DE DESCONTO

R$ 26,99
R$19,99

25% DE DESCONTO

Produtos tradicionais com
ação comprovada!

TRATA
ARTRITE E
ARTROSE

106

Sugestão de uso: 2 colheres de sopa, dilui-
do em água, 2 a 3x ao dia.

Sugestão de uso: Em uma jarra, coloque 2 
colheres de sopa em 500ml de água fervente. 
Espere de 3 a 4 minutos, coe e sirva.
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Ref. 1375
Bálsamo Canela de Velho 
100g

Bálsamo Canela de Velho, o seu aliado contra as dores 

DESCONTO

NOVO

CANELA DE VELHO é uma planta que esconde um poderoso combo de anti infl amatórios 
potentes nos tratamentos naturais de artrite e artrose. Sendo uma planta de terreno cerrado 
e em países tropicais, a canela de velho caiu no gosto popular por suas características 
terapêuticas. Alivia dores de torcicolo, tendinite, bursites e torções nos pés.

107

Sugestão de uso: Aplicar em qualquer 
parte do corpo dolorida e massagear 
vigorosamente em movimentos circulares até 
a total absorção.

de lançamento
R$ 34,99

R$23,99
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SATISFAÇÃO 
GARANTIDA100% Respeitamos o código de defesa do consumidor. Fazemos questão da total satisfação 

de nossos consumidores. Em caso de defeito, a empresa efetua a troca do produto.

Os preços deste folheto são sugestões para sacoleiras, comerciantes e varejistas. Válido até o fi m dos estoques.

CARIMBO DO DISTRIBUIDOR

Di
str

ibu
içã

o g
rat

uit
a

ENTREGA DE PEDIDOS ENTREGA DE MERCADORIAS

______/______/______
______/______/______
______/______/______
______/______/______
______/______/______
______/______/______

______/______/______
______/______/______
______/______/______
______/______/______
______/______/______
______/______/______

(51) 9 9539.7821

O DesinLife é um chá elaborado para reduzir o 
inchaço do corpo, acelerar o metabolismo, auxiliar 
no emagrecimento e trazer mais saúde e disposição 
para os seus dias. Composto por 8 ingredientes 
poderosos e 100% naturais, que juntos criam uma 
bebida saborosa e efi caz: chá verde, guaraná, sálvia, 
alecrim, mate verde, carqueja, hortelã e gengibre.

Sugestão de uso: Adicione 1 
colher de sopa em 200ml de 
água quente ou gelada. Consuma 
até 2x ao dia no máximo.

Ref. 1371
Desin Life 
Sabor Abacaxi 
com Hortelã 250g

Ref. 1372
Desin Life 
Sabor Limão 
250g

NOVO
DESCONTO

de lançamento
R$ 79,99

R$49,99
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