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LIBIDO
Vasodilatador, aumenta a circulação sanguínea e 
os níveis de testosterona, que facilitam o ganho 
de massa muscular e aumentam a libido, agindo 
como um viagra natural para homens e mulheres 
principalmente em mulheres pós-menopausa.

MEMÓRIA E CONCENTRAÇÃO
Estimulante e revitalizante, para quando se está muito 
cansado e estressado. Melhora a circulação sanguínea, 
reduz o  estresse, atua na melhora da impotência sexual. 
Reduz o cansaço, a fadiga e a sonolência. Melhora a 
memória e a concentração. Previne a gripe, principalmente 
em idosos porque tem ação imunoestimulante. 

Ref. 1310
TRIBULUS TERRESTRIS Bai Ji Li 
500mg 60 Cápsulas
De: 49,99

Por: R$ 39,99

Ref. 1309
GINSENG Ren Shen 
500mg 60 Cápsulas
De: 49,99

Por: R$ 39,99
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CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA
Melhora a circulação sanguínea e consequentemente 
aumenta o fl uxo de oxigênio e nutrientes nas células. 
Reduz o risco de formação de tromboses, controla a 
pressão arterial, melhora a concentração, a memória 
e a circulação sanguínea do cérebro.  É indicado no 
tratamento de microvarizes, úlceras varicosas, artrite dos 
membros inferiores. Permite diminuição de desordens 
da memória, distúrbios de atenção, diminuição da 
capacidade auditiva, casos de vertigem, preservando 
por mais tempo autonomia e qualidade de vida.

EMAGRECIMENTO
Acelera a queima de gordura, ajudando a emagrecer 
e obter uma silhueta mais fi na. Acelera o metabolismo 
e queima o excesso de gordura. Quando consumidas 
com 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.

ESTRESSE
Trata problemas psicológicos relacionados com 
o estresse, deixando a pessoa mais tranquila 
para desempenhar as tarefas diárias. Distúrbios 
emocionais como histeria, neurose, ansiedade, 
agitação, depressão, ataque de pânico e compulsão 
devido às suas propriedades antidepressivas, 
sedativa e tranquilizante. Auxilia no tratamento 
de doenças do fígado, devido a sua propriedade 
hepatoprotetora e na diminuição da pressão 
arterial, por ter efeito hipotensivo e diurético.

LAXANTE
Sene é um laxante natural, trata da 
constipação intestinal, regula o trânsito 
intestinal, previne o surgimento de cólicas 
e gases e facilita a defecação, que pode 
ser importante quando existem fi ssuras 
ou hemorróidas.

Ref. 1305
GINKO BILOBA  Bai Guo 
500mg 60 Cápsulas
De: 49,99

Por: R$ 34,99

Ref. 1306
LARANJA AMARGA Zhi Shi
500mg 60 Cápsulas
De: 49,99

Por: R$ 39,99

Ref. 1308
MULUNGU Hai Tong Pi 
500mg 60 Cápsulas
De: 49,99

Por: R$ 34,99

Ref. 1307
SENE Fan Xie Ye 
500mg 60 Cápsulas
De: 39,99

Por: R$ 29,99
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Este Cromofl oral auxilia no processo de eliminar as substâncias 
nocivas provenientes do uso do cigarro. Fortalece o corpo contra 
as toxinas e realiza a desintoxicação do organismo. Ajuda muito 
as pessoas que já tentaram parar de fumar e não conseguiram a 
alcançar seu objetivo, pois esta fórmula  aumenta o auto controle 
diante da tentação de fumar. 

Além de eliminar o álcool do organimo mais rápido, a 
pessoa não irá fi car com vontade de beber tão logo, 
ele também faz a pessoa fi car enjoada ao beber.  

SUGESTÃO DE USO: 1 colher de sobremesa no 
minimo 1x ao dia diluído em água ou adicionado na 
comida, neste caso depois da comida pronta. 

Produto 100% natural, auxiliar 
no tratamento do consumo 
excessivo de álcool. 

Obs.: Nenhum produto natural 
substitui a procura de um médico 
ou terapêuta. 

Produto 100% natural, auxiliar 
no tratamento do consumo 
excessivo de cigarros.

Obs.: Nenhum produto natural 
substitui a procura de um médico 
ou terapêuta. 

Composto natural que vai limpar seu 
organismo, retirando a nicotina e inibindo a 
vontade  de fumar. 

SUGESTÃO DE USO: 1 a 2 cápsulas  ao dia. 

A fórmula do Cromofl oral Alcool Free possui fl orais que ajudam a 
minimizar os pensamentos constantes e persistentes que levam 
ao consumo do álcool. Indicado para pessoas que em algum 
momento já tentaram parar de beber e estão buscando novamente 
este objetivo. Este Cromofl oral  auxilia na renovação das energias 
e o ânimo, intensifi cando a força de vontade e a confi ança para 
vencer os obstáculos.
SUGESTÃO DE USO:
4 gotas 4x ao dia.
Havendo necessidade, pode ser usado 
mais vezes. Recomenda-se que seja 
colocado embaixo da língua, e segure 
um pouco antes de engolir.

SUGESTÃO DE USO:
4 gotas 4x ao dia.
Havendo necessidade, pode ser usado 
mais vezes. Recomenda-se que seja 
colocado embaixo da língua, e segure 
um pouco antes de engolir.

Ref. 1303
Álcool Free em pó 90g

De: 39,99

Por: R$ 29,99

Ref. 1304
Fumo Free 500mg
60 Cápsulas
De: 39,99

Por: R$ 29,99

Ref. 1296
Cromofl oral Fumo Free 30ml

De: 34,99

Por: R$ 29,99
Ref. 1295
Cromofl oral Álcool Free 30ml

De: 34,99

Por: R$ 29,99
RECOMENDAMOS O USO DOS DOIS PRODUTOS JUNTOS PARA MELHORES RESULTADOS. RECOMENDAMOS O USO DOS DOIS PRODUTOS JUNTOS 

PARA MELHORES RESULTADOS.
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Composto natural 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.
Ref. 1270
Calmin Composto Calmante 500mg
60 Cápsulas
De: 39,99

Por: R$ 29,99

Parador Artrox é um fi toterápico, 
a base de cloreto de magnésio, 
cálcio, Vit.D3 e Zinco que auxiliam 
no tratamento de problemas nas 
articulações como artrite, artrose, 
dores na coluna, sequelas da Dengue 
e Zica e dores nas juntas causadas 
pelo excesso de ácido úrico. 
Embalagem com 200ml. 

SUGESTÃO DE USO: 
Recomendamos 01 copo medida 
15ml 1x ao dia pela manhã. Produto 
altamente concentrado.  

Ref. 1311
Parador Artrox 200ml

De: 29,99

Por: R$ 24,99
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DIABETES - COLESTEROL
PRESSÃO ALTA - HEPATITE C
Auxilia no combate do estresse físico 
e emocional, estimula as defesas 
do organismo. Possui propriedades 
medicinais que auxiliam o sistema 
imunológico a se fortalecer para 
combater inumeros doenças. Rico em 
fi bras, ajudam o intestino a funcionar 
melhor e evitar a prisão de ventre.

DIURÉTICO E CALMANTE
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.

CONTROLE SUA DIABETES
Natubete é um produto altamente concentrado 
para ser diluído em água, feito à base de ervas 
que ajudam no controle do nível da glicose. 
Indicado especialmente para diabéticos. 

SUGESTÃO DE USO: Um copo dosador 15ml
1x ao dia puro ou diluido em água.

Ref. 1267
Cogumelo Agaricus Blazei 500mg 
60 Cápsulas

De: 39,99

Por: R$ 29,99

Ref. 1231
Graviola 500mg 
60 Cápsulas
De: 34,99

Por: R$ 29,99

Ref. 1201
Natubete 200ml

De: 26,99

Por: R$ 19,99



1 Cápsula 
ao dia.
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COMBATE O STRESS E REGULA O SONO 
NATURALMENTE.
Composto por polpa de maracujá, pó da maçã e da 
berinjela. Calmente natural, combate a ansiedade e 
a depressão de forma natural.  Seu efeito relaxante 
é muito utilizados 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. 

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA 
DEPRESSÃO.

Tryptophan é um precursor da 
serotonina, um neurotransmissor 
responsável pela sensação de prazer 
e bem estar. Atua na prevenção e 
tratamento da depressão e insônias, 
induzindo o sono de maneira natural. 
Além disso, Tryptophan atua na 
melhora do humor durante a TPM, 
auxilia no controle da fome e reduz 
a compulsão alimentar, e aumenta a 
sensação de bem estar, melhorando 
o humor. 

REGULA O CICLO DO SONO
PRÓ 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. 

Ref. 1151
Maracujax Maracujá mais Associações 
500mg 90 Cápsulas
De: 49,99

Por: R$ 44,99

Ref. 1005
Pró Melaton 430mg 60 Cápsulas

De: 53,99

Por: R$ 49,99

Ref. 1314
Tryptophan 500mg 30 Cápsulas

De: 49,99

Por: R$ 39,99



1 Cápsula 
ao dia.
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Potente formulação com ação antioxidante, 
auxilia na concentração e memória. Previne 
doenças degenerativas do sistema nervoso 
central. Previne doenças cardiovasculares. 
Auxilia nas dietas de emagrecimento, diminui 
a vontade de comer doces e a compulsão por 
carboidratos. Combate o stress, a fadiga, o 
envelhecimento. Melhora a qualidade da pele, 
unhas e cabelos. 

A Moringa é super alimento contra a desnutrição. Tem 
mais proteínas do que um iogurte e tanto quanto a carne 
de boi; mais potássio que a banana e mais vitamina C que 
a laranja. Além disso, ela possui uma enorme quantidade 
de antioxidantes, vitamina A e B, ferro e uma variedade de 
aminoácidos e minerais como cromo, ferro, selênio e zinco. 
Fortalece os músculos e ossos, ajuda na perda de peso, na 
melhora da pele, auxilia no combate a asma, na redução 
da pressão arterial, na melhora a imunidade e fornecendo 
mais energia ao corpo.

Ref. 1076
Macrogerin 1000mg 30 Cápsulas
De: 84,99

Por: R$ 74,99

1 - Ref. 1046
Chá de Moringa Olifera 25g 
De: 34,99

Por: R$ 27,99

Ômega3 + Vitaminas + Minerais. 
Benefíicios para: 
Coração, emagrecimento, reduz o 
apetite, combate o stress, melhora 
pele, unhas e cabelos. 

Moringa 
Benefíicios para: 
Trata dores no corpo e nas articulações, desintoxica, 
melhora a disposição, reduz o inchaço, diabetes, 
fortalece ossos e músculos, combate a anemia, 
melhora da pressão arterial e reduz o apetite.

2 - Ref. 1276
Moringa Z 500mg
60 Cápsulas
De: 39,99

Por: R$ 29,99



CANSAÇO FÍSICO E MENTAL

16 17

De: 34,99

Por: R$ 25,99

1 - Indicado para pessoas que estão na expectativa de um exame, um teste ou em qualquer 
situação que exija coragem, segurança, autocontrole, concentração e tranquilidade. Útil nas 
difi culdades de aprendizado.

2 - Auxiliar as pessoas que apresentam 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.

3 - Ajuda as pessoas que tem pensamentos indesejados e preocupações repetitivas durante 
a noite. Também auxilia os que acordam várias vezes a noite, apresentando o chamado “sono 
leve”.

4 - Ação efetiva no controle da compulsão alimentar, ansiedade e carências emocionais, 
contribuindo na supressão do apetite psicológico. Atua no auxílio da melhora da autoestima 
e na reeducação alimentar.

5 - Ideal para pessoas que se sentem sobrecarregadas devido às obrigações impostas pelo 
dia-a-dia no ambiente de trabalho, prejudicando sua saúde, vida familiar e social.

6 - Auxilia na forma de pensar e controlar a ansiedade de quando as coisas não acontecem 
com a rapidez desejada.

7 - Indicado para quem está sentindo falta de fé, tristeza profunda, decorrente de situações 
que ocorrem na vida, como perda de parente, desemprego ou separação. Atua no auxilio do 
desenvolvimento de atitude positiva, gerando força para superar as difi culdades, restaurando 
a felicidade.

8 - Os chakras são centros de energia que existem ao longo do nosso corpo em desequilibrio, 
podem causar desarmonia emocional e até doenças. Este Cromofl oral possui sete essências 
e sete cores que correspondem aos nossos chakras. 

9 - Auxilia na suavização do desconforto deste período, minimizando o descontrole emocional, 
tristeza, nervosismo, calores pelo corpo, inchaço e cólicas.

1 - Ref. 1170 2 - Ref. 1171 3 - Ref. 1173 4 - Ref. 1174 5 - Ref. 1175 6 - Ref. 1176 7 - Ref. 1177 8 - Ref. 1226
9 - Ref. 1298

Qualquer Cromofl oral 30ml
das páginas 16 e 17

REPARAÇÃO DO SONO

CONCENTRAÇÃO E MEMÓRIA

CONTROLE ALIMENTAR

TENSÃO E STRESS

DOMÍNIO DA ANSIEDADE

DESÂNIMO - TRISTEZA - DEPRESSÃO

ENERGIA 7 CHAKRAS

TPM

Cada



Terapia complementar para seu animalzinho. 
Qualquer animal de estimação ou silvestre 
pode ser tratado com fl orais.
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1 - 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. 

1 - CROMO PET LAMBEDURA 
Indicada para animais que se lambem e se mordem compulsivamente. Animais que se 
limpam de forma compulsiva, pássaros que arrancam as próprias penas, etc. Este composto 
auxilia também nos casos de automutilação e coprofagia (ato de comer as fezes). Trata 
comportamentos incontroláveis, obsessivos, repetitivos e audestrutivos, proporcionando ao 
bichinho uma sensação de tranquilidade. 

2 - CROMO PET HIPERATIVIDADE 
Indicado para animais hiperativos que não param quietos, desafi antes, impulsivos e que 
possuem comportamentos incontroláveis. Esta fórmula visa dosar a energia, entusiasmo e 
impulsividade para conviver bem com todos. Desenvolve paciência, tolerância e fl exibilidade, 
tendo como fi nalidade remover atitudes indesejadas.

3 - CROMO PET DOMÍNIO DA ANSIEDADE 
Indicado para animais extremamente ansiosos e agitados. Geralmente são animais angustiados 
e afl itos que apresentam comportamentos excessivos como: andar de um lado para o outro, 
bagunçar a casa toda, comer rápido, etc. Este composto ajuda a desenvolver a quietude por 
ser um poderoso ansíolito natural. A qualidade desta fórmula é a paz de espírito.

4 - CROMO PET STRESS E AGRESSIVIDADE 
Indicado para auxiliar os bichinhos que atacam pessoas e outros animais. Geralmente 
defendem demais o seu território por questões relacionadas a posição hierárquica. Esta 
formulação trabalha o sentimento de ciúmes e dominação, proporcionando o sentimento de 
calma e controle emocional, reduzindo os sintomas que geram stress e agressividade.

2 - Ameniza sentimentos de resistência e relutância, trazendo para as crianças maior 
fl exibilidade e tolerância em relação às suas vontades próprias, idéias e vontades.  
 3  - Durante a fase de crescimento e desenvolvimento, as crianças podem ter difi culdades de 
adaptação aos períodos de mudanças como: Ida para a creche, entrada na escola ou troca de 
turma. Visa auxiliar no desenvolvimento e na capacidade de integração com amigos, colegas 
e professores. 
4 - Auxilia o desenvolvimento da sensação de tranquilidade e segurança, possibilitando o 
bem-estar noturno dos pequenos.

Ref. 1180
Cromofl oral Kids 
Hiperatividade 30ml 

Ref. 1179
Cromofl oral Kids 
Pesadelos e Medos Noturnos 30ml

Ref. 1178
Cromofl oral Kids 
Disciplina e Obediência 30ml

Ref. 1297
Cromofl oral Kids 
Fase ABC 30ml

De: 34,99

Por: R$ 25,99

Qualquer 
Comofl oral 30ml

De: 39,99

Por: R$ 34,99Cromopet 26g 

Ref. 1291
Cromo Pet 
Lambedura 
26g

Ref. 1290
Cromo Pet 
Hiperatividade 
26g

Ref. 1288
Cromo Pet 
Domínio da Ansiedade 
26g

Ref. 1289
Cromo Pet 
Stress e Agressividade 
26g

Cada

Cada

SUGESTÃO DE USO: 5 glóbulos, 3-4 x ao dia diretamente na boca ou diluido em água. Caso deseje, também pode ser 
colocado 20 glóbulos em 500ml de água e fazer a troca da água diariamente.



20 21

A CANELA DE VELHO é uma planta medicinal, 
com propriedades analgésicas, anti-
infl amatórias, antioxidantes, antimutagênicas, 
antimicrobianas, antitumorais, hepatoprotetoras 
e tônica digestiva. BENEFÍCIOS: Redução da 
dor e infl amações das articulações. Indicado 
para o tratamento de artrite e artrose. Purifi ca 
o sangue. 

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

Ref. 1265
Nutricálcio Cálcio de Ostras 
+ Vitamina D3 500mg 60 Cápsulas
De: 39,99

Por: R$ 29,99

Ref. 1097
Chá Canela de Velho 500ml

De: 39,99

Por: R$ 34,99

Ref. 1043
Chá Canela de velho 40g

De: 19,99

Por: R$ 16,99

SUGESTÃO DE USO: 2 colheres de sopa 
diluido em água 2 a 3 x ao dia.
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SUPLEMENTO DE CÁLCIO E MAGNÉSIO, MAIS SAÚDE E DISPOSIÇÃO.
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 
diretamente na recuperação da massa óssea e muscular e atua também como anti-infl amatório 
em casos como artrite, artrose, reumatismo, fi bromialgia, tendinite, bursite,insônia e síndrome 
do intestino irritável. Utilize também a Dolomita em pó como esfoliante para a pele. Clareia, 
evita a oleosidade e a formação de cravos e espinhas. 

Importante 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.

2 - Ref. 1273
Dolomita 1000mg 120 Cápsulas

De: 49,99

Por: R$ 39,99
1 - Ref. 1258
Dolomita em Pó 300g

De: 24,99

Por: R$ 17,99
3 - Ref. 1272
Dolomita 1000mg 60 Cápsula

De: 34,99

Por: R$ 29,99

Ref. 1274
Hiper Cálcio 500mg 
60 Cápsulas

De:39,99

Por: R$ 29,99

60 Cáps
120 Cáps

300g
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CÁLCIO + VIT. C + CARTILAGEM DE TUBARÃO
+ CÁLCIO DE OSTRA + ACEROLA
Ajuda na coagulação do sangue e na regulação 
da pressão arterial. Previne a hipertensão além 
de melhorar a fl exibilidade nas articulações. 
Mantém a boa manutenção de nutrientes nos 
ossos. 

CÁLCIO E MAGNÉSIO
Composto de carbonato de cálcio 
e magnésio purifi cado. Indicado 
principalmente para o tratamento da 
osteoporose, também proporciona mais 
disposição física e menos dores no 
corpo, prevenção contra artrite, artrose, 
reumatismo, fi bromialgia, insônia, 
síndrome do intestino irritável e colite.

+ CÁLCIO PARA SEUS OSSOS
Suplemento para fortalecer 
ossos, melhorar a contração 
muscular. Auxilia na 
coagulação sanguínea. 

ANALGÉSICO - ANTI-INFLAMATÓRIO - ANTIBIÓTICO
Dores nas articulações, o indicado é aplicar sobre a pele 3 gotas 
do óleo de Sucupira e massagear, repetindo este procedimento 
pelo menos duas vezes ao dia. Se o problema for úlceras, 
gastrites, aftas, amigdalites, diabetes, sifílis, hemorragias e 
vermes, deve-se tomar 3 gotas do óleo, 2x ao dia.  

ARTRITE - ARTROSE - OSTEOARTRITE - PSORÍASE
A cartilagem de tubarão é utilizada para o tratamento 
de diversas doenças, inclusive a osteoartrite, pois 
acredita-se que ela melhora a fl exibilidade articular 
e mantém a saúde dos ossos. A cartilagem também 
é comumente usada para o tratamento de câncer e 
psoríase.

Ref. 1236
Carticálcio 500mg 60 Cápsulas

De: 49,99

Por: R$ 39,99

Ref. 1132
Procalcium 400g

De: 35,99

Por: R$ 32,99

Ref. 1259
Cartilagem de Tubarão 480mg 60 Cápsulas

De: 39,99

Por: R$ 29,99

Ref. 1234
Concha de Ostras 500mg 
60 Cápsulas

De: 39,99

Por: R$ 34,99

Ref. 1247
Óleo de Sucupira 30ml

De: 29,99

Por: R$ 24,99

400g
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Ref. 1009
Cálcio + Vitamina D3 450mg 
120 Cápsulas
De: 51,99

Por: R$ 44,99

INDISPENSÁVEL PARA ABSORÇÃO 
DE CÁLCIO 
Suplemento que auxilia na formação 
de ossos e dentes. Ajuda na melhora 
do funcionamento muscular, no 
combate a obesidade e a depressão. 
A função da vitamina D vai além do 
metabolismo do cálcio e da formação 
óssea, sendo também essencial para 
a imunidade.  

O Cloreto de Magnésio PA 
é um mineral composto por 
cloro e magnésio, utilizado 
para prevenir e tratar 
defi ciência de magnésio no 
sangue. Importante para o 
funcionamento normal das 
células, nervos, músculos, 
ossos e do coração. 

PREVINE A OSTEOPOROSE
Nutrientes essenciais para a saúde dos 
ossos e prevenção da osteoporose. 
Seus principais benefícios são: Ajudar 
a fortifi car ossos, dentes e unhas. 
Prevenção e tratamento contra osteopenia 
e osteoporose. Auxilia no processo de 
contração e relaxamento muscular e 
regula os batimentos cardíacos. 

ESSENCIAL PARA SAÚDE DOS OSSOS
O cálcio + vitamina D3 são suplementos 
que contribuem para o fortalecimento de 
dentes, cartilagem e ossos, prevenindo os 
desgastes naturais do tempo. O cálcio e a 
vitamina D3 são absorvidos 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. 

Ref. 1197
Cloreto de Magnésio PA 500mg 
60 Cápsulas

De: 49,99

Por: R$ 39,99

Ref. 1069
Cálcio e Vitamina D 500mg 
60 Cápsulas

De: 39,99

Por: R$ 32,99

Ref. 1010
Vitamina D3 280mg 
60 Cápsulas

De: 36,99

Por: R$ 33,99

120 Cáps
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Ômega 3 favorece a saúde do cérebro e do coração entre outros benefícios. Reduz o risco 
de desenvolver diversas doenças incluindo: diabetes, acidente vascular cerebral (derrame), 
artrite reumatóide, asma, colites e alguns tipos de cancro. Melhora a concentração e a 
memória. Reduz o colesterol ruim (LDL), os triglicerídeos e regula a pressão arterial. Além de 
colaborar para a melhora da atenção e concentração. Atua na saúde dos olhos, no combate            

O Ômega 3 Max de 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. 1202
Ômega 3 Óleo de Peixe 700mg 
60 Cápsulas

De: 39,99

Por: R$ 34,99
Ref. 1278
Ômega 3 Max Plus 1000mg 
60 Cápsulas 
De: 34,99

Por: R$ 29,99

Ref. 1279
Ômega 3 Max Plus 1000mg 
120 Cápsulas 

De: 59,99

Por: R$ 49,99

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

De: 79,99

Por: R$ 54,99

a obesidade e ainda reduz os efeitos do processo infl amatório causado por exercícios 
de alta intensidade.

120 Cáps
120 Cáps

60 Cáps 60 Cáps
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REDUZ A GORDURA DAS ARTERIAS, O 
COLESTEROL E A GORDURA NO FÍGADO.
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. 

COMBATE O COLESTEROL.
ATUA NA SAÚDE DA PRÓSTATA.
RETARDA O ENVELHECIMENTO
Reduz a glicemia, o colesterol ruim (LDL), previne 
o envelhecimento e melhora o sistema imunológico. 
Previne infl amações e o câncer de próstata. 
Favorece ainda a saúde da pele, cabelos e olhos. 
Auxilia na melhora da memória e concentração. 
Ajuda na redução da pressão arterial e na prevenção 
de problemas cardiovasculares. 

SAÚDE DO CORAÇÃO - 
COLESTEROL - CLIMATÉRIO
Auxilia na redução dos 
níveis dos triglicerídeos e 
do colesterol ruim (LDL), 
possui ação anti-infl amatória, 
previne o entupimento dos 
vasos sanguineos, mantém 
o cérebro ativo, ajuda na 
prevenção de doenças, 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

De: 53,99

Por: R$ 49,99

Ref. 1095
Berinjela 500mg 
100 Cápsulas
De: 44,99

Por: R$ 39,99

Ref. 1264
Berinjela 500mg 
60 Cápsula
De: 34,99

Por: R$ 29,99

Ref. 1149
Romã suplemento de selênio, 
vitamina B e vitamina C 500mg 
60 Cápsulas

De: 69,99

Por: R$ 55,99

100 Cáps

60 Cáps
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A semente de chia em cápsulas 
reduz o apetite e a fome, 
auxilia no funcionamento do 
intestino, atua no combate 
ao mau colesterol, além 
ser uma fonte vegetal de 
Ômega 3, 6 e 9, vitaminas, 
minerais, proteínas, fi bras e 
antioxidantes.

SAÚDE DO CORAÇÃO - CLIMATÉRIO
Considerada a melhor fonte vegetal de ômega 
3,6 e 9, a Linhaça Dourada é abundante 
também em outros nutrientes como ácido 
fólico, manganês, cobre, fósforo e vitamina 
B6, fi bras e vitaminas. Seus benefícios para 
a saúde incluem: prevenção de doenças 
cardíacas, amenizar os sintomas da TPM e da 
menopausa, nas dietas para perda de peso 
pois diminui o apetite, entre outros.  

TRIGLICERIDEOS. 
Rico em Ômegas 3, 6 e 9.
Auxilia no combate a hipertensão, colesterol e 
triglicerídeos. Favorece ainda a saúde da pele, 
ameniza os sintomas da TPM e menopausa, reduz 
o apetite e favorece o emagrecimento. 

Ref. 1140
Óleo de Chia Ômegas 3, 6 e 9 
700mg 60 Cápsulas

De: 44,99

Por: R$ 39,99

Ref. 1145
Óleo de Linhaça Ômegas Vegetais 3 6 e 9 
700mg 120 Cápsulas
De: 79,99

Por: R$ 59,99

De: 44,99

Por: R$ 39,99

Ref. 1230
Óleo de Linhaça 1000mg 
60 Cápsulas

Ref. 1240
Semente de Chia 500mg 
60 Cápsulas
De: 39,99

Por: R$ 34,99

SAÚDE DO CORAÇÃO - COLESTEROL 
Ômega 3-6-9 são ácidos graxos essenciais responsáveis 
por um melhor funcionamento de nosso organismo. 
Também são potentes antioxidantes, que auxiliam no 
combate aos radicais livres. Os ômega 3 e 6 são muito 
importantes para melhorar o sistema imune, diminuir o 
colesterol e triglicerídeos e aumentar a capacidade de 
aprendizagem e memória. Já os ômega 9, são os tipos 
de gorduras garante que o organismo se mantenha 
saudável, prevenindo doenças como câncer, Alzheimer ou 
depressão, por exemplo.

120 Cáps

ÓLEO

SEMENTE
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SUGESTÃO DE USO: 
2 colheres de sopa 
em 1/2 copo d’água, 
3 vezes ao dia.
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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. Ele pode ajudar a tratar circulação, 
insufi ciência venosa crônica e colesterol alto. E, 
ainda traz benefícios no tratamento de doenças 
oculares relacionadas com o diabetes.

HIPERTENSÃO - COLESTEROL  
TRIGLICERIDEOS
Auxilia no combate a hipertensão, 
colesterol e triglicerídeos. Colabora para 
a saúde da pele e previne problemas no 
fígado. 

Melhora a circulação e acaba com 
o cansaço das pernas.

Auxilia no sistema circulatório, no 
inchaço e cansaço das pernas.

Ref. 1232
Semente de Uva 500mg 
60 Cápsulas
De: 34,99

Por: R$ 29,99

Ref. 1237
Lecitina de Soja 500mg 
60 Cápsulas
De: 39,99

Por: R$ 32,99

Ref. 1256
Varyx Chá 500ml

De: 36,99

Por: R$ 32,99

35
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DIURÉTICO - DIGESTIVO - EMAGRECEDOR
Amargo é um composto de diversas ervas indicado para quem 
sofre de problemas digestivos. Muito útil também em casos 
de debilidade digestiva por problemas nervosos. Fortifi cante 
do estômago, combate azia e má digestão, dores de cabeça, 
enxaquecas e enjôos. Estimula a circulação, previne celulite, 
varizes e auxilia no emagrecimento.

1 - Ref. 1262
Amargo 500mg
60 Cápsulas

De: 29,99

Por: R$ 24,99

Chá Amargo é um produto 
100% natural, concentrado 
para ser diluído em água. 
Feito a partir da combinação 
de sete ervas, não alcóolico, 
não fermentado e sem adição 
de açúcares e adoçantes.

SUGESTÃO DE USO: 1 col. sopa puro 
ou diluído em 1/2 copo d’água até 3 x 
ao dia.

As fi bras em cápsulas são um suplemento 
alimentar que ajudam a emagrecer e a regular 
o funcionamento do intestino.  Indicadas para 
pessoas que desejam perder peso e que têm 
problemas com prisão de ventre e intestino preso

DETOX MAX FIBRAS é a solução para
PRISÃO DE VENTRE E INTESTINO PRESO. 
Emagrece; Regula o intestino; Laxante; Promove 
saciedade.

2 - Ref. 1094
Amargo 500mg
100 Cápsulas

De: 44,99

Por: R$ 39,99

3 - Ref. 1199
Amargo 200ml

De: 24,99

Por: R$ 19,99

Ref. 1271
Detox Max Fibras 500mg
60 Cápsulas

De: 39,99

Por: R$ 29,99

60 Cáps 100 Cáps
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Ref. 1041
Cúrcuma com Pimenta Negra Em Pó 
150g

De: 29,99

Por: R$ 26,99

É um suplemento alimentar que pode ser consumido por 
qualquer pessoa. Promove uma melhora no aspecto geral 
do organismo. Rico em proteínas e outros nutrientes 
importantes para o funcionamento correto do organismo, 
como vitaminas B1, B2, B3 e B6, ferro, fi bras, magnésio, 
fósforo e carboidratos. 

Conheça aqui os principais benefícios:                                                                               
1) Facilita o equilíbrio da insulina, prevenindo o 
desenvolvimento do  Diabetes. 2) Reduz inchaços. 
3) Fortalece o sistema imunológico. 4) Evita danos 
causados por radicais livres. 5) Ajuda a prevenir o 
câncer 6) Melhora a digestão. 7) Alivia sintomas de 
TPM e cólica. 8) Reduz a acne. 9) Equilibra o colesterol. 
10)Fortalece o sistema respiratório, ajudando o corpo 
a combater gripes e resfriados.

Ref. 1235
Levedo de Cerveja 500mg
60 Cápsulas
De: 34,99

Por: R$ 29,99

Ref. 1017
Levedo de Cerveja 500mg 
400 Comprimidos.
De: 39,99

Por: R$ 34,99

60 Cáps

400 
Comprimidos

CÁPSULAS

COMPRIMIDOS
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1 - A farinha de chia possui alto teor de fi bras e diversos minerais como Selênio e Magnésio. 
Ela tem um sabor agradável, ajuda a emagrecer e é uma excelente fonte vegetal de Ômega 3. 
Adicione em iogurtes, saladas, sopas e pratos quentes.

6 - O Sal Rosa do Himalaia é livre de toxinas, poluentes e, é o 
mais completo e nutritivo. Por não ser refi nado, ele preserva 
os mesmos 84 minerais e elementos que são encontrados no 
corpo humano.

5 - A quinoa é um ótimo alimento de origem vegetal. Muito rica em proteínas, vitaminas, 
minerais e fi bras, possui baixo índice glicêmico. Ótimo alimento para diabéticos. Substitui 
carnes, ovos e peixes. Pode ser consumido em saladas, bolinhos, sopas, caldos e também 
como uma ótima opção para substituir o arroz.

2 - A farinha de maracujá, reduz a retenção de líquidos, inchaços, picos glicêmicos ajudando 
no controle da diabetes.          

Ref. 1045
Sal Rosa do Himalaia Fino 
Saleiro 140g

De: 14,99

Por: R$ 13,99

Ref. 1221
Quinoa em Grão 200g

De: 34,99

Por: R$ 29,99

Ref. 1155
Sal Rosa do Himalaia Fino 
Pack 500g

De: 27,99

Por: R$ 22,99

Ref. 1225
Farinha de Banana Verde 200g

De: 29,99

Por: R$ 22,99

Ref. 1222
Farinha de Maracujá 200g

De: 29,99

Por: R$ 24,99

Ref. 1224
Farinha de Chia 200g

De: 24,99

Por: R$ 21,99

Ref. 1223
Pepita de Girassol 120g

De: 17,99

Por: R$ 15,99

3 - A farinha de banana verde ajuda a controlar a fome, diminui os picos de glicemia, solta o 
intestino e ainda diminui o colesterol e os triglicerídios. Dica: Adicione duas colheres de sopa 
da farinha em um copo com água e tome em jejum. Ou ainda, adicione parcialmente a farinha 
de trigo em pães e bolos.

4 - A Semente de Girassol é um antioxidante natural, rico em vitaminas e minerais. Consuma 
como aperitivo ou como acompanhamento de saladas, legumes e arroz.
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Melhora a imunidade, reduz o colesterol, 
coadjuvante no tratamento e prevenção de 
gripes, resfriados, infecções e parasitas 
intestinais. 
Auxilia na diminuição da pressão arterial e dos níveis 
de colesterol. Atua também no fortalecimento do 
sistema imunológico. Coadjuvante no tratamento de 
gripes, resfriados e infecções do aparelho respiratório. 
Possui capacidade de diminuir a gordura, em especial 
o LDL, e ainda colabora para a redução dos níveis de 
triglicérides. 

AUMENTE sua Imunidade! 
REDUZA o Colesterol 
Alho - Hortelã - Eucalipto - Menta 
Combate a gripe, vermes, tosse e hipertensão. 
Reduz o colesterol e triglicerídeos, estimula o 
sistema imunológico. 

Perfeito para suas receitas. Auxilia no 
emagrecimento - Melhora a imunidade 
e a fl ora intestinal - Contribui para as 
funções da queratina e elasticidade 
(cabelo, pele e unhas)

O óleo de coco tem como principais 
benefícios, fortalecer o sistema 
imunológico, reduzir o colesterol, 
promover a perda de peso, auxiliar 
na digestão, fortalecer os ossos. 
Possui efeito termogênico, acelera 
o metaboilismo, tornando-se um 
poderoso aliado nas dietas de 
emagrecimento. 

Atenção: Em temperatura ambiente 
torna-se líquido, voltando a fi car 
sólido e branco em temperaturas mais 
baixas. 

Deliciosos aperitivos 
saudáveis! 
KIT C/ 4 UNIDADES 
Ideais para o lanche. 
1) Mix Grãos: Goji Berry, 
Amendoim, Uva Passa, 
Castanha do Pará. 

2) Mix Grãos: Amendoim, 
Castanha de Caju, Girassol 
e Amendoas. 

3) Granolinha Light com 
Linhaça e Chia. 

4) Mix Grãos: Cramberry, 
Maça Desidratada, Uva 
Passas e soja. 

Ref. 1244
Alhomax 165ml

De: 26,99

Por: R$ 21,99

Ref. 1071
Óleo de Alho 500mg
60 Cásulas
De: 36,99

Por: R$ 29,99
Ref. 1299
Óleo de Coco Extra Virgem 
sem sabor 250ml
De: 49,99

Por: R$ 39,99

Ref. 1124
KIT GRAIN MIX 
Unidades com 30g cada
De: 29,99

Por: R$ 26,99
Kit c/
4 un.

SUGESTÃO DE USO:
1 Col. de sopa (10ml), 3x ao dia
.Puro ou diluido em água.



SUGESTÃO DE USO:
1 col. de sopa 3x ao dia.

SUGESTÃO DE USO:
1 col. de sopa 3x ao dia.

SUGESTÃO DE USO: 1 col. de sopa 3x ao dia.
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Uma bomba de VITAMINA C 
para a sua saúde! 
Combate gripes e resfriados, previne infecções, 
antioxidante, auxilia na síntese do colágeno, 
combate e retarda o envelhecimento. 

Acerola - Laranja - Limão
Eucalipto - Menta
Auxilia no combate a gripe e a anemia.

Aromatizante Spray Bucal
ROMÃ - GENGIBRE - MENTA 
Auxilia no combate a tosse, 
rouquidão e mal hálito. 

Aromatizante Spray Bucal
PRÓPOLIS - EUCALIPTO 
Auxilia no tratamento da 
irritação da garganta. 

Acerola - Limão - Gengibre 
Eucalipto - Menta 
Expectorante que auxilia no combate 
a tosse e coqueluxe. 

Agrião - Hortelã - Eucalipto - Menta 
Auxilia no combate a gripe, tosse, asma e age 
como espectorante. 

Ref. 1239
Acerola 160mg 
60 Cápsulas

De:39,99

Por: R$ 34,99

Ref. 1241
Acelipto 165ml

De: 24,99

Por: R$ 21,99

1 - Ref. 1250
Spray 30ml Romã, Gengibre e Menta

Ref. 1243
Gengimax 165ml

De: 23,99

Por: R$ 21,99

Ref. 1245
Eucalimax 165ml

De: 23,99

Por: R$ 19,99

2 - Ref. 1249
Spray 30 ml Propolis, Eucalipto

De: 19,99

Por: R$ 17,99
Cada
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Reduz a gordura, a celulite e as medidas da 
área tratada. Melhora a aparência geral da 
pele, a vasodilatação e elimina as toxinas. 

Você precisa ter este produto na sua bolsa! 
Auxilia no combate a sinusite, dores musculares, coluna, dor de cabeça, 
dor de dente e cólicas abdominais. Aplique o produto na área a ser 
tratada e massageie em movimentos circulares.

-Hemorróidas 
-Sinusites 
-Enxaquecas

32 ERVAS 
O Gel Massageador 32 Ervas 
proporciona alívio à sensação 
de cansaço físico nas pernas, 
pés, costas e articulações além 
de hidratar, suavizar e refrescar 
a pele.

Combate a sensação de 
dor, cansaço físico e tensão 
muscular nas pernas, costas 
e articulações em geral. 
Composto por Sebo de 
Carneiro, Extrato de Arnica, 
Alecrim, Carqueja, Óleo de 
Copaíba e extrato de Canela de 
Velho.  

Ref. 1255
Gel Redumax 240g

De: 34,99

Por: R$ 29,99

Ref. 1248
Óleo de Menta MD1 
10ml

De: 19,99

Por: R$ 16,99

Ref. 1246
Pasta Mentolada MD15 Plus 
10g
De: 21,99

Por: R$ 18,99

Ref. 1186
Gel Massageador 32 Ervas 220g

De: 24,99

Por: R$ 21,99

Ref. 1188
Canela de Velho Gel Massageador 
com Sebo de Carneiro 220g

De: 29,99

Por: R$ 24,99

SEBO DE CARNEIRO
Enriquecido com Sebo de 
Carneiro, óleo de Copaíba, 
Castanha da Índia, extrato de 
Arnica e Mastruz, proporciona 
alívio à sensação de cansaço 
físico nas pernas, pés costas e 
articulações. 
Ref. 1187
Gel Massageador Sebo de Carneiro 
220g

De: 24,99

Por: R$ 22,99
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5 - Fórmula criada especialmente para mulheres que querem bem estar e tranquilidade no 
seu dia a dia, eliminando efeitos da TPM e os sintomas da menopausa. Contém vitamina B6, 
vitamina E, leticina de soja, dentre outros componentes que auxiliam na saúde da mulher. 
Alivia a ansiedade, o inchaço e a retenção de líquidos. Previne doenças degenerativas no 
SNC.

3 - A Amora trás benefícios para a saúde da mulher pois contém substâncias que imitam a 
função do hormônio estrogênio no organismo, combatendo as ondas de calor. Além disso, 
auxilia na redução das taxas de colesterol e glicose, contribui para a saúde dos ossos e auxilia 
no controle da pressão arterial.

2 - Concentrado de ervas medicinais especifi camente formulado para combater os sintomas 
que mais incomodam as mulheres como evitar cólicas menstruais, regular o intestino, 
combater os sintomas da TPM e Menopausa. 

4 - Isofl avona com Amora é um produto para as mulheres que estão entrando na menopausa. 
Ajuda a atenuar os calorões que se sentem quando essa fase chega e também ajuda a 
regularizar os níveis de estrogênio no corpo da mulher. Diminui os riscos de doenças crônicas 
e auxilia no tratamento para o Alzheimer.

1 - Excelente para a saúde da Mulher, pois auxilia no combate de menstruação irregular, 
cólicas e corrimentos. 

 
 

Ref. 1103
Ciclo Mulher Uva Com Amora 
90 Comprimidos

De: 63,99

Por: R$ 53,99

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

De: 39,99

Por: R$ 29,99

Ref. 1200
Saúde da Mulher 200ml

De: 24,99

Por: R$ 21,99

Ref. 1263
Amora 500mg 60 Cápsulas

De: 34,99

Por: R$ 29,99Ref. 1257
Myulherxs Chá 500ml

De: 39,99

Por: R$ 34,99

SUGESTÃO DE USO:
2 Col. de sopa 3x ao dia. Pode ser diluido 
em água ou consumido puro.

SUGESTÃO DE USO:
1 copo medida 15ml (acompanha o 
produto), 3x ao dia.
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Suplemento vitamínico com fórmula 
exclusiva desenvolvida para a reposição 
de vitaminas e minerais necessários 
ao organismo das crianças e jovens. 
Aumenta a energia, auxilia na produção 
dos hormônios do crescimento, 
melhora a concentração e aumenta a 
imunidade das crianças. 

COMPOSTO CALMANTE 100% NATURAL PARA 
CRIANÇAS AGITADAS E QUE TEM DIFICULDADES 
PARA DORMIR.
Composto de ervas medicinais naturais que irão 
ajudar a tranquilizar crianças muito agitadas e que 
tem difi culdades de concentração. Melhora muito a 
qualidade do sono e acalma. 

SUGESTÃO DE USO: 1 copo medida 10ml a noite antes de 
dormir e em casos de crianças muito agitadas também pode ser usado 
um copo medida durante o dia.  

100% Natural e Saudável! 
Abacaxi - Limão - Eucalipto - Menta 

Auxilia no combate a gripe e 
resfriados, tosse e garganta 
infl amada. 

Ômega 3 Kids melhora a imunidade, memória, 
aumenta a concentração, atua na saúde 
do coração e na manutenção dos níveis 
saudáveis de colesterol e triglicerídeos. O 
ômega3 Kids é um suplemento a base de óleo 
de peixe desenvolvido especialmente para as 
crianças. As cápsulas são gelatinosas e com 
um lindo formato de peixinho. 

Ref. 1315
Calmin Kids 200ml

De: 29,99

Por: R$ 24,99

Ref. 1242
Poly Kid’s 165ml

De: 24,99

Por: R$ 19,99

Ref. 1161
Ômega 3 Kids 500mg 
60Cápsulas

De: 53,99

Por: R$ 39,99

Ref. 1080
Memóriovit Kids 240ml

De: 49,99

Por: R$ 39,99

SUGESTÃO DE USO:
1 col. de sopa 3x ao dia.
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Vitta Femme 50+ é um suplemento de vitaminas 
e minerais completo destinado para mulheres 
acima dos 50 anos. 

APRESENTA NA SUA COMPOSIÇÃO: 
1)Vitamina A: Atua contra radicais livres, 
que estão associados às doenças e ao 
envelhecimento e melhora a visão. 
2)Vitamina B1: Protege o sistema imunológico. 
3)Vitamina B2: Protege das doenças 
cardiovasculares.        
4)Vitamina B3:  Ajuda a aumentar a quantidade 
de colesterol HDL, que é o colesterol bom. 
5)Vitamina B5: Pele e cabelos saudáveis. 
Acelera a cicatrização. 
6)Vitamina B6: Ajuda a regular o sono e o humor. 
Reduz inflamações como artrite reumatoide.  
7)Vitamina B12: Contribui para a produção de 
células vermelhas no sangue. Reduz o risco de 
depressão. 
8)Vitamina C: Fortalece o sistema imunológico. 
Promove a saúde dos ossos e dentes e protege 
contra infecções. 
9)Ácido Fólico:  Conhecida como vitamina B9, é 
importante para a saúde do cérebro, fortalecer 
o sistema imunológico, prevene doenças como 
a anemia, câncer, doenças cardíacas e controlar 
a evolução do vitiligo. 
10)Vitamina D: Aumenta a absorção do cálcio 
e do fósforo no organismo. Fortalece os ossos 
e os dentes, melhora a saúde cardiovascular 
e prevene o envelhecimento precoce. Além 
disso Vitta Femme 50+ também tem na 
sua composição ferro, manganês e zinco, 
que também são essenciais para o bom 
funcionamento do organismo. 

O Vitta Homme 50+ é um suplemento de 
vitaminas e minerais, indicado para homens 
acima dos 50 anos. 

APRESENTA NA SUA COMPOSIÇÃO: 
1)Vitamina A: Atua contra radicais livres, 
que estão associados às doenças e ao 
envelhecimento e melhora a visão. 
2)Vitamina B1: Protege o sistema 
imunológico. 
3)Vitamina B2: Protege das doenças 
cardiovasculares. 
4)Vitamina B3: Ajuda a aumentar a quantidade 
de colesterol HDL, que é o colesterol bom. 
5)Vitamina B5: Pele e cabelos saudáveis. 
Acelera a cicatrização. 
6)Vitamina B6: Regula o sono e o humor. 
Contribui para reduz infl amações como 
artrite reumatoide. 
7)Vitamina B12: Contribui para a produção 
de células vermelhas e reduz os riscos da 
depressão. 
8)TVitamina C: Facilita a absorção do ferro, 
promove a saúde dos ossos e dentes. 
Fortalece o sistema imunológico contra 
processos infeciosos. 
9)Vitamina D: Ajuda na absorção de cálcio 
no organismo, importante para a saúde dos 
ossos e dos dentes.Ajuda na prevenção de 
várias doenças. Age contra os radicais livres, 
reduz o risco do desenvolvimento de alguns 
tipos de câncer. 
10)Vitamina E: Previne contra o 
envelhecimento precoce. Além disso, ajuda 
também no controle da glicose. 
 
 Ref. 1300

Vitta Femme Sênior 50+ 500 mg 30 cápsulas 

De: 49,99

Por: R$ 39,99
Ref. 1301
Vitta Homme Sênior 50+ 500mg 30 cápsulas

De: 49,99

Por: R$ 39,99
1 Cápsula 

ao dia.
1 Cápsula 

ao dia.
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1 - ZINCO previne a Doença de Alzheimer, promove a saúde do cérebro, antioxidante, melhora 
o sono; atenção, eleva o humor e evita a depressão, um nutriente essencial na ação de defesa 
contra vírus, bactérias, fungos e para a saúde da próstata e cicatrização da pele.
2 - DIMALATO DE MAGNÉSIO importante para mais de 300 processos biológicos no organismo.  
A defi ciência de magnésio pode causar stress, depressão, doença cardíaca, trombose, 
hipertensão arterial, diabetes, fadiga crônica, osteoporose e câimbras. 

3 - COMPLEXO B importante composto alimentar vitaminico com ação no metabolismo celular. Tiamina, 
ribofl avina, niacina, ácido pantotênico, biotina, piridoxina, folato e cobalamina são vitaminas que em 
conjunto atuam com as enzimas para fazer a quebra dos carboidratos e gorduras em energia para o 
organismo.
4 - MAGNÉSIO é necessário para a manutenção dos ossos. Auxilia no funcionamento muscular 
e neuromuscular e na metabolização de proteínas, carboidratos e gorduras. A falta de magnésio 

5 - VITAMINA E considerada uma das melhores vitaminas para os cuidados da pele. 
Poderoso antioxidante que auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres e o 
envelhecimento precoce. Previne doenças cardiovasculares e o câncer de próstata. 
6 - VITAMINA B12 importante para formação das células vermelhas do sangue, essencial para 
o sistema nervoso central, previne depressão e boa para os músculos. 
7 - POLIVITAMÍNICO de A a Z suplemento vitamínico completo, desenvolvido para reposição 
de vitaminas e minerais que o organismo necessita para o bom funcionamento geral. 
8 - SILÍCIO pode ser chamada da CÁPSULA DA JUVENTUDE. Favorece a constituição dos 
ossos, cartilagem, tecido conjuntivo e na fabricação de colágeno e regeneração dos tecidos. 
Previne o envelhecimento precoce, melhora a saúde da pele, promovendo elasticidade e estimula 
o rejuvenescimento da pele. Fortalece os cabelos e unhas, promovendo o crescimento e fortalecimento. 

Ref. 1072
Complexo B 250mg 60 Cápsulas

De: 44,99

Por: R$ 39,99

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

De: 39,99

Por: R$ 29,99

Ref. 1198
Dilamato de Magnésio 500mg
60 Cápsulas

De: 51,99

Por: R$ 44,99

Ref. 1003
Vitamina B12 à base de Cobalamina 
280mg 60 Cápsulas

De: 36,99

Por: R$ 33,99

Ref. 1008
Zinco 280mg 60 Cápsulas

De: 39,99

Por: R$ 35,99
Ref. 1004
Vitamina E 280mg 60 Cápsulas

De: 36,99

Por: R$ 33,99

Ref. 1011
Magnésio 350mg 60 Cápsulas

De: 44,99

Por: R$ 39,99
Ref. 1137
Silício 450mg 60 Cápsulas

De: 49,99

Por: R$ 42,99

tende a ampliar a reação do estresse, agravando o problema. 

1 Cápsula 
ao dia.
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Disfrute do que a vida tem de melhor!
Fórmula desenvolvida para dar mais diposição 
física e principalmente sexual em homens e 
mulheres. Combate a frigidez feminina e a 
impotência masculina. Fórmula desenvolvida para proporcionar mais 

força, vigor e disposição para quem precisa 
de energia para dirigir por muitas horas 
seguidas. Evita a fadiga, o sono e o cansaço.  

Ref. 1283
VIAGRON 500mg 
60 Cápsulas

De: 39,99

Por: R$ 29,99 Ref. 1285
BOLEIA Max 500mg 
60 Cápsulas

De: 39,99

Por: R$ 32,99

Este produto foi desenvolvido 
especialmente para você      
AMIGO CAMINHONEIRO!
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Mais disposição Física e Sexual! 

Aumente sua disposição física e sexual. 
Fórmula enriquecida com Catuaba, 
Ginseng, cacau, Pimenta, Marapuama, 
Cipó-Cravo, Aspartato, Metionina de 
zinco, potássio e Vitaminas A, E, B6 e 
Ácido fólico. 

PODEROSO ENERGÉTICO E 
ESTIMULANTE FÍSICO E SEXUAL
A Maca Peruana além de ser um potente 
estimulante sexual, aumentando a libido, 
auxilia no emagrecimento, combate a 
anemia, fortalece a imunidade, combate 
a osteoporose, ajuda na menopausa, 
melhora a fertilidade e produz bem-estar. 

Ref. 1100
Libs Cacau Hot Herbal 
60 Pastilhas Mastigáveis

De: 79,99

Por: R$ 69,99

Ref. 1101
Maca Peruana 800mg
180 Comprimidos

De: 69,99

Por: R$ 59,99

Ref. 1251
Maca Peruana 500mg 
60 Cápsulas

De: 49,99

Por: R$ 34,99
59
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GUARANÁ + AÇAÍ (Cápsulas)  
O Guaraná e Açaí proporcionam energia 
para o bom desempenho do trabalho, 
estudos e atividades que necessitam de 
maior disposição. O Guaraná, devido ao seu 
elevado teor em cafeína é ideal nos casos 
de cansaço, stress, sonolência, fraqueza 
e depressão. Já o Açaí é rico em ferro, 
vitamina E, vitamina B1, cálcio, potássio, e 
substâncias antioxidantes.

GUARANÁ! 
Naturalmente energético e estimulante. 
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.

GUARANÁ + AÇAÍ (Líquido) 
Composto energético natural força 
máxima. Acaba com a sensação de 
fadiga causada pelo stress do esforço 
intelectual e físico. Mais disposição 
e melhora no desempenho das suas 
atividades diárias. Ideal para casos de 
cansaço, stress, sonolência, fraqueza e 
depressão. 

Ref. 1254
Guaraçaix 500ml

De: 34,99

Por: R$ 29,99

Ref. 1261
Guaraná 500mg 60 Cápsulas

De: 34,99

Por: R$ 29,99

Ref. 1287
Guaranaçaí 500mg 60 Cápsulas

De: 36,99

Por: R$ 29,99

SUGESTÃO DE USO:
2 colheres de sopa em 1/2 copo d’áqua 3x ao dia.
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ANABOLIZANTE NATURAL PARA SEUS 
CABELOS - Acelera o crescimento em 
até 3x. Use e comprove.   Complexo 
vitamínico específi co para a saúde e o 
crescimento rápido dos cabelos. Reduz 
a queda capilar - Acelera o crescimento 
e o fortalecimento dos fi os, dando mais 
brilho e vida. Benefi cia ainda unhas e 
pele.

COLÁGENO PARA TER PELE E CABELOS 
BONITOS.
A principal função do Colágeno 
Hidrolisado 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. 

A ROTINA QUE TE AJUDA A FICAR 
AINDA MUITO MAIS BONITA!
Pó para preparo de bebida 
composto por colágeno 
hidrolisado, vitaminas e minerais 
que irão auxiliar você em sua rotina 
diária de saúde e beleza. Auxilia na 
reposição do colágeno, favorece 
a sustentação e elasticidade da 
pele, saúde dos cabelos e unhas.

Ref. 1284
HAIR MAX - Biotina+Selênio+Zinco
+Vitaminas+Colágeno 30 Cápsulas

De: 39,99

Por: R$ 29,99

Ref. 1269
BEAUTY - Colágeno Hidrolisado 
500mg 60 Cápsulas

De: 39,99

Por: R$ 29,99

Ref. 1040
Colágeno Hidrolisado em Pó 
sabor morango 200g

De: 59,99

Por: R$ 49,99

1 Cápsula 
ao dia.
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Auxilia na proteção aos danos 
causados pelos radicais livres, 
no aumento da imunidade, na 
reposição de colágeno e na 
regeneração dos tecidos da pele. 

COLÁGENO + VITAMINA C, a dupla de combate a fl acidez e o 
envelhecimento. 

O colágeno é uma proteína essencial para a saúde e para a 
beleza. Porém, 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 a melhoria da fi rmeza da pele, proteção dos danos das 
articulações, tratamento da osteoporose e prevenção do 
envelhecimento. 

Ref. 1104
Vitamina C com Colágeno Hidrolisado 
sabor Goji Berry 800mg 
180 Comprimidos

De: 75,99

Por: R$ 69,99

Ref. 1268
Colágeno + Vitamina C 
500mg 60 Cápsulas

De: 29,99

Por: R$ 24,99

Ref. 1096
Colágeno + Vitamina C 
500mg 100 Cápsulas

De: 44,99

Por: R$ 39,99

Previne o 
Envelhecimento

180 
Comprimidos

65
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LUMINI CARE
Produto desenvolvido para fortalecer 
cabelos, unhas e pele. Cada cápsula 
fornece 300mg de colágeno além de 
cromo, silício, manganês, vitaminas 
do complexo B, vitamina A, C, D e E. 

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. 

VITAMINA PARA CABELOS
A Biotina é uma vitamina hidrossolúvel 
do Complexo B, essencial para a função 
normal das células, 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. 

COLÁGENO NATURAL
Rica em aminoácidos, atua na 
reposição de colágeno pelo organismo, 
contribuindo para fortalecer unhas, 
cabelos e hidratar a pele dando-lhe 
maior resistência, espessura e brilho.  

Ref. 1018
Lumini Care 410mg 
60 Cápsulas

De: 44,99

Por: R$ 39,99

Ref. 1238
Colágeno 300mg 60 Cápsulas

De: 39,99

Por: R$ 29,99
Ref. 1196
Biotina 30mg Vitamina H 
60 Capsulas

De: 39,99

Por: R$ 32,99

Ref. 1001
Gelatina 400mg 
60 Cápsulas

De: 39,99

Por: R$ 32,99
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REDUZ A ABSORÇÃO DE AÇÚCAR E 
GORDURAS;

INIBE A VONTADE DE COMER DOCES E 
CARBOIDRATOS;

ACELERA A QUEIMA DE GORDURAS;

REDUZ A RETENÇAO DE LÍQUIDOS.

Fórmula com alto potencial na perda 
de peso, na redução de gordura e na 
construção de massa muscular. Inibe 
a vontade de comer doces e ajuda no 
tratamento de Diabetes tipo II. 

O SEU ALIADO DA BELEZA E DO BEM ESTAR
Inib’s Fit Care & Beauty é um preparado líquido aromatizado 
que atua no equilíbrio da ansiedade e humor, ajudando a 
acelerar o metabolismo e auxiliando na redução da vontade de 
comer doces. Possui em sua formulação um “Blend” Appetit 
Controler, Happynes e Faseolamina com ação antioxidante que 
inibe os radicais livres e o envelhecimento precoce. Contribui 
para acelerar o metabolismo, reduzir a absorção de gorduras 
e carboidratos, fazendo você perder peso e medidas. Possui 
Triptofano na formulação que auxilia no combate à depressão, 
estimulando a alegria e bem-estar.

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

De: 49,99

Por: R$ 39,99Ref. 1280
Inib’s Fit - Picolinato de Cromo 
500mg 60 Cápsula
De: 39,99

Por: R$ 29,99
FÓRMULA 
INÉDITA. 

Use e comprove
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5 RAZÕES PARA VOCÊ USAR O KIT REDUX E SENTIR-SE LINDA E EM FORMA NESTE VERÃO.      

1) Sinta menos fome; 
2) Reduz a vontade de comer carboidratos e doces; 
3) Acelera o metabolismo e a queima gorduras 
4) Impede a bsorção de gorduras pelo organismo; 
5) Reduz a retenção de líquidos e o inchaço. 

Elimine de 3 a 10kg no mês. Tratamento para 30 dias. 
Fórmula defi nitiva para você emagrecer rápido! 

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

De: 69,99

Por: R$ 49,99
SUGESTÃO DE USO: 2 cápsulas (1 de cada) pela manhã e 2 
cápsulas a tarde após o almoço. Sempre após as refeições. 
Não aconselhamos o consumo a noite. Alie ao tratamento uma 
alimentação saudável, atividade física e o consumo de água.
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Pó para preparo de bebida para 
redução de peso por substituição 
parcial das refeições.
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1 - Ref. 1190 
Shake Bioredux Chocolate 300g
2 - Ref. 1191 
Shake Bioredux Morango 300g

Ref. 1282
Quitolipo Max Quitosana 500mg 60 Cápsulas

3 - Ref. 1192
Shake Bioredux Baunilha 300g

De: 39,99

Por: R$ 29,99De: 49,99

Por: R$ 39,99
Cada

Reduz a absorção de gordura e colesterol. 
Quitolipo Max é um suplemento à base de 
Quitosana, Psyllium e Vitamina C.  Duas 
cápsulas com dois copos de água 30 
minutos antes das refeições, faz com que 
seu estômago capture a gordura ingerida 
da sua refeição e iniba sua fome. Com 
isso você emagrece e reduz o colesterol. 

Bloqueador 
   de Gorduras



ZERO AÇÚCAR

ZERO LACTOSE

ZERO GLÚTEN100 Cáps

60 Cáps
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Ref. 1092
Chá Verde + Vitamina C 500mg
100 Cápsulas

De: 64,99

Por: R$ 39,99
Ref. 1266
Chá Verde + Vitamina C 500mg
60 Cápsulas

De: 34,99

Por: R$ 24,99

Ref. 1039
Chá Verde Solúvel 
Sabor Abacaxi com Hortelã 200g

De: 39,99

Por: R$ 34,99

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 que te ajuda a  emagrecer 
e ficar ainda muito mais bonita! 

A cápsula do Emagrecimento e da beleza 
Uma pele saudável também é resultado de um organismo limpo e desintoxicado. 

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.
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Ref. 1047
Lipo Attack 450mg
60 Cápsulas

De: 39,99

Por: R$ 29,99

Ref. 1227
Chlorella 400mg
60 Cápsulas

De: 49,99

Por: R$ 43,99

Ref. 1253
Chorofi x chá 500ml

De: 36,99

Por: R$ 29,99

LIPO ATTACK QUITOSANA 
atua capturando a gordura 
ingerida e impedindo a sua 
absorção pelo organismo fazendo 
com que você emagreça. Uma 
vez capturada esta gordura é 
eliminada pelas fezes. 

ATENÇÃO: Pessoas com alergias a crustáceos não 
devem consumir produtos á base de Quitosana. 
Mulheres grávidas ou que estejam amamentando 
também não devem consumir produtos á base de 
Quitosana em hipósete nenhuma.

EMAGRECIMENTO SAUDÁVEL
Riquíssima em clorofi la, proteínas, 
vitaminas, sais minerais e 
aminoácidos essenciais. 
Um excelente purifi cador 
orgânico, auxiliar nos regimes 
de emagrecimento, além de 
proporcionar sensação de 
saciedade quando ingerido antes 
das refeições. 

DETOX 
prático e pronto para consumo.
Auxilia na diminuição das taxas de 
colesterol, doenças cardiovasculares, 
prevenção de doenças ósseas, 
purifi cador do organismo e 
emagrecimento. 

SUGESTÃO DE USO:
2 Col. de sopa 3x ao dia. Pode ser diluído com 1/2 
copo d’água.
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Ref. 1293
Agar Agar 500mg 100 Cápsulas

De: 49,99

Por: R$ 39,99

Ref. 1252
Detomax 560mg 60 Cápsulas

De: 49,99

Por: R$ 43,99

Ref. 1233
Quitosana 500mg 60 Cápsulas

De: 39,99

Por: R$ 34,99

QUITOSANA atua capturando a 
gordura ingerida e impedindo a 
sua absorção pelo organismo 
fazendo com que você emagreça. 
Uma vez capturada esta gordura é 
eliminada pelas fezes. 

ATENÇÃO: Pessoas com alergias a crustáceos não 
devem consumir produtos á base de Quitosana. 
Mulheres grávidas ou que estejam amamentando 
também não devem consumir produtos á base de 
Quitosana em hipósete nenhuma.

REDUZA PESO E MEDIDAS 
E GANHE SAÚDE.
Composto natural que auxilia 
na perda de peso. Fonte de 
fi bras, regulador intestinal, 
reduz a absorção de gorduras 
e glicose e emagrece.  

Composto EMAGRECEDOR
PSYLLIUM, FIBRA DE MAÇÃ, 
COLÁGENO, AGAR-AGAR 
SPIRULINA, BERINJELA e 
CHIA.

Ele é bastante 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.  
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Ref. 1075
Green Coffee 500mg 
60 Cápsulas

De: 48,99

Por: R$ 43,99

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

De: 49,99

Por: R$ 44,99
Ref. 1148
Termo Fit Matchá com Stévia 220g

De: 69,99

Por: R$ 34,99

TERMOGÊNICO E ESTIMULANTE 

O extrato de café verde ajuda a 
perder peso ao modifi car e acelerar 
o metabolismo responsável por 
processar os alimentos. Isso acontece 
porque ele tem uma substância 
que evita que o corpo absorva as 
calorias que recebe das gorduras 
e dos carboidratos. Auxilia também 
regulando os níveis de glicose.

TERMO FIT Matchá é uma 
mistura para o preparo de 
bebida á base de matchá, sabor 
limão, pronta para consumo. 
Acrescente água quente ou 
gelada. 

Chá que acelera o metabolismo 
e a queima de gorduras.

ADOÇADO COM STÉVIA

ÓLEO de CÁRTAMO reduz a gordura 
localizada, especialmente na região 
abdominal. 

O óleo de cártamo é um excelente produto 
que auxilia na redução da gordura 
corporal e devido a associação com a 
Vitamina E, que é considerada uma das 
melhores vitaminas para os cuidados 
da pele, principalmente para prevenir o 
envelhecimento precoce.

81
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Ref. 1036
Sukochá Hibísco com Gengibre 
sabor Frutas Vermelhas 200g

De: 49,99

Por: R$ 44,99 Ref. 1144
Hibisco com Gengibre e Picolinato de Cromo 500mg
90 Comprimidos

De: 53,99

Por: R$ 39,99

Ref. 1102
Goji Berry 800mg
180 Comprimidos

De: 79,99

Por: R$ 74,99

Pó para preparo de 
deliciosa bebida de hibiscos 
com gengibre sabor 
frutas vermelhas que irá 
proporcionar uma melhora 
da função dos intestinos e 
por ser um diurético natural 
irá ajudar contra a retenção 
de líquidos.  

Termogênico - Estimulante - Reduz o 
apetite - Combate os radicais livres
O hibisco facilita a perda de peso e acelera 
o emagrecimento. Associado ao gengibre 
que estimula o metabolismo e o cromo que 
inibe a vontade de comer doces, faz deste 
produto um grande aliado nas dietas de 
emagrecimento trazendo ainda benefi cios 
a sua pele pois ajuda no combate aos 
radicais livres.  

EMAGRECIMENTO 
RÁPIDO E SAUDÁVEL!
O Goji Berry é rico em potássio, que favorece 
o sistema circulatório e proporciona diversos 
outros benefícios à saúde e beleza. Contém 
picolinato de cromo que ajuda reduzir a 
vontade de comer doces e carboidratos, 
contribuindo para o emagrecimento. 
Melhora na qualidade do sono, dá mais 
energia e disposição, auxilia no controle do 
colesterol e no combate à celulite.

Sukochá Desincha! 
Está se sentindo estufado?
SUKOCHÁ te desincha. Acelera metabolismo e 
emagrece!  Gostoso e leve como a vida deve ser. 
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Ref. 1021
Picolinato de Cromo 280mg
60 Cápsulas

De: 44,99

Por: R$ 39,99

Ref. 1211
Desinchar Sabor Limão 200g

R$ 89,99Ref. 1229
Maçã 400mg 60 Cápsulas

De: 34,99

Por: R$ 29,99

INIBE A VONTADE DE COMER DOCES, 
CARBOIDRATOS E REDUZ A GORDURA 
CORPORAL.
Contribui para o emagrecimento, reduz 
colesterol e os triglicerídeos altos. Auxilia no 
controle do diabetes. Melhora a ação da insulina 
e infl uência o metabolismo de carboidratos, 
lipídeos e proteínas.
 

DESINCHAR é  produto inovador 
que possui em sua formulação 
Polidextrose (fi bras solúveis), mix 
de extratos concentrados de Chá 
Verde, Carqueja, Mate Verde, Hortelã, 
Gengibre, Guaraná, Sálvia e Alecrim, 
além das vitaminas A, C e E. Rende até 
60 porções. 

SUGESTÃO DE USO:
Pode ser tomado quente ou gelado. Adoçado com Stévia.  
Um copo ou xícara de Bio Redux Desinchar, contém fi bras 
solúveis e polifenóis, que são substâncias antioxidantes. 

Rico em fi bras - Reduz riscos de 
doenças cardiovasculares - Acelera 
o metabolismo - Regula o intestino

Melhora o metabolismo, má digestão, 
reduz o colesterol ruim, ajuda a afi nar 
o sangue e atua no emagrecimento.
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Ref. 1143
Sbelt Fibras 500mg
60 Cápsulas

De: 53,99

Por: R$ 44,99

Ref. 1016
Multifi bras Pró SB 500g

Ref. 1134
Goji Berry c/Vit C, Vit E, Cromo, 
Selênio e Extrato de Goji Berry 
500mg 
60 Cápsulas De: 49,99

Por: R$ 43,99

Ref. 1139
Óleo de Coco 1200 
60 Cápsulas

De: 43,99

Por: R$ 39,99

INTESTINO PRESO? 

Você sabia que o bom funcionamento 
dos intestinos é fundamental 
também para a perda de peso?

As fi bras tem papel fundamental 
na saúde do organismo, fazem seu 
intestino funcionar melhor, previnem 
e tratam doenças cardiovasculares, 
diabetes, atuam no controle do 
colesterol, na prevenção e no 
combate à obesidade. 

Farinha SECA BARRIGA! 

A famosa farinha SECA BARRIGA 
agora em nova embalagem. 
Auxilia na perda de peso, na 
melhora da função intestinal e no 
emagrecimento saudável, pois é 
excelente também para controle 
do diabetes e na redução do 
colesterol ruim. 

EMAGRECIMENTO RÁPIDO E SAUDÁVEL. 

O Goji Berry é um fruto rico em vitamina C 
e potássio. Atuante na melhora no sistema 
imunológico, do humor, evita problemas 
oftalmológicos, acidentes vasculares e ajuda 
a emagrecer. Contém picolinato de cromo que 
reduz consideravelmente a vontade de comer 
doces. 

PODEROSO aliado nas dietas de 
EMAGRECIMENTO!

O óleo de coco possui efeito 
termogênico tornando um poderoso 
aliado nas dietas de emagrecimento. 
Auxilia na redução pela compulsão 
de carboidratos, reduz o colesterol, 
fortalece o sistema imunológico, 
combate o envelhecimento precoce, 
melhora a função dos intestinos, 
acelera o metabolismo e promove a 
saciedade.

R$ 59,99
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Ref. 1281
D-Tox 500mg
60 Cápsulas

De: 39,99

Por: R$ 29,99

Ref. 1228
Spirulina 500mg 60 Cápsulas

De: 39,99

Por: R$ 34,99

Ref. 1138
Gengibre com Chá Verde 400mg 
120 Comprimidos

De: 51,99

Por: R$ 44,99

Suplemento alimentar composto de 
Psyllium, Colágeno e Vitamina C. 
Melhora as funções intestinais, regula 
o açúcar no sangue, perde peso pois 
inibe a fome e age como um laxativo, 
ajudando seu organismo a eliminar 
resíduos. E colabora ainda na redução 
do colesterol, prevenção do câncer de 
cólon e na prisão de ventre. 

Auxilia no EMAGRECIMENTO
Promove SACIEDADE
Ação DETOX

Ajuda a emagrecer, previne 
doenças cardiovasculares, 
melhora a saúde mental, trata 
doenças respiratórias e combate 
infecções.

GENGIBRE + CHÁ VERDE = EMAGRECIMENTO.

A mistura do gengibre com o chá verde é grande 
aliada no combate da perda de peso. O chá 
verde ajuda no processo de emagrecimento, 
diminui as taxas de colesterol e controla a 
pressão arterial. Com altas concentrações 
de antioxidantes, carotenoides, fl avonoides e 
minerais.  Já o gengibre possui propriedades 
termogênicas, potencializa a ação do chá verde, 
promovendo a aceleração do metabolismo, o 
que favorece a queima de gorduras.

120 
Comprimidos
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FÓRMULA DIA
QUEIMA GORDURA DURANTE O DIA! 

As funções da fórmula dia são:
* Emagrecedora
* Termogênica
* Inibidora da fome
* Queimar gordura
* Dar mais disposição
* Combater a fadiga
* Acelerar o metabolismo
* Melhorar a função intestinal

Composição da fórmula dia: Psyllium, Laranja Amarga. 
Spirulina, Guaraná, Picolinato de cromo, Chá verde.

FÓRMULA NOITE
QUEIMA GORDURA ENQUANTO DORME!

As funções da fórmula noite são:
* Queimar gordura enquanto você dorme
* Calmante
* Inibidora da fome
* Combater o stress
* Induzir ao sono
* Regular os triglicerídeos

Composição da fórmula noite: Triptofano, 
Colina, Picolinato de cromo, Cártamo, 
L-Carnitina, Glicina, Piridoxina, VItamina B6, 
Magnésio. 

Ref. 1313
Kit Lipoday Liponight 500mg
2 potes com 60 Cápsulas cada

De: 69,99

Por: R$ 49,99
SUGESTÃO DE USO:
Sugerimos o consumo de 2 cápsulas do LIPODAY 
pela manhã e 2 cápsulas do LIPONIGHT a noite 
após as refeições acompanhada de líquidos.

IMPORTANTE: Para que você tenha o resultado 
desejado e uma vida saudável, aconselhamos 
uma dieta leve principalmente a noite, a ingestão 
de água durante o dia e a prática de atividade 
fi sicas regulares.
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Ref. 1277
Lipo Slim
Óleo de Coco mais Óleo de Cártamo 500mg 
60 Cápsulas

De: 49,99

Por: R$ 39,99

Óleo de coco e cártamo aceleram seu 
metabolismo e auxiliam em dietas de redução de 
peso. Atua principalmente fazendo você perder 
gordura na região do abdômen e inibindo a fome. 

PERCA GORDURA 
NA BARRIGA E CINTURA! 


