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O segredo das cebridades para aumentar a imunidade e desinchar o corpo.

Ref. 1452
Chlorella 500mg
90 Cápsulas

3

Rica em clorofi la,
nutriente com potente 
ação antioxidante,
purifi ca e limpa 
as toxinas do sangue.

Rico em proteínas,
possui todos os 
aminoácidos
essenciais e não
essenciais.

Vitamina B12, 
fundamental 
para o metabolismo
do corpo humano.

Vitaminas A e C e 
glutationa, ação
antioxidante e
anti-infl amatória.

NOVO

Sugestão de uso: 3 cápsulas ao dia.

FORTALECE O SISTEMA 
IMUNOLÓGICO
Fonte concentrada de 
clorofi la, fortalece o sistema 
imunológico e protege o 
fígado.

PROMOVE 
DETOXNATURAL
Atua como antioxidante, 
auxilia a desintoxicação 
do organismo e ajuda no 
emagrecimento saudável.

PREVINE O 
ENVELHECIMENTO
Combate os radicais livres 
e mantém a pele jovem e 
saudável.

MAIS ENERGIA
E DISPOSIÇÃO
Auxilia no combate à 
anemia e a fadiga, na 
formação óssea,na 
tonifi cação dos músculos, 
no fortalecimento
da visão e da memória.

MELHORA A
IMUNIDADE
Ajuda na redução do 
colesterol ruim e no 
controle da pressão 
arterial, combate os níveis 
de açúcar no sangue 
e ajuda no combate a 
doenças respiratórias.

Controle do Peso

Chlorella

90 Cápsulas

3

R$ 99,99
R$69,99

ECONOMIZE
R$30,00

OFERTA ESPECIAL
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Gummies Hair & Skin
Conheça a vitamina para 
cabelos, unhas e pele em 

forma de deliciosas gominhas 
sabor morango, que virou 

febre entre as celebridades. 
Rica em vitaminas e minerais, 

as gominhas em formato 
de ursinhos gelatinosos, vão 

transformar a saúde dos seus 
cabelos, reduzindo a queda, 

fortalecendo e nutrindo para 
que eles cresçam fortes e 

muito mais rápido, deixando 
suas unhas mais resistentes 

e sua pele com muito 
mais viço e fi rmeza.

Reduz a queda e melhora a elasticidade

Cabelos nutridos e com mais brilho

Não engorda, é zero açúcar

Crescimento acelerado

Pele com mais viço e fi rmeza

Cabelos e unhas mais fortes
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Os nutrientes 
presentes na formulação 

são essenciais para os 
cabelos crescerem nutridos, 
combater a queda, para as 
unhas fi carem mais fortes 

e menos quebradiças e 
para uma pele com muito 
mais viço e juventude. A 

sua gostosa dose diária de 
cuidados e beleza.

Em quanto tempo já posso ver os resultados? 
Os resultados variam de acordo com o estilo de 
vida, alimentação e metabolismo de cada um mas 
você poderá ver resultados com um mês de uso. 

Quem pode tomar Gummier Hair& Skin? 
Este produto é recomendado para maiores de 
19 anos. Gestantes e nutrizes devem consumir 
somente com orientação de um profi ssional.

Gummies funciona em todo tipo de cabelo? 
Sim, foi formulado para todos os tipos.

combater a queda, para as 
unhas fi carem mais fortes 

e menos quebradiças e 
para uma pele com muito 
mais viço e juventude. A 

Os resultados variam de acordo com o estilo de 

mais viço e juventude. A 
sua gostosa dose diária de sua gostosa dose diária de sua gostosa dose diária de sua gostosa dose diária de sua gostosa dose diária de sua gostosa dose diária de sua gostosa dose diária de sua gostosa dose diária de sua gostosa dose diária de 

cuidados e beleza.

Em quanto tempo já posso ver os resultados? 
Os resultados variam de acordo com o estilo de 

NOVO

Sugestão de uso: 1 goma ao dia.

IMPORTANTE: 
ESTE FRASCO TEM
O TRATAMENTO 
PARA 30 DIAS!! 

CABELOS
LINDOS E SAUDÁVEIS!

UNHAS
FORTES 

PELE
FIRME E HIDRATADA

Beleza e Colágeno

5

R$ 129,99
R$89,99

ECONOMIZE
R$40,00

OFERTA ESPECIAL

Ref. 1446
Gummies Hair & Skin 
30 Gomas
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Melatonina líquida Imuni
Melhora a qualidade do sono!

PRODUTO
VEGANO

Compare e comprove! A Melatonina líquida rende até 6x 
mais que os concorrentes! Rende para toda a família.

NOVO

Sugestão de uso: Caso faça uso contínuo, 
verifi que a tabela de conversão. Se não, 
sugerimos iniciar com 20 gotas, 30 
minutos antes de dormir e observar o 
efeito no organismo.

Melhora a qualidade do sono
Retarda o envelhecimento

Fortalece o sistema imunológico

Regulariza o humor

Reduz a insônia

Induz ao sono profundo

Efeito antioxidante

Age na recuperação muscular
Aumenta os níveis de HGH

Rápida absorção
Facilita a “queima” das gorduras

O suplemento Melatonina 
é um hormônio sintético 
que melhora a qualidade do 
sono, promovendo um sono 
profundo e reparador.

PARA QUE É INDICADA A MELATONINA?
Tratar a insônia, melhorar a qualidade do 
sono, combater os sintomas de jet lag (termo 
usado para o distúrbio temporário do sono. 
Ocorre quando o relógio biológico do corpo 
está fora de sincronia com os sinais de um 
novo fuso horário que pode causar fadiga, 
difi culdade de concentração e desorientação) 
e combater o envelhecimento precoce.

Ref. 1445
Melatonina 30ml

R$ 59,99
R$43,99

ECONOMIZE
R$16,00

OFERTA ESPECIAL

        Ansiedade
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Quality Premium

CORPARE melhora o fl uxo sanguíneo nas 
áreas afetadas pela celulite, reduz a gordura e 
auxilia no tratamento da CELULITE, ESTRIAS 
e FLACIDEZ. Elaborado com matérias primas 
selecionadas, Corpare vai auxiliar na redução 
da celulite, evitar o aparecimento das estrias e 
melhorar a fi rmeza da pele. 

CORPARE
áreas afetadas pela celulite, reduz a gordura e 
auxilia no tratamento da CELULITE, ESTRIAS 
e FLACIDEZ. Elaborado com matérias primas 
selecionadas, Corpare vai auxiliar na redução 
da celulite, evitar o aparecimento das estrias e 
melhorar a fi rmeza da pele. 

NOVO

Sugestão de uso: 1 cápsula ao dia.

Contém: Vitamina E - Antioxidante, auxilia na melhora 
da circulação sanguínea e previne a quebra das fi bras de 
colágeno. Vitamina C - Antioxidante, anti-infl amatória 
e contribui para a produção de colágeno. Vitamina 
B2 - Antioxidante, reduz os danos dos radicais livres 
no organismo. Zinco - Reduz a celulite, ajuda na 
recuperação celular, melhora o metabolismo da gordura 
corporal, mais fi rmeza para a pele. Cobre - Melhora do 
metabolismo celular. Manganês - Estimula a síntese de 
ácido hialurônico. Selênio - Melhora o metabolismo da 
gordura corporal, emagrece e reduz a celulite. Colágeno 
Hidrolisado - Mais fi rmeza para a pele. Carnitina - 
Emagrece, reduz a celulite e aumenta a fi rmeza da pele.

Trate celulite, estrias e
fl acidez com CORPARE!

7

CORPARE melhora o fl uxo sanguíneo nas CORPARE

 QUALITY PREMIUM
Produtos desenvolvidos para serem 
totalmente absorvíveis e funcionais 
no organismo. Suas formulações 

foram elaboradas com ingredientes 
selecionados e desenvolvidos 

com a mais alta tecnologia, para 
proporcionar a você e sua família 
o que há de melhor no mercado 
de Nutracêuticos. Experimente e 

comprove!

7

R$ 69,99
R$43,99

ECONOMIZE
R$26,00

OFERTA ESPECIAL

Ref. 1450
Corpare 500mg 30 Cápsulas
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NOVO

Sugestão de uso: 1 cápsula ao dia. Ref. 1448
Hability 500mg
30 Cápsulas

HABILITY foi desenvolvido especialmente para cuidar das DORES ARTICULARES. 
Fórmula criada em laboratório de pesquisas e desenvolvimento, com o intuito de auxiliar 
na formação, manutenção e regeneração da saúde óssea e articulações. Combate os 
radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento e pela osteoporose. 

Acabe com as dores articulares! 
É hora de cuidar da saúde!

Contém: Vitamina C - Auxilia na absorção de ferro, 
combate os radicais livres e auxilia no sistema imune, 
na formação do colágeno e no metabolismo energético. 
Vitamina D3 - Auxilia no funcionamento muscular, na 
manutenção de níveis de cálcio no sangue e na formação 
de ossos e dentes. Zinco - Auxilia nas defesas do 
organismo e no bom funcionamento celular. Magnésio 
- Auxilia na formação de ossos e dentes, metabolismo 
energético, equilibrio dos eletrólidos, funcionamento 
muscular e neuromuscular. Colágeno Hidrolisado - 
Proteína obtida por meio de tecidos animais e auxilia na 
regeneração dos tecidos. Colágeno Tipo II - Auxilia na 
formação dos músculos e ossos.

REGENERA
A SAÚDE
ÓSSEA
que é prejudicada 
com o passar dos 
anos, pela perda 
da densidade e da 
qualidade óssea.

COMBATE
DORES DA
OSTEOPOROSE,
condição em que os 
ossos se tornam mais 
porosos e perdem a 
densidade, podendo 
quebrar
com facilidade.

DORES 
ARTICULARES
podem causar 
desconforto, limitação 
de movimento e
sensação de 
queimação na 
articulação. Previna!

8

R$ 64,99
R$41,99

ECONOMIZE
R$23,00

OFERTA ESPECIAL
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Quality Premium

NOVO

Sugestão de uso: 1 cápsula ao dia.

PLENITUD Plenitud foi desenvolvido 
especialmente para cuidar da saúde 
do fígado. Reduz a gordura, limpa e 
purifi ca o sangue, reduz o colesterol 
e favorece a saúde de todo sistema 
digestivo: fígado, pâncreas, estômago 
e baço.

Saúde do fígado em primeiro lugar!
O fígado exerce mais de 500 funções fundamentais para o organismo. 
Uma das principais funções é fi ltrar o sangue e eliminar as toxinas, mas 
também possui outras funções importantes como produzir proteínas, 
fatores de coagulação, triglicerídeos, colesterol e bile, por exemplo.

Ref. 1447
Prenitud 500mg 30 Cápsulas

Contém: Vitamina E - Antioxidante, protege contra  danos 
causados pelos radicais livres. Vitamina C - Auxilia na 
absorção de ferro, no sistema imune, na formação do 
colágeno, no metabolismo energético e combate os radicais 
livres. Vitamina B2 - Antioxidante, auxilia na formação de 
células vermelhas do sangue,  no metabolismo do ferro 
e na manutenção da pele e mucosas. Vitamina B3 - 
Manutenção da pele e mucosas, ajuda no metabolismo 
energético, no de proteínas, carboidratos e gorduras. Zinco 
- Auxilia nas defesas do organismo e no bom funcionamento 
celular. Cobre - Antioxidante, auxilia no sistema imune, 
no metabolismo energético, na pigmentação do cabelo 
e pele. Manganês - Antioxidante, ajuda no metabolismo 
energético. Selênio - Antioxidante e contribui para o 
funcionamento do sistema imune. Semente de uva - Fonte 
de proantocianidinas, antioxidante.

Saúde Digestiva
Saúde do Fígado

Saúde do Pâncreas
Saúde do Estômago

Saúde do Baço

9

Prenitud 500mg 30 Cápsulas
absorção de ferro, no sistema imune, na formação do 
colágeno, no metabolismo energético e combate os radicais 

 - Antioxidante, auxilia na formação de 
células vermelhas do sangue,  no metabolismo do ferro 

 - 
Manutenção da pele e mucosas, ajuda no metabolismo 

- Auxilia nas defesas do organismo e no bom funcionamento 
 - Antioxidante, auxilia no sistema imune, 

no metabolismo energético, na pigmentação do cabelo 
 - Antioxidante, ajuda no metabolismo 
 - Antioxidante e contribui para o 

 - Fonte 

9

R$ 59,99
R$42,99

ECONOMIZE
R$17,00

OFERTA ESPECIAL



101010

Ref. 1451
Fusion 500mg
30 Cápsulas

NOVO

Sugestão de uso: 1 cápsula ao dia.

FUSION foi desenvolvido especialmente para auxiliar no controle da obesidade e na redução 
do peso sem perder a saúde. Elaborado com matérias primas selecionadas, Fusion vai 
fazer você emagrecer rápido, reduzir o colesterol, melhorar o trânsito intestinal, combater 
os radicais livres, melhorar o sistema imune e levar uma vida mais leve e saudável.

É hora de emagrecer!
Acabe logo com a obesidade.

FIBRAS - Psyllium, 
alimento funcional, 
reduz os índices 
glicêmicos e o 
colesterol, aumenta a
saciedade, melhora 
os triglicerídeos e o 
funcionamento dos 
intestinos.

PROTEÍNAS - 
Espirulina rica em
proteínas, vitaminas, 
minerais, ácidos graxos 
polinsaturados e
aminoácidos. Melhora 
a disposição, reduz 
colesterol e diabetes, 
ajuda a emagrecer.

MINERAIS - O cromo
ajuda na perda de peso, 
pois potencializa a ação 
da insulina, hormônio 
que aumenta a utilização 
de carboidratos e 
gorduras pelas células, a 
absorção de proteínas e 
a capacidade do corpo de 
ganhar massa magra.

Contém:

Emagrece

Reduz o colesterol

Melhora o trânsito intestinal

Combate os radicais livre

Fortalece a imunidade

R$ 69,99
R$49,99

ECONOMIZE
R$20,00

OFERTA ESPECIAL
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Quality Premium

11

Ref. 1449
Celebrity Hair Skin Nails 500mg 
30 Cápsulas

 

NOVO

Ref. 1449

Sugestão de uso: 1 cápsula ao dia.

Celebrity foi desenvolvido para quem deseja 
ter cabelos, pele e unhas de celebridade!

CELEBRITY foi desenvolvido especialmente 
para o cuidado dos CABELOS, PELE e UNHAS. 
Auxilia nos danos causados pelos radicais livres 
e fabricado com compostos efi cazes para o 
tratamento e cuidado que seus cabelos, unhas 
e pele merecem. Celebrity contém vitaminas, 
minerais e substâncias bioativas, que agem no 
fortalecimento e prevenção da queda capilar, na 
estimulação do desenvolvimento do cabelo e na 
melhora da estrutura da pele e das unhas. Perceba 
você mesmo o aumento da força e vitalidade dos 
seus cabelos e unhas e a melhora da fi rmeza da 
sua pele.

Deseja ter um cabelo sem quedas? Com brilho e sedosidade? Unhas fortes, que 
crescem rápido e saudáveis? Uma pele linda, sem rugas, hidratada e com viço? 
Além do uso do suplemento, o catálogo Empório preparou algumas dicas que vão 
te ajudar a se transformar numa verdadeira diva!

11

30 Cápsulas

R$ 68,99
R$42,99

ECONOMIZE
R$26,00

OFERTA ESPECIAL

CABELOS - Ao lavar,
massageie o couro 
cabeludo, faça uso do 
condicionador apenas
nas pontas. Opte 
pela água não muito 
quente e evite lavar
todos os dias.

PELE - Lave o rosto
com água fria e um 
bom sabonete facial.
Beba água para manter 
a pele hidratada. E não 
esqueça de aplicar um 
protetor solar ao sair 
de casa!

UNHAS - Evite roer as 
unhas. Não abra latas e
embalagens difícieis
com as unhas. Use 
bases para fortalecer.
Hidrate sua mão!

Dicas legais:
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TRYPTOPHAN melhora a qualidade de vida, pois atua diretamente na qualidade 
do sono, no humor e na memória. Age na prevenção e tratamento da depressão 
e insônias, induzindo o sono de maneira natural. Além disso, Tryptophan atua na 
melhora dos sintomas da TPM e auxilia no controle da fome.

Ref. 1314
Tryptophan 
500mg 30 Cápsulas

Mais  humor e menos ansiedade

R$ 49,99
R$41,99

Promove o 
bem-estar
e melhora 
o humor

Reduz a
ansiedade

Reduz a compulsão 
alimentar e auxilia na 
perda de peso

Melhora a
memória

Favorece a 
saúde do 
coração

Melhora a 
qualidade 
do sono

Reduz 
sintomas 
da TPM

Reduz 
sintomas da
menopausa

Sugestão de uso: ingerir 1 cápsula 
ao dia, de preferencia a noite.
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Ansiedade
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Ref. 1322
Max Melaton
430 mg 
60 Cápsulas

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 e 
Vitaminas do Complexo B.

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

Ref. 1270
Calmin 
500mg 
60 Cápsulas

R$ 48,99
R$39,99

Noites  de sono e dias  tranquilos

Sugestão de uso: 2 cápsulas, 
preferencialmente a noite.

13

preferencialmente a noite.

R$ 39,99
R$31,99

ECONOMIZE
R$8,00

OFERTA ESPECIAL
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Ref. 1308
MTC Mulungu 
500mg 
60 Cápsulas

R$ 38,99
R$31,99

Ref. 1399
Sereno´s 
500mg 
30 Cápsulas

SERENO’S é usado como calmante 
natural para casos de insônia, 
nervosismo, ansiedade e cansaço. 
É ideal para aqueles que procuram 
maior bem estar para o organismo 
e uma melhor qualidade de vida. 
Sedativo e tranquilizante.

Sugestão de uso: ingerir 1 cápsula 
preferencialmente no fi nal da tarde.

Adeus  insônia, tchau  estresse!
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: 2 cápsulas de preferência 
a noite ou de acordo com a prescrição de um 
profi ssional habilitado. 

MTC Mulungu 

profi ssional habilitado. 

R$ 49,99
R$36,99

ECONOMIZE
R$13,00

OFERTA ESPECIAL
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Vitaminas e Minerais

VITOMAX POWER 100% de vitaminas e minerais 
Indicado para homens e mulheres em idade adulta. 

Rico em vitaminas e 
minerais, os chamados 
polivitamínicos e 
poliminerais.

Confi ra os 
benefícios:

Auxilia na recuperação 
de fadiga (cansaço) 
muscular.

Fortalece os ossos, 
devido a vitamina 
D presente no 
suplemento.

Previne anemia devido 
a ação do mineral ferro 
e da vitamina B12.

Confi ra a tabela nutricional de VITOMAX 
POWER e desfrute de mais saúde e 
disposição com a reposição diária de 100% 
dos minerais e vitaminas recomendados.NOVO

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1,5g (3 cápsulas)

Quantidade por porção  %VD (*)
Valor energético   0 Kcal0 Kj 0%
Cálcio  1000,0mg 100%
Ferro  14,0mg 100%
Magnésio   260,0mg 100%
Zinco  7,0mg 100%
Iodo  130,0mcg 100%
Cobre  900,0mcg 100%
Selênio  34,0mcg 100%
Manganês  2,3mg 100%
Vitamina A  600,0mcg 100%
Vitamina D  5,0mcg 100%
Vitamina C  45,0mg 100%
Vitamina E  10,0mg 100%
Vitamina B1  1,2mg 100%
Vitamina B2  1,3mg 100%
Niacina  16,0mg 100%
Vitamina B6  1,3mg 100%
Ácido fólico  400,0mcg 100%
Vitamina B12  2,4mcg 100%
Ácido pantotênico 5,0mg 100%

Não contém quantidades signifi cativas de calorias, carboidratos,  
proteínas gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fi bra 
alimentar e sódio. (*) % Valores diários com base em uma dieta de 
2000 Kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 
menores, dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor 
diário não especifi cado. Não contém glúten.

15

R$ 59,99
R$39,99

ECONOMIZE
R$20,00

OFERTA ESPECIAL

Ref. 1455
Vitomax Power 650mg 
60 Cápsulas

Ref. 1455

Sugestão de uso: 3 cápsulas ao dia.
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Ref. 1301
Vitta Homme 
Sênior 50+ 
30 Cápsulas

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

Ref. 1300
Vitta Femme 
Sênior 50+ 
30 cápsulas
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s Suplemento de 
vitaminas e minerais 
para homens maduros.

VITTA HOMME 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.

Repõe as vitaminas e os
minerais que o seu 
corpo precisa!

Contém as vitaminas: A, B1, 
B2, B3, B5, B6, B12, C, e D.

VITTA FEMME é um 
suplemento para mulheres 
acima dos 50 anos ou com 
carências vitamínicas.

Contém vitamina B9 (ácido fólico) que 
mantém a saúde do cérebro, fortalece 
o sistema imunológico, previne 
anemia, câncer, doenças cardíacas e 
controla a evolução do vitiligo.

R$ 49,99
R$39,99

R$ 49,99
R$39,99
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Vitaminas e Minerais

Ref. 1325
Zinco 280mg 
60 Cápsulas

O 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, além de 
afetar a capacidade de memória e concentração. 
Facilita a cicatrização de feridas, previne o 
aparecimento de câncer, ajuda no tratamento da 
acne, previne o câncer e o envelhecimento, por ter 
ação antioxidante.

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

O mineral da 
imunidade

17

R$ 43,99
R$33,99

ECONOMIZE
R$10,00

OFERTA ESPECIAL

A suplementação 
com Zinco mantém 

o corpo resistente às 
infecções.

Protege contra às infecções

Estimula a tireóide

Ajuda no combate à depressão

Benefi cia o coração

Favorece a saúde neurológica

Melhora a cicatrização
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Sugestão de uso: 1 cápsula ao dia.

A COENZIMA Q10 é um 
antioxidante que age contra 
os radicais livres, destruindo 
essas moléculas responsáveis 
por doenças cardíacas e pelo 
envelhecimento precoce. 
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.

Ref. 1356
Coenzima Q10 
500mg 
60 Cápsulas

O Suplemento de 
VITAMINA K2 + 
VITAMINA D3 + CÁLCIO, 
é uma combinação que 
favorece a saúde óssea, 
importante na formação 
e manutenção de ossos 
e dentes. A Vitamina K 
auxilia na manutenção dos 
ossos e evita a osteoporose. 
Melhora a coagulação 
sanguínea e favorece a 
manutenção da massa 
muscular. 

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

Potente 
contra os 
radicais livres

Ideal para 
a saúde 
óssea

A VITAMINA D3 é indicada 
para prevenção e tratamento 
auxiliar na desmineralização 
óssea e prevenção de 
doenças que causam 
quedas e fraturas. Facilita 
a absorção de cálcio pelo 
organismo, previne doenças 
como obesidade, diabetes 
mellitus, hipertensão, 
depressão e outras. Ainda 
pode reduzir o risco de 
alguns tipos de câncer como 
próstata, mama e cólon.

Ref. 1348
Vitamina D3 
2000ui 500mg 
30 Cápsulas

A vitamina da 
prevenção e 
saúde

R$ 59,99
R$49,99

R$ 49,99
R$42,99

R$ 39,99
R$32,99

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia.Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia.Sugestão de uso: 1 cápsula, 2x ao dia.
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Vitaminas e Minerais

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

Para aumentar a 
sua imunidade!

191919

R$ 49,99
R$39,99

ECONOMIZE
R$10,00

OFERTA ESPECIAL

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.

Combate infecções

Regenera os tecidos

Previne anemia e tonturas

Age contra a queda de cabelos

Contra a má circulação

Sua dose
diária de saúde

e felicidade.
Sentir-se bem
é fundamental!
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POLIVITAMÍNICO de A a 
Z suplemento vitamínico 
completo, desenvolvido para 
completar a alimentação 
com as vitaminas e 
minerais essenciais que 
a alimentação pode não 
conseguir suprir. Invista na 
sua saúde!

Potente 
contra os 
radicais livres,
experimente!

CLORETO DE MAGNÉSIO 
PA previne doenças 
cardiovasculares, derrame, 
diabete mellitus e 
hipertensão. Para os atletas, 
ajuda na produção de 
energia, contração muscular, 
hipertrofi a e recuperação dos 
músculos após o treino.

Aumente 
a energia e 
recupere os
músculos

R$ 39,99
R$34,99

R$ 46,99
R$38,99
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Sugestão de uso: 1 cápsula ao 
dia, de preferência pela manhã 
junto com a 1ª refeição do dia.

Ref. 1329
Cloreto de 
Magnésio PA 
500mg 60 Cápsulas

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

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

NUTRIR aumenta o 
apetite e é um suplemento 
vitamínico para engordar. 
Elaborado com ativos 
que ajudam a aumentar 
o apetite. Ajuda a ganhar 
peso de forma saudável e 
natural.

Nutrir é 
fórmula para 
engordar 
com saúde

R$ 36,99
R$29,99

Ref. 1398
Nutrir 500mg 
30 Cápsulas

Sugestão de uso: 1 
cápsula ao dia.
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Vitaminas e Minerais

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.

Sugestão de uso: 1 a 2 cápsulas ao dia.

Para pele, unhas
e cabelos mais 
saudáveis!

21

R$ 49,99
R$34,99

ECONOMIZE
R$15,00

OFERTA ESPECIAL

Pele macia,
unhas fortalecidas

e sem quebras, 
cabelos luminosos

e nutridos!
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Ref. 1327
Vitamina B12 
280mg 
60 Cápsulas

VITAMINA B12 atua no desenvolvimento e 
manutenção das funções do sistema nervoso. 
Previne problemas cardíacos, derrame cerebral 
e depressão. Auxilia no desenvolvimento dos 
músculos.

Ref. 1330
Dimalato de 
Magnésio 
500mg 60 Cápsulas

DIMALATO DE MAGNÉSIO previne e trata 
osteoporose e fi bromialgia. Atua na saúde do 
coração, no combate e prevenção de lesões 
musculares, câimbras e faqueza muscular.

222222

Cuide do coração
prevenindo!

Sugestão de uso: 1 a 2 cápsulas ao dia.

Força para os
seus músculos!

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

A Linha Vitaminas e Minerais repõe 
energia, tem papel antioxidante 

e mantém o funcionamento 
adequado do organismo. A 
ausência ou defi ciência das 

vitaminas e sais minerais na dieta 
deve ser prevenida por meio 
de alimentos ou por meio de 

suplementação.

R$ 36,99
R$34,99

R$ 51,99
R$44,99
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Sistema Digestivo

Pode fi car feliz! LACTOSEM é lactase 
em cápsulas, uma enzima que auxilia na 
digestão do leite e derivados de lactose. 
Indicada para pessoas com intolerância 
a lactose. Ingira antes das refeições e 
reduza drasticamente os incômodos da 
intolerância a lactose.

Você tem intolerância 
a LACTOSE?

Ref. 1456
Lactosem 600mg 60 Cápsulas

R$ 74,99
R$54,99

ECONOMIZE
R$20,00

OFERTA ESPECIAL

Auxilia na digestão do leite e 
seus derivados, como queijos, 
iogurtes e sorvetes. 

Aumenta as 
possibilidades 
alimentares para os 
intolerantes à lactose.

Evita desconfortos 
gastrintestinais, azias, gases, 
barriga inchada e diarréia.

Ref. 1456
Lactosem 600mg 60 Cápsulas

R$ 74,99R$ 74,99R$

R$54,
OFERTA ESPECIAL

intolerantes à lactose.

Evita desconfortos 
gastrintestinais, azias, gases, 
barriga inchada e diarréia.

Ref. 1456
Lactosem 600mg 60 Cápsulas

R$

OFERTA ESPECIAL

Evita desconfortos 
gastrintestinais, azias, gases, 
barriga inchada e diarréia.

Sugestão de uso: 1 cápsula antes das 
refeições que contenham leite ou derivados.

NOVO
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Ref. 1262
Amargo 500mg
60 Cápsulas

AMARGO é diurético, laxativo e 
regulador das funções estomacais e do 
fígado. Combate a azia, má digestão, 
refl uxos, prisão de ventre, enxaqueca 
por excessos causados pelo álcool ou 
alimentação.

Ref. 1199
Amargo 
200ml

alimentação.alimentação.

Ref. 1262Ref. 1199

por excessos causados pelo álcool ou por excessos causados pelo álcool ou 
alimentação.alimentação.alimentação.alimentação.

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

Azia e má digestão? AMARGO é a solução!

Má digestão e azia

Inchaço e constipação

Refluxo e boca amarga

Gastrite e enxaqueca

Distúrbios estomacais

PRONTO
PARA O

CONSUMO

CHÁ AMARGO é 100% natural, feito a partir 
da combinação de ervas, não alcóolico, não 
fermentado e sem adição de açúcares e 
adoçantes. Indicado para azia, má digestão, 
gastrites, excesso de bebida alcóolica e comida.

R$ 39,99
R$34,99

R$ 34,99
R$26,99

Sugestão de uso: 2 cápsulas, 
2x ao dia, após das refeições.
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PRONTO
PARA O

CONSUMO

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

Bom para a saúde do:

PRÓ FIGO é um produto CONCENTRADO que auxilia na saúde do sistema 
gastro-intestinal, contribuindo para a digestão e desintoxicação do fígado.

Sistema Digestivo

Azia e má digestão? AMARGO é a solução!

Ref. 1353
Pró Figo 200ml

2525

R$ 34,99
R$24,99

ECONOMIZE
R$10,00

OFERTA ESPECIAL

Contém: Colina, uma vitamina 
do complexo B, indispensável 
para o metabolismo de lipídios 
e para a proteção do fígado. 
Ela está diretamente ligada da 
limpeza hepática, sendo uma 
das substâncias responsáveis por 
minimizar o acúmulo de gordura e 
toxinas nesse órgão.

Seu fígado merece Pró Figo!

estômago       

fi gado       

intestino
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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

Sugestão de uso: igual a dos Cromofl orais, que consta na página 30. A concentração alcoólica na dose não 
apresenta nível de toxidade, podendo ser usado por crianças a partir de 0 anos de idade. Se desejar 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.

Os CROMOFLORAIS são uma 
terapia natural para controle emocional.
Ajudam no bem-estar e na cura das 
doenças através da combinação das 
técnicas dos Florais, da Cromoterapia 
e da harmonização da água.

Qualquer Cromokid R$ 46,99                        R$38,99
cada

Cromokids

Mais equilíbrio 
emocional para as
crianças

Auxilia na melhora da 
conexão com outras 
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.

PARA
CRIANÇAS

HIPERATIVAS DISCIPLINA E 
OBEDIÊNCIA

PESADELOS
E MEDOS

NOTURNOS
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Ref. 1315
Calmin Kids 
Chá 200ml

Ref. 1340
Polivit Kids 
200ml

PRONTOS
PARA O

CONSUMO

Crescer e aprender com 
saúde é fundamental

Sugestão de uso: 1 colher de 
sopa pela manhã.

Kids

POLIVIT KIDS é um suplemento 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 imunidade.

CALMIN KIDS é um 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.

+ vitaminas
+ minerais
+ energia
+ concentração
+ imunidade

R$ 36,99
R$24,99

ECONOMIZE
R$12,00

OFERTA ESPECIAL

cada

Sugestão de uso: 1 a 2 
colheres de sopa a noite, antes 
de dormir.
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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.

Sugestão de uso: 1 gota ao 
dia ou conforme orientação. 

Ref. 1381
Vitamina D3 
200UI Gotas 30ml

Ômega 3 é recomendado para todas as fases 
da vida, por isso lançamos o ÔMEGA 3 KIDS 
sabor cereja, com cápsulas mastigáveis, para 
uma ingestão mais agradável. Composto 
por ácidos graxos, o DHA e EPA. O DHA 
estimula o aprendizado, a memória e os 
sitema cognitivo, enquanto o EPA previne o 
colesterol e os triglicerídeos altos. ÔMEGA 
3 KIDS fortalece o sistema imunológico e 
auxilia no combate da obesidade infantil. 

Agora fi cou mais gostoso cuidar da 

saúde do seu filho

Sugestão de uso: Consulte a 
orientação de um profi ssional 
habilitado.

Ref. 1420
Ômega 3 Kids 450mg 
60 Cápsulas Sabor 
Cereja
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1 GOTINHA
DIÁRIA PARA
O SEU FILHO

CRESCER FORTE 
E SAUDÁVEL

+ imunidade
- colesterol
+ memória e
facilidade para
aprender
- obesidade
+ crescimento

R$ 49,99
R$36,99

R$ 69,99
R$59,99
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29Qualquer Cromopet R$ 46,99                        R$38,99
cada

Terapia natural para 
cães, gatos e pássaros

O produto pode ser colocado diretamente 
na boca do animal ou diluído na água.

Indicado para 
animais hiperativos, 

agitados, desafi antes e 
com comportamentos 
incontroláveis. A fórmula 
dosa energia, entusiasmo e 
impulsividade para conviver 
bem com todos. Desenvolve 
paciência, tolerância e 
fl exibilidade, removendo 
atitudes indesejadas.

Indicado para 
auxiliar os bichinhos 

que atacam pessoas e 
outros animais. Em geral, 
defendem o seu território. 
A fórmula trabalha o 
sentimento de ciúmes e 
dominação, proporcionando 
calma e controle emocional, 
reduzindo os sintomas 
que geram stress e 
agressividade.

Indicado para animais 
que se lambem, se 
mordem e se limpam 

de forma compulsiva, como 
pássaros que arrancam as 
próprias penas. Auxilia também 
nos casos de automutilação e 
coprofagia (ato de comer as 
fezes). Trata comportamentos 
incontroláveis, obsessivos, 
repetitivos e audestrutivos, 
proporcionando ao bichinho a 
sensação de tranquilidade.

Ref. 1290
Cromo Pet 
Hiperatividade 26g

Ref. 1289
Cromo Pet Stress e 
Agressividade 26g

Ref. 1291
Cromo Pet 
Lambedura 26g

38,9938,9938,
Sugestão de uso: 5 glóbulos, 3 a 4x ao dia, diretamente na boca ou diluído em água. Se 
preferir, pode ser colocado 20 glóbulos em 500ml de água e trocar a água diariamente.

PARA
ANIMAIS

AGRESSIVOS

PARA
ANIMAIS

HIPERATIVOS

PARA
ANIMAIS
QUE SE

LAMBEM
DEMAIS

Cromopets

29
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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

Ref. 1170
Cromofl oral 
Concentração e 
Memória 30ml

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.

Auxilia pessoas 
com cansaço 
físico e mental, 

seja pelo excesso de 
trabalho, vida pesso-
al, estudo ou enfer-
midade prolongada. 
Ajuda a recuperar a 
energia e a vitalidade, 
restaurando a sua for-
ça interior.

Ação efetiva 
no controle 
da compulsão 

alimentar, ansiedade 
e carências emocio-
nais, contribuindo na 
supressão do apetite 
psicológico. Atua no 
auxílio da melhora da 
autoestima e reeduca-
ção alimentar.

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.

Qualquer Cromofl oral das páginas 30 e 31

Indicado para 

CANSAÇO 
FÍSICO E 
MENTAL

CONTROLE
ALIMENTAR

CONCENTRAÇÃO 

E MEMÓRIA
TRISTEZA E 
DEPRESSÃO

e Depressão 30ml

Sugestão de uso dos Cromofl orais: Tomar 4 gotas 4x ao dia - ao acordar, antes do almoço, antes 
da janta e antes de dormir. Uso sublingual. Reter na boca antes de engolir.

CROMOFLORAL é uma terapia natural destinado ao 
controle emocional que auxilia no bem estar e na cura das 
doenças através da combinação das técnicas dos Florais, da 
Cromoterapia e da harminozação da água.

A terapia fl oral não deve substituir os tratamentos convencionais, mas auxiliá-los. Não apresenta efeitos 
colaterais e contra-indicações. Seguindo a sugestão de uso, podem ser usados por adultos, gestantes e lactantes.
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Cromofl orais

Ref. 1173
Cromofl oral Reparação 
do Sono 30ml

Cromoflorais

Ajuda as 
pessoas com 
pensamentos 

indesejados e preo-
cupações repetitivas 
durante a noite e 
também as que acor-
dam várias vezes a 
noite, com o chama-
do “sono leve”.

Ref. 1176
Cromofl oral Domínio 
da Ansiedade 30ml

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. 

R$ 36,99                        R$29,99
cada

DOMINIO DA 
ANSIEDADE

REPARAÇÃO 
DO SONO

Não tomar próximo a escovação dos dentes 

Não tomar próximo de 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

Mantenha distante de equipamentos eletrônicos

Restrições:

AUMENTO DA
IMUNIDADE

Ref. 1459
Cromofl oral Estímulo da 
Imunidade 30ml

Auxilia ativando o sistema 
imunológico. Muito efi caz 
para quem apresenta baixa 

resistência protetora do organismo. 
Propriedades antioxidantes e 
imunoprotetoras.

NOVO



323232

Ref. 1441
Gel Massageador
Arnica 200g

Gel Massageador Arnica alívio prolongado 
contém extratos naturais de Arnica e Copaíba. 
Excelente bactericida e antiinfl amatório. 
Elimina as dores musculares, luxações, 
reumáticas, contusões, torcicolos, 
promovendo imediatamente a sensação 
de alívio* e frescor. *obtido apenas quando o 
produto estiver associado à massagem

O Gel Massageador 32 Ervas tem a 
fi nalidade de ajudar no desconforto após 
um dia cansativo ou em ocasiões em 
que se deseja relaxar, proporcionando 
sensação de relaxamento, bem-estar 
e leveza. Indicado para cansaço físico 
nos membros, costas, articulações e na 
melhora da circulação periférica.

R$ 24,99
R$21,99

Ref. 1428
Gel Massageador 
32 Ervas 200g

R$ 24,99
R$21,99

Alívio e relaxamento. Sinta-se bem!

Ref. 1441Ref. 1441Ref. 1441

Sugestão de uso: Aplicar o produto e 
massagear até a completa absorção.
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Gel Redutor 
de celulite e 
medidas

Cosméticos

Veja os resultados em poucas semanas de uso.
GEL LIPO REDUTOR SLIM: use e comprove! Faça 
massagens modeladoras com o Gel Lipo Redutor 
Soul Slim e veja os resultados de uma verdadeira 
LIPOESCULTURA com as mãos. Quando aplicado, 
ele imediatamente aquece a pele. A sensação, 
associada à massagens vigorosas e localizadas, 
estimula o metabolismo corporal, reduzindo medidas 
e celulite. Em poucas semanas de uso contínuo do 
Gel Lipo Redutor Soul Slim, você vai notar a redução 
de medidas e gorduras, sua pele mais lisa, macia e 
visivelmente mais fi rme.

Ref. 1454
Gel Lipo 
Redutor Slim
Termo Ativado 
240g

R$ 59,99
R$39,99

ECONOMIZE
R$20,00

OFERTA ESPECIAL

Alívio e relaxamento. Sinta-se bem!

e celulite. Em poucas semanas de uso contínuo do 
Gel Lipo Redutor Soul Slim, você vai notar a redução 
de medidas e gorduras, sua pele mais lisa, macia e 
visivelmente mais fi rme.

NOVO

Sugestão de uso: Aplicar o produto e 
massagear até a completa absorção.
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Sugestões de uso: Enxaquecas: aplique 
o produto com a ponta dos dedos em 
massagens circulares nas têmporas ou 
distribua o produto nas palmas das mão 
esfregando uma mão na outra e fazendo 
ilanações profundas e pausadas. Cólicas, 
contusões e/ou tensões musculares: aplique 
o produto diretamente no local e aça 
massagens até a total absorção do produto. 
Chulé: aplique o produto diretamente nos pés 
e calce os sapatos. 

O ÓLEO DE MENTA 
é indicado para o 
tratamento de dores 
de cabeça, enxaqueca, 
dores musculares, 
gripes, congestão nassal, 
sinusites, tensão nervosa, 
insônia, mau cheiro nos 
pés, cólicas menstruais, 
contusões e distensões, 
dor de dente, hemorróidas. 
O Óleo mentolado deve 
ser usado externamente 
em inalações ou em 
compressas ou massagens 
locais.

R$ 26,99
R$22,99

R$ 29,99
R$25,99

O poder da menta 
contra tensão e dores!

R$ 29,99R$ 29,99R$

Sugestões de uso (uso externo): Enxaqueca, 
ansiedade, nervosismo e/ou insônia: Pingar 1 
a 2 gotas nas mãos, esfregar e fazer inalações 
profundas e pausadas. Chulé: Aplicar 2 gotas 
dentro do calçado. Cólicas, contusões e/ou 
tensões musculares: Aplicar 10 gotas em uma 
toalha com água quente e fazer compressas. 
Ação analgésica imediata. Ou ainda, pingar 10 
gotas no creme de sua preferência.

Ref. 1248
Óleo de Menta
MD 10ml

Ref. 1246
Pasta Mentolada 
MD15 Plus 10g

O poder da menta 
contra tensão e dores!
O poder da menta 
contra tensão e dores!
O poder da menta 

O
é indicado para o 
tratamento de dores 
de cabeça, enxaqueca, 
dores musculares, 
gripes, congestão nassal, 
sinusites, tensão nervosa, 
insônia, mau cheiro nos 
pés, cólicas menstruais, 
contusões e distensões, 
dor de dente, hemorróidas. 
O Óleo mentolado deve 
ser usado externamente 
em inalações ou em 
compressas ou massagens 
locais.

contra tensão e dores!

O
é indicado para o 
tratamento de dores 
de cabeça, enxaqueca, 
dores musculares, 
gripes, congestão nassal, 
sinusites, tensão nervosa, 
insônia, mau cheiro nos 
pés, cólicas menstruais, 
contusões e distensões, 
dor de dente, hemorróidas. 
O Óleo mentolado deve 
ser usado externamente 
em inalações ou em 
compressas ou massagens 
locais.
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Cosméticos

Saúde capilar, brilho e maciez
Milagroso ÓLEO DE RÍCINO possui multibenefícios: repara as pontas duplas dos cabelos, 
proporcionando maciez, brilho, elasticidade e muito mais resistência. Contém Vitamina E e
minerais e pode ser usado nos cabelos, cílios e sobrancelhas. Indicado para todos os tipos 
de cabelos.

Sugestão de uso: Coloque algumas gotas nas palmas das 
mãos e aplique no comprimento e pontas dos cabelos 
limpos, secos ou levemente úmidos. Não enxágue. Deixe 
secar ao natural ou modele como de costume.

cabelos

cilios

sobrancelhas

Ref. 1453
Óleo de 
Rícino 
30ml

proporcionando maciez, brilho, elasticidade e muito mais resistência. Contém Vitamina E e
minerais e pode ser usado nos cabelos, cílios e sobrancelhas. Indicado para todos os tipos 

cabelos
sobrancelhas

R$ 42,99
R$32,99

ECONOMIZE
R$ 10,00

OFERTA ESPECIAL

NOVO

Repara as pontas duplas 

Mais maciez e brilho

Contém Vitamina E e Minerais

Mais elasticidade e resistência 

Para todos os tipos de cabelos
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Sabonete antisséptico para limpeza 
máxima das mãos! Ação hidratante com 
Vitamina E e Pantenol! PROTE é o mais 
poderoso sabonete líquido antisséptico para 
perfeita limpeza das mãos. Possui em sua 
formulação efi cientes agentes de limpeza 
que não ressecam a pele e deixam uma 
sensação de maciez por conter também, em 
sua formulação, Vitamina E e Pantenol.

ELIMINA
99,9% DOS
GERMES

Sugestão de uso: Com as mãos molhadas, 
aplique o produto, massageie bem todos 
os lados por no mínimo 20 minutos. 
Enxague e repita o procedimento, se 
necessário.

450 ml

A Pomada Massageadora Fortgel auxilia, 
através da massagem, no alívio de tensões 
provocadas pelo cansaço adquirido durante 
o dia. Elaborada com ativos poderosos como 
Extrato de Arnica, Mastruz e Copaíba, aliado 
ao Salicilato de Metila, Mentol, Cânfora e 
Óleo de Cravo, dentre outros componentes, 
proporciona alívio e bem-estar.

ARNICA

MASTRUZ

COPAÍBA

MENTOL

CÂNFORA

ÓLEO DE CRAVO

Sugestão de uso: Aplicar o produto e 
massagear até a completa absorção.

R$ 36,99
R$28,99

Ref. 1439
PROTE Sabonete 
Antisséptico com 
Vit E e Pantenol 
450ml

Ref. 1436
Pomada 
Fortgel
150g

PROTE Sabonete 
Antisséptico com 

R$ 42,99
R$26,99

ECONOMIZE
R$16,00

OFERTA ESPECIAL
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Cosméticos

Ref. 1437
Pomada Massageadora 
Canela de Velho com
Sebo de Carneiro 150g

A Pomada Massageadora Canela de Velho com Sebo de Carneiro auxilia, através da 
massagem, no alívio dos desconfortos musculares e na melhora da circulação periférica. 
Indicada para auxiliar no alívio dos sintomas da rigidez, fadiga muscular, artrite e artrose. 
Desenvolvida com diversos extratos vegetais, é uma fórmula cosmética de rápida absorção 
que proporciona relaxamento corporal em poucos minutos. 

Tchau rigidez e fadiga muscular!

R$ 32,99
R$25,99

ECONOMIZE
R$7,00

OFERTA ESPECIAL

Extratos de Unha de Gato

Copaíba

Castanha da Índia

Mastruz

Mentol

Salicilato de Metila

Indicada para auxiliar no alívio dos sintomas da rigidez, fadiga muscular, artrite e artrose. 
Desenvolvida com diversos extratos vegetais, é uma fórmula cosmética de rápida absorção 
que proporciona relaxamento corporal em poucos minutos. 

Indicada para auxiliar no alívio dos sintomas da rigidez, fadiga muscular, artrite e artrose. 
Desenvolvida com diversos extratos vegetais, é uma fórmula cosmética de rápida absorção 
que proporciona relaxamento corporal em poucos minutos. 

Extratos de Unha de Gato

Indicada para auxiliar no alívio dos sintomas da rigidez, fadiga muscular, artrite e artrose. 
Desenvolvida com diversos extratos vegetais, é uma fórmula cosmética de rápida absorção 
que proporciona relaxamento corporal em poucos minutos. 

Sugestão de uso: Aplicar o produto e 
massagear até a completa absorção.
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Ref. 1440
Gel Massageador
Extra Forte 200g

Gel Massageador Extra Forte com 
Andiroba é indicado para dores 
e tensões musculares, dores nas 
articulações, contusões, torções e 
para eliminar o cansaço das pernas. 

Alívio para as suas dores!
Gel Massageador Extra Forte com Gel Massageador Extra Forte com 
Andiroba é indicado para dores 
e tensões musculares, dores nas 
articulações, contusões, torções e 
para eliminar o cansaço das pernas. 

Gel Massageador Extra Forte com 
Andiroba
e tensões musculares, dores nas 
articulações, contusões, torções e 
para eliminar o cansaço das pernas. 

Sugestão de uso Gel: Aplicar o produto 
e massagear até a completa absorção.

Combate inchaços causados 
por sapatos desconfortáveis ou 
por horas em pé, alivia dores 
causadas por esforços repetitivos 
ou má postura.

Dores

Contusões

Torções

Inchaços

Arnica

Andiroba

Copaíba

O Gel Massageador 
Copaíba ideal para 
massagens nas 
pernas,pés, braços 
e demais partes do 
corpo, relaxante, 
proporciona sensação 
de alívio do cansaço 
corporal.

Ref. 1427
Gel Massageador 
Copaíba 200g

R$ 24,99
R$ 21,99

R$ 24,99
R$ 21,99
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Cosméticos

Ref. 1435
Pomada Massageadora 
Abelha 240g

R$ 26,99
R$24,99

Dores nunca mais!

Ref. 1435

Sugestão de uso Pomadas: Aplicar o produto 
e massagear até a completa absorção.

Ref. 1434
Pomada Massageadora 
Cascavel 240g

R$ 26,99
R$ 24,99

A Pomada Massageadora Abelha estimula 
a circulação sanguínea e tem atividade anti-
inflamatória e analgésica, proporcionando 
alivio instantâneo* nas dores musculares, 
torções e inflamações. Ideal para tratar 
doenças reumáticas como: artrite, artrose, 
reumatismo, bursite e cotovelo de tenista. 
*benefício atribuído ao uso frequente do produto

A Pomada Massageadora Cascavel estimula a 
circulação sanguínea e possui ação analgésica, 
refrescante e alívio imediato* para as dores nas 
pernas, quadris, lombar, ombros, torcicolos, 
coluna, artrite, artrose, reumatismo, hérnia 
de discos e bico de papagaio. Além de ser 
excelente para o relaxamento após exercícios 
repetitivos. *benefício atribuído ao uso frequente do 
produto
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Ref. 1433
Pomada Negra
Naturamax 150g

A POMADA NEGRA NATURAMAX é rica em 
extratos vegetais que relaxam e suavizam a 
pele. Como o auxílio da massagem, ajuda 
no desconforto adquirido no decorrer do 
dia e proporciona sensação de bem-estar. 
É uma combinação de 5 extratos que 
revigoram o corpo.

Sinta-se bem o dia inteiro!

Sugestão de uso: Aplicar o produto e 
massagear até a completa absorção.

Com Extrato do JAMBU! Alívio + Bem-estar 
+ Conforto + Refrescância! Preciosa planta 
da Amazônia para cuidados especiais. A 
pomada massageadora JAMBU GEL contém 
uma rica composição de ativos que, aliados 
ao extrato de jambu, garantem resultados 
instantâneos* em massagens corporais. 

Sugestão de uso: Aplicar o produto e 
massagear até a completa absorção.

Ref. 1442
Pomada Massageadora 
Jambu Gel 200g

R$ 24,99
R$ 21,99

R$ 44,99
R$29,99

ECONOMIZE
R$ 15,00

OFERTA ESPECIAL
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Cosméticos

Ref. 1438
Creme 
Hidratante 
Sebo de 
Carneiro
com Argan, 
Cacau e Uréia 
200g

O CREME HIDRATANTE 
SEBO DE CARNEIRO 
COM ÓLEO DE ARGAN, 
CACAU E URÉIA combate 
o RESSECAMENTO! SEBO 
DE CARNEIRO: É uma 
gordura animal rica em 
nutrientes cicatrizantes 
e anti-infl amatórios. Por 
conta do seu alto poder 
hidratante, o sebo de 
carneiro é um ótimo aliado 
para quem sofre com 
ressecamentos leves até os 
mais graves promovendo 
profunda hidratação da 
derme. Ele é indicado por 
sua ação regeneradora 
e cicatrizante, além de 
aplicação nas áreas do 
corpo que mais sofrem 
com o problema, como pés, 
mãos, joelhos e cotovelos.

Hidratação máxima para pés, mãos, 
joelhos e cotovelos

antes

depois

Sugestão de uso: Aplicar o produto e 
massagear até a completa absorção.

R$ 39,99
R$32,99

ECONOMIZE
R$ 7,00

OFERTA ESPECIAL

Argan

Cacau

Uréia
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Cuidados com a            saúde dos ossos e articulações

Ref. 1378
Cloreto de 
Magnésio 
260mg/ml gotas
30ml

CLORETO DE MAGNÉSIO - Atua na 
produção de energia, evita fadigas, 
controla a pressão sanguínea, combate 
câimbras, fortalece o sistema imunológico, 
favorece o bom funcionamento intestinal, 
previne doenças cardiovasculares, 
aumenta a absorção de Vitamina D no 
organismo e auxilia na manutenção do 
cálcio e da densidade óssea.

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

AGE NA
MANUTENÇÃO
DO CÁLCIO E
DENSIDADE

ÓSSEA

R$ 34,99
R$29,99

Alívio para dores
musculares e
articulares

O KIT ADVANCE é um novo 
conceito em suplemento alimentar 
de Cálcio, Cloreto de Magnésio, 
Cúrcuma e Colágeno. Benefícios:
Bem-estar muscular, saúde dos 
ossos, anti-infl amatório e melhora 
da fl exibilização das articulações. 
Para que serve? Para o tratamento 
das infl amações nas articulações, 
prevenção de doenças ósseas e 
melhora das dores musculares e 
articulações.



4343

Saúde dos Ossos

Ref. 1417
Kit Advance 2 Potes 
com 30 Cápsulas cada. 
Total 60 Cápsulas.

KIT ADVANCE: 2 POTES

Sugestão de uso: 01 cápsula de cada pote, 
preferencialmente junto com uma refeição.

MELHORA A
MOBILIDADE E
FLEXIBILIDADE

Cuidados com a            saúde dos ossos e articulações

R$ 74,99
R$59,99

ECONOMIZE
R$15,00

OFERTA ESPECIAL

o kit

Ajuda a manter a saúde das articulações

Promove conforto e trata articulações infl amadas

Melhora a mobilidade e fl exibilidade e previne fraturas

Previne osteoartrite, osteodistrofi a e artrite reumatoide 

Regula os níveis de cálcio nos ossos e nas artérias
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ARTIC PLUS é um 
regenerador das cartilagens, 
age até 10x mais que a 
ação dos demais produtos 
para dores nas articulações, 
melhorando a mobilidade, a 
fl exibilidade e a fi rmeza. É um 
suplemento completo para 
prevenir e combater as dores 
nas articulações ósseas. 

Ref. 1320
Artic Plus  
30 Cápsulas

REDUZ
DORES E

INFLAMAÇÕES

Ref. 1265
Nutricálcio 
500mg 
60 Cápsulas

INFLAMAÇÕESINFLAMAÇÕES

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.

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, de preferência a noite.

Ref. 1274
Hiper Cálcio 
500mg 
60 Cápsulas

REPOSIÇÃO
DE CÁLCIO

PREVENÇÃO E
TRATAMENTO 

DE PERDAS
ÓSSEAS

Suplementos que ajudam a evitar 
a perda óssea após os 50 anos

R$ 39,99
R$34,99

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

R$ 39,99
R$32,99

R$ 59,99
R$49,99
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Saúde dos Ossos

PRONTO
PARA O

CONSUMO

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

Adeus dores!
O CHÁ CANELA DE VELHO possui propriedades 
analgésicas, anti-infl amatórias, antioxidades e 
digestivas. Reduz a dor e a infl amação. Indicado 
para dores musculares e nas articulações e para 
a melhora da saúde digestiva.

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

500 ml

Colágeno tipo II
Auxilia na manutenção 

da função articular, 
melhora das dores, 

mais elasticidade das 
articulações. 

Magnésio Quelato
Auxilia no funcionamento 
muscular e preservação 

da saúde dos ossos. 

Vitamina D3
Auxilia na absorção de 

cálcio e fósforo.

Vitamina C
Para construção e 

reparo dos ossos e 
está presente na pele 

do tecido conjuntivo 
(tendões, ligamentos e 

vasos sanguineos).

Artic Plus

R$ 46,99
R$36,99

ECONOMIZE
R$10,00

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

Ref. 1272
Dolomitax 
500mg 
60 Cápsulas

Ref. 1273
Dolomitax 
500mg 
120 Cápsulas

FORTALECE
JUNTAS E

ARTICULAÇÕES

R$ 56,99
R$46,99

R$ 34,99
R$29,99

Ref. 1259
Cartilagem
500mg 
60 Cápsulas

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.

Previna doenças que afetam as
suas articulações

IDEAL PARA 
FORTALECER
ARTICULAÇÕES 

E OSSOS

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

ZERO
AÇÚCAR

ZERO
GLÚTEN

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

R$ 42,99
R$38,99
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Saúde dos Ossos

Já imaginou não sentir mais 
dores? PARADOR ARTROX 
auxilia no tratamento das 
dores. Ação rápida e anti-
infl amatória que podem ser 
notadas a partir de 7 dias 
de uso. 100% natural e sem 
efeitos colaterais. Contém 
Colágeno Tipo II.

Ref. 1311
Parador 
Artrox
200ml

PRONTO
PARA O

CONSUMO

Ref. 1387
Parador 
Artrox 500mg 
30 Cápsulas

Sugestão de uso: 1 cápsula ao dia.

As dores estão acabando com você?
PARADOR ARTROX acaba com elas!

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

47

R$ 39,99
R$27,99

ECONOMIZE
R$12,00

OFERTA ESPECIAL

R$ 52,99
R$42,99

Dores articulares

Dores de artrite e artrose

Dores nos ossos e coluna

Dores musculares

Rigidez nos músculos
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O CHÁ VERDE solúvel sabor abacaxi 
com limão é delicioso, refrescante, 
prático e pronto para o consumo. Auxilia 
no emagrecimento, na desintoxicação do 
fígado e a regular a função do intestino. 
Possui cafeína e catequinas que aceleram 
o metabolismo. Sem lactose.

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

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

Chá Verde emagrece! 
Use e comprove você também!

ZERO
AÇÚCAR

ZERO
GLÚTEN

R$ 54,99
R$49,99

Sugestão de uso: 2 colheres de sopa 
diluídas em 200ml de água quente ou fria.

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.

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$ 39,99
R$34,99
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Controle do Peso

Ref. 1282
Quitolipo Max 
500mg 
60 Cápsulas

Ref. 1282

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

QUITOLIPO MAX é um suplemento à base de 
Quitosana, Psyllium e Vitamina C. Se ingerido 
antes das refeições, o estômago captura a 
gordura ingerida e inibe a fome. 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.

REDUZ A
ABSORÇÃO

DE GORDURA

R$ 42,99
R$36,99
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Emagreça dia e noite

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.

*Resultados obtidos aliando atividades 
físicas, alimentação saudável e 
equilibrada e o consumo de no mínimo 
2ltds de água por dia.

FÓRMULA DIA - QUEIMA GORDURA 
DURANTE O DIA! Produto emagrecedor, 
termogênico, desintoxicante, inibidor 
do apetite, acelera o metabolismo, 
combate a fadiga proporcionando mais 
disposição durante o dia, melhora o 
trânsito intestinal, combate os radicais 
livres e difi culta a absorção das gorduras 
ingeridas. 
FÓRMULA NOITE - QUEIMA 
GORDURA ENQUANTO VOCÊ DORME! 
Queima gordura durante o repouso. 
Calmante e tranquilizante, combate o 
stress, regula os triglicerídeos, melhora 
a qualidade do sono, emagrecedor, inibi 
a fome e a vontade de comer doces.

INIBE O 
APETITE E 

AUMENTA A
DISPOSIÇÃO

Perder peso 
agora fi cou fácil!

Suplemento natural
com resultados 
comprovados.
Emagreça até

enquanto
dorme!
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Controle do Peso

KIT LIPODAY E LIPONIGHT 2 POTES

Resultados em 30 dias*

R$ 79,99
R$67,99

Ref. 1313
KIT Lipoday e Liponight 
2 potes com 
60 cápsulas cada
Total 120 cápsulas

QUEIMA A
GORDURA,
ACALMA E
COMBATE
O STRESS
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Ref. 1373
Seca Barriga 
com Goji Berry 
300g

A Farinha SECA BARRIGA com GOJI BERRY 
é rica em nutrientes. A grande variedade 
de ingredientes faz com que ela seja uma 
farinha poderosa. 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.

Conquiste o abdômen
que você sempre quis

Sugestão de uso: Adicione 1 colher de sopa 
em suco ou água e mexa até a completa 
dissolução. Beber meia hora antes das 
principais refeições.

REDUZ A
ANSIEDADE ,
DESINTOXICA

E SACIA.

R$ 62,99
R$ 51,99
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Controle do Peso

Passo 1

Passo 2

Passo 3Passo 3

KIT PLANO 30: 3 POTES

Sugestão de uso: Passo I: 1 Cápsula 
pela manhã. Passo II: 1 Cápsula 
antes do almoço. Passo III: 1 Cápsula 
logo após o jantar.

Um novo corpo em 30 dias!
Resultado incríveis, comprove.

Ref. 1397
Kit Plano 30 
contém 
3 potes com 
30 Cápsulas 
cada. Total 
90 Cápsulas.

THERMO 
FULL: Passo1 – 

QUEIME GORDURA. 
Comece o dia com 
mais disposição 
e acelerando o 

metabolismo. Thermo 
Full é um termogênico 
que vai incentivar seu 
organismo a promover 
a termogênese e usar a 
gordura corporal como 
fonte de combustível.

POWER 
BODY: Passo 2 - 

ENERGIA + FOCO + 
DISPOSIÇÃO. Aumenta 
o gasto calórico durante 
as atividades diárias e 

esportivas, aumentando 
a queima de gorduras. 
Contém Taurina, que  

proporciona mais 
energia, auxilia na 

eliminação das toxinas 
e na formação dos 

sais biliares.

DETOX 
NIGHT: Passo 3 – 

DESINTOXICA, LIMPA 
O ORGANISMO E 

DESINCHA. Proporciona 
uma limpeza no seu 

organismo, fundamental 
para o emagrecimento. 
Detox Night vai auxiliar 
na melhora intestinal 

e na desintoxicação do 
organismo.

Dicas da Nutri: 1. Durante o tratamento, 
reduza o consumo de doces, gorduras e 
carboidratos. 2. Pratique uma atividade 
física, pelo menos 30 min, de 3 a 5x por 
semana. 3. Beba, pelo menos, 2L de água 
por dia. 4. Você sabia que a cada 8 copos 
de água ingeridos, seu organismo gasta em 
torno de 200kcal para absorver?

53

90 Cápsulas.

R$ 109,99
R$79,99

ECONOMIZE
R$30,00

OFERTA ESPECIAL
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Com AFINNAR sua silhueta afina e seu 
corpo emagrece. Começe agora!

Ref. 1395
Afi nnar Chá 
100g

Ref. 1393
Afi nnar
Thermogenic 
Premium 
500mg 
60 Cápsulas

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

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

Psyllium

Ágar

Spirulina

Guaraná

Taurina

L-carnitina

Picolinato de 
Cromo

54

R$ 46,99
R$41,99

R$ 59,99
R$44,99

ECONOMIZE
R$15,00

OFERTA ESPECIAL
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Controle do Peso

Ref. 1410
Spirulina 
500mg 
60 Cápsulas

Sugestão de uso: Para desintoxicação,  tomar 
em jejum, pela manhã. Para energia, tomar 
no mínimo 1h antes da atividade física. Para 
emagrecer, tomar na hora pré-almoço e pré-jantar. 
Recomenda-se 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 auxilia no combate a 
infecções.

Seu corpo 
vai mudar!

Recomenda-se 2 cápsulas, 2x ao dia.

R$ 54,99
R$42,99

ECONOMIZE
R$12,00

OFERTA ESPECIAL

Controla a 
obesidade. Seu 
corpo fi ca mais
leve e saudável.

Ajuda a emagrecer
e controla a 

pressão

NOVA
APRESENTAÇÃO
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Elimine de
3 a 10 kg 

em 1 mês!*

56

Kit  
Redux

Inibe a absorção de 

gorduras 
ingeridas

Sacia

Inibe vontade de 

comer

Reduz as taxas de 

colesterol

Auxilia no controle da 

glicose

Previne

enxaquecas

Ajuda nos casos de

ansiedade
depressão e
estresse

Melhora a função dos 

intestinos
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Controle do Peso

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

PROGRAMA DE EMAGRECIMENTO - POTE LARANJA: saciedade, 
emagrecimento, melhora a função intestinal, reduz o açúcar no sangue, colesterol, 
desintoxica, antiinfl amatório, combate a celulite, melhora a digestão, inibe a 
vontade de consumir doces e carboidratos, promove o ganho de massa muscular 
magra, previne enxaquecas, alivia o stress, ansiedade, depressão, aumenta a 
imunidade, melhora da pele, unha e cabelos. POTE VERDE: emagrecimento, 
controle da glicemia, laxativo, colesterol, desintoxica, saciedade, diabetes, inibe 
a vontade de comer doces e carboidratos, redução da absorção de gorduras. 
*pratique atividades físicas e mantenha uma alimentação equilibrada*pratique atividades físicas e mantenha uma alimentação equilibrada

Sugestão de uso: 2 cápsulas (1 de cada pote) pela manhã 
após o café e 2 cápsulas (1 de cada pote) ao meio-dia.

KIT REDUX: 2 POTES
SACIA

EMAGRECE
LAXANTE

REDUZ A
VONTADE 
DE COMER

DOCES

Inibe vontade de 

comer

NOVA APRESENTAÇÃO Programa 30 dias 

R$ 79,99
R$65,99

ECONOMIZE
R$14,00

OFERTA ESPECIAL
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Acelera o metabolismo, 
elimina as toxinas e 
regula os intestinos

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia. 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.

Ref. 1384
SB 30 Ervas
500mg 
60 Cápsulas

Ref. 1360
Chá 30 
Ervas SB 
100g

R$ 34,99
R$29,99

R$ 42,99
R$34,99

Alie o tratamento 
do chá com as 

cápsulas e 
intensifi que mais 

ainda os seus 
resultados.

58
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Controle do Peso

R

100
CÁPSULAS

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

Ref. 1293
Agar Agar 
500mg 
100 Cápsulas

AGAR AGAR 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.

R$ 54,99
R$42,99

ECONOMIZE
R$12,00

OFERTA ESPECIAL
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Os shakes auxiliam 
a emagrecer 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.
Zinco, Manganês e Zinco, Manganês e Zinco, Manganês e 
Cisteína.

Ref. 1362
Diet Shake Baunilha 300g

Ref. 1363
Diet Shake 
Morango 300g

Ref. 1364
Diet Shake Coco 300g

Ref. 1365
Diet Shake Chocolate 300g

Emagreça com saúde e deliciosos

R$ 59,99
R$49,99

cada

shakes!
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Controle do Peso

ZERO
AÇÚCAR

ZERO
GLÚTEN

MOROSIM também melhora a 
qualidade da pele, por conta da 
concentração elevada de vitamina 
C e ácidos hidroxicinâmicos que 
possui, substâncias que têm ação 
antioxidante e que previnem o 
envelhecimento precoce. Auxilia no 
bom funcionamento do organismo, 
devido às suas altas taxas de 
fl avonoides. Contribui ainda, 
aumentando a sensibilidade à 
insulina e reduzindo os triglicerídeos 
e o colesterol total. 

Sugestão de uso: 1 cápsula ao dia.

Ref. 1421
Morosim 
500mg 
30 Cápsulas

Acabe com a gordura da
região abdominal!

R$ 69,99
R$49,99

ECONOMIZE
R$20,00

OFERTA ESPECIAL

MOROSIM é fabricado 
com o autêntico 

MOROSIL@, extrato 
obtido do suco da 

laranja Moro que ajuda 
a emagrecer.
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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 fibras.

Ref. 1271
Max Fibras 
DETOX 500mg 
60 Cápsulas

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

AÇÃO
LAXANTE

R$ 44,99
R$38,99

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$ 44,99
R$39,99

Não perca tempo, perca PESO!

INIBE A
FOME
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Controle do Peso

INIB’S FIT BEAUTY & CARE SPRAY é um preparado líquido 
que atua no equilíbrio da ansiedade e humor, ajudando a 
acelerar o metabolismo e auxiliando na redução da vontade 
de comer doces. Elaborado com Blend Appetit Controler,  
Blend Happyness e Faseolamina, que são compostos 
vegetais com funcionalidade antioxidante para inibir os 
radicais livres e o envelhecimento precoce. Contribuem para 
acelerar o metabolismo, reduzindo a absorção de gorduras e 
carboidratos, fazendo com que o corpo gaste mais energia, 
favorecendo então, a perda de peso e medidas, aliados 
a uma dieta saudável e a prática de exercícios físicos.
Promove o equilíbrio do humor, favorecendo a diminuição 
da ansiedade e o aumento da sensação de prazer no 
organismo, pois o aminoácido essencial Tryptofano, um 
percussor da serotonina, auxilia no combate à depressão, 
estimulando a alegria e bem-estar. Adoçado com Stévia, 
sua ação hipoglicêmica estimula a secreção de insulina, 
reduzindo o nível de glicose no sangue.

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

INIB’S FIT SPRAY acaba
com a vontade de comer
doces! É o seu aliado no
EMAGRECIMENTO

R$ 59,99
R$44,99

ECONOMIZE
R$15,00

OFERTA ESPECIAL

Dica de Uso:
Borrife 3 jatos

antes das refeições,
4 vezes ao dia.

Emagrece
mesmo!

REDUZ A 
ABSORÇÃO 

DE 
GORDURAS 
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Contém: Hibiscos, Gengibre, Chá Verde e 
Colágeno. Proporciona melhora na função dos 
intestinos e saciedade, graças a presença das 
fi bras. Diurético, auxilia na melhora da retenção de 
liquidos. Proporciona benefi cios no emagrecimento 
devido sua função termogênica, no controle do 
colesterol. Consuma quente ou gelado.

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.

SU DETOX CHÁ! Suplemento em pó 
para preparo de deliciosa bebida

Ref. 1370
Su Detox Chá 
Sabor Morango 
200g

R$ 62,99
R$49,99

ECONOMIZE
R$13,00

OFERTA ESPECIAL

colesterol. Consuma quente ou gelado.

Dica Legal:
Decore com frutas
e use canudinho

de papel se desejar. 
Valorize esse 

momento!
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O GINKGO BILOBA 
possui ação antioxidante 
que reduz os riscos 
de trombos, previne 
acidentes vasculares 
cerebrais, auxilia no 
controle da pressão 
arterial, melhora a 
memória e a circulação 
e proporciona alívio 
para as dores nas 
pernas causadas pelas 
varizes. 

Ref. 1305
MTC Ginkgo 
Biloba
500mg 
60 Cápsulas

VARIZAN é um produto 100% 
natural que atua reduzindo o 
inchaço e a dor nas pernas 
causados pelas varizes, 
tratando as já existentes e 
impedindo que novas se 
desenvolvam.

Ref. 1412
Varyzan 
500ml

R$ 44,99
R$36,99

Diga adeus para as varizes!

Sistema Circulatório

65656565

R$ 44,99
R$34,99

ECONOMIZE
R$10,00

OFERTA ESPECIAL

VARIZAN
natural que atua reduzindo o 
inchaço e a dor nas pernas 
causados pelas varizes, 
tratando as já existentes e 
impedindo que novas se 
desenvolvam.

VARIZAN
natural que atua reduzindo o 
inchaço e a dor nas pernas 
causados pelas varizes, 
tratando as já existentes e 
impedindo que novas se 
desenvolvam.

PRONTO
PARA O

CONSUMO

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

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

500 ml
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Ref. 1224
Farinha de Chia 
200g

FARINHA DE CHIA é 
fonte de Ômega 3. Ajuda a 
reduzir o colesterol ruim e a 
emagrecer, melhora a ação 
dos intestinos, combate a 
prisão de ventre e age como 
anti-infl amatório. Previne 
a anemia, melhora a pele, 
cabelos, visão e a saúde 
óssea, pois contém ferro, 
vitamina A e cálcio.

Farinhas essenciais para o seu dia 
fi car mais leve e saudável

FONTE DE ÔMEGA 3

PREVINE ANEMIA

MELHORA A PELE

FORTALECE AS UNHASFORTALECE AS UNHAS

Ref. 1444
Farinha de 
Maracujá 150g

FARINHA DE MARACUJÁ 
é fonte de fi bras, vitaminas, 
ferro, cálcio e fósforo. 
Emagrece, controla os 
níveis de açúcar no sangue, 
sacia o apetite, diminui 
a absorção de gorduras e 
carboidratos, ajuda a baixar 
o colesterol ruim, combate 
a prisão de ventre, acalma 
e combate a insônia.

EMAGRECE

SACIA O APETITE

BAIXA O COLESTEROL

REDUZ A ANSIEDADE

R$ 29,99
R$26,99

R$ 28,99
R$24,99

FORTALECE AS UNHAS

Ref. 1225
Farinha de Banana 
Verde 200g

FARINHA DE BANANA 
VERDE ajuda a emagrecer, 
pois sacia a fome, auxilia 
no controle do diabetes, 
pois tem baixo índice 
glicêmico, melhora o trânsito 
intestinal, diminui  colesterol 
e triglicerídeos. Combate 
depressão. Contém: potássio, 
fi bras, sais minerais, vitaminas 
B1, B6 e betacaroteno.

CONTROLA DIABETES

REDUZ TRIGLICERÍDIOS

FONTE DE POTÁSSIO

CONTÉM FIBRAS

R$ 34,99
R$28,99

Ref. 1224 Ref. 1444Ref. 1225

Sugestão de uso: Substitua parte da farinha tradicional em receitas de 
bolos, pães, massas ou adicione em shakes, frutas e mingaus.

Alimentos Funcionais
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Ref. 1230
Óleo de
Linhaça 
1000mg 
60 Cápsulas

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

Óleo de
Linhaça faz
bem para o 
seu

Auxilia no combate a hipertensão, 
colesterol e triglicerídeos. Favorece 
a saúde da pele, ameniza os 
sintomas da TPM e menopausa, 
reduz o apetite e favorece o 
emagrecimento. Diminui o 
acúmulo de gordura, auxilia no 
bom funcionamento do intestino. 
Promove saciedade e acelera o 
metabolismo ajudando no processo 
de queima de gordura.

REDUZ A
PRESSÃO

ARTERIAL E O 
COLESTEROL

Saúde do Coração

67

R$ 49,99
R$38,99

ECONOMIZE
R$ 11,00

OFERTA ESPECIAL

coração

Fonte de Ômega 3, 6 e 9

Rico em ácido fólico e fósforo

Contém fi bras = reduz o apetite

Reduz pressão e colesterol alto

Controla os triglicerídeos e emagrece

Ameniza sintomas da TPM e menopausa 

Terapia alternativa de reposição hormonal
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Ref. 1232
Semente de Uva 
500mg 60 Cápsulas

A SEMENTE DE UVA ajuda no trato de doenças 
cardíacas, 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 
associadas ao diabetes.

A SEMENTE DE UVA

Faça seu coração muito + feliz!

R$ 39,99
R$34,99

Sugestão de uso: 2 cápsulas, 2x ao dia, antes 
das refeições.
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Ref. 1240
Chia + Vitamina C 
500mg 
60 Cápsulas

MELHORA 
INTESTINOS,
COLESTEROL

E OSSOS

Chia
1. Controla a diabetes, evita o aumento rápido 
da glicemia. 2. Melhora a saúde intestinal, pois 
é rica em fi bras e evita a prisão de ventre. 3. 
Reduz o risco de doenças cardiovasculares, pois 
tem ômega 3 que atua reduzindo infl amações, 
controlando os níveis de colesterol, prevenindo 
aterosclerose e protegendo o corpo de doenças 
cardiovasculares e cerebrais. 4. Evita o 
envelhecimento precoce. 5. Regula o colesterol: 
6. Fortalece os ossos, pois contém cálcio.

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

R$ 42,99
R$36,99

Uva
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ÔMEGA 3 MAX PLUS alta concentração. Ação 
antioxidante, fonte de EPA e DHA, ajuda no 
controle do níveis do colesterol e reduz 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. 1278
Ômega 3 Max Plus 
1000mg 
60 Cápsulas

R$ 49,99
R$44,99

Ajuda na recuperação do ânimo e da disposição.

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

Ref. 1264
Berinjela 
500mg 
60 Cápsulas

R$ 39,99
R$35,99

DIMINUI A
GORDURA 

NO
FÍGADO

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

Berinjela

Cuide diariamente do coração!
Saúde do Coração

1. Auxilia no tratamento de colesterol alto, 
problemas no fígado e nas vias biliares. 2. 
Auxilia no emagrecimento devido a sua ação 
hipocolesterolêmica. 3. É anti-ateromatosa, 
diurética e colagoga, ou seja, aumenta a 
secreção da bile. 4. Riquíssima em fi bras, 
auxilia na redução de apetite, proporcionando 
saciedade e ajudando no bom funcionando 
do intestino. 5. Possui efeito antioxidante, 
eliminando as toxinas do nosso organismo.

Ômega3
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TREONATO DE CÁLCIO potencializa a 
função do cérebro, melhorando os níveis de 
memória e de concentração! O Magnésio 
L-Treonato é o mais novo suplemento 
capaz melhorar a função do cérebro, 
contribuindo para o aumento das funções 
cognitivas como a memória, concentração 
e aprendizagem. Essa fórmula inovadora 
atua fornecendo o mineral adequado para 
que o cérebro consiga funcionar melhor, 
auxiliando na memória de curto e longo 
prazo e nas funções de concentração e 
aprendizado que são exigidas no dia a dia.

Agora fi cou fácil concentrar e estudar

aprendizado que são exigidas no dia a dia.

MEMORY ACTIVE é um suplemento 
para melhora da concentração e 
memória. Atua no tratamento de doenças 
neurodegenerativas como Alzheimer e 
Parkinson, no controle do declínio natural 
da capacidade cognitiva com o avanço 
da idade, no controle de condições de 
defi cit de atenção e hiperatividade, 
melhora a capacidade de concentração e 
memorização. 

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

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia.

Ref. 1418 
Treonato 
500mg 
60 Cápsulas

Ref. 1350
Memory Active 
500mg 
60 Cápsulas

R$ 69,99
R$59,99

R$ 84,99
R$72,99
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Memória e Concentração

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.

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

7171

R$ 49,99
R$38,99

ECONOMIZE
R$ 11,00

OFERTA ESPECIAL

Está difícil tentar
lembrar? Ginseng
vai te ajudar!

Aumenta a concentração

Diminui o cansaço mental

Potencializa a memória

Facilita o aprendizado

Revitalizante

Acaba com a fadiga
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LIBD PRÓ é um poderoso estimulante 
sexual aliado a um suplemento nutricional 
energético para viver com mais disposição. 
Atua melhorando a impotência, falta de 
libido (masculina ou feminina). Recupera 
a atividade sexual e a massa muscular. 
Age como estimulante na produção da 
testosterona. Afrodisíaco contra impotência 
e insônia e ainda alivia os efeitos da 
menopausa.

Ref. 1358
LIBD PRÓ 
500mg 
60 Cápsulas

Sugestão de uso: 2 cápsulas a noite.

Libd Pró, o estímulo
que faltava na sua 
relaçãoPara homens e mulheres

Ajuda as pessoas que sentem-se tomadas 
por cansaço mental, fadiga, preguiça e 
que acabam reduzindo seu desempenho 
e desejo sexual. Este composto abranda a 
autocrítica e rigidez excessiva, favorecendo 
a reconexão com seu próprio corpo e seus 
desejos.

Ref. 1357
Cromofl oral 
Aumento da Libido 
30ml

desejos.

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 na 
boca alguns segundos antes de engolir.

R$ 59,99
R$49,99

R$ 36,99
R$29,99

Aumenta o desejo
e recupera a
atividade sexual
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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.

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

+ IMUNIDADE

+ LIBIDO

+ ENERGIA

+ BOM HUMOR

Estimulantes

R$ 49,99
R$37,99

ECONOMIZE
R$ 12,00

OFERTA ESPECIAL

Maca Peruana

73
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Ref. 1283
Viaboom 
500mg 
60 Cápsulas

VIABOOM é uma fórmula desenvolvida 
para dar mais disposição física e 
principalmente sexual em homens e 
mulheres. Combate a frigidez feminina e a 
impotência masculina. Aumenta a libido e 
auxilia na melhora do humor.

VIABOOM
para dar mais disposição física e 
principalmente sexual em homens e 
mulheres. Combate a frigidez feminina e a 

Ref. 1283
Viaboom 
500mg 
60 Cápsulas

impotência masculina. Aumenta a libido e 
auxilia na melhora do humor.

Ref. 1283
Viaboom 
500mg 
60 Cápsulas

VIABOOM
para dar mais disposição física e 
principalmente sexual em homens e 
mulheres. Combate a frigidez feminina e a 
impotência masculina. Aumenta a libido e 
auxilia na melhora do humor.

Sugestão de uso: 2 cápsulas após o jantar.

Ref. 1287
Guaranaçaí 
500mg 
60 Cápsulas

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

Sugestão de uso: 1 cápsula, 2x ao dia, 
preferencialmente após as refeições nos 
horários que você mais necessita de 
atenção e disposição.

Mais disposição
física e sexual

Acaba com a 
fadiga e o stress

R$ 39,99
R$35,99

R$ 44,99
R$38,99
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Saúde da Mulher

Ref. 1401
Kit Plenna contém 
2 potes com 30 
Cápsulas cada
Total 60 Cápsulas

No KIT PLENNA, o uso combinado dos dois produtos irão proporcionar uma melhora geral 
da saúde feminina, pois auxiliam no tratamento da ansiedade e dos sintomas da TPM e 
menopausa, tais como: irritabilidade, calores e suores. Reduzem o risco de doenças 
cardiovasculares e neurológicas, a compulsão alimentar e auxiliam na redução do colesterol 
alto. Melhoram a vida sexual, benefi ciam a saúde da pele, cabelos e unhas e repõem 
nutrientes importantes ao bom funcionamento do organismo feminino.

Você em primeiro lugar!

Sugestão de uso: 1 cápsula do Vital Femme pela 
manhã e 1 cápsula do L-Triptofano a tarde.

KIT PLENNA: 2 POTES

75

R$ 74,99
R$56,99

ECONOMIZE
R$18,00

OFERTA ESPECIAL
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Sugestão de uso: 2 colheres de sopa em 
1/2 copo d’água, 3x ao dia. Pode ser 
consumido puro ou diluído em água. 

FEMININI é excelente para a saúde 
da mulher, auxiliando nos casos de 
menstruações irregulares, cólicas e 
corrimentos. Reduz inchaços, combate 
enxaquecas e limpa o útero.

Produtos que regulam seu ciclo  

PRONTO
PARA O

CONSUMO

Ref. 1411
Feminini 
500ml

Ref. 1338
Life Femme 
500mg 
60 Cápsulas

LIFE FEMME é o suplemento da mulher 
moderna. AUMENTE SUA LIBIDO! Life 
Femme é muito mais que um suplemento 
nutricional, é um verdadeiro estimulante 
da libido. Produto 100% natural que irá 
auxiliar no aumento do desejo sexual, 
melhorar a disposição, reduzir a fadiga e 
o cansaço, aliviar os sintomas da TPM e 
menopausa, melhorar o sistema endócrino, 
rejuvenescer, auxiliar na redução da pressão 
arterial e ainda combater a anemia.

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

MAIS
LIBIDO E

DISPOSIÇÃO

R$ 59,99
R$48,99

R$ 44,99
R$36,99

PRODUTO IDEAL 
PARA CORRIMENTOS, 

CATARROS E INFECÇÕES 
DO ÚTERO. PROMOVE A 
LIMPEZA DO APARELHO 

REPRODUTOR 
FEMININO



7777

SAÚDE DA MULHER é um concentrado de 
ervas medicinais formulado para cuidar da 
saúde do sistema reprodutor feminino. Auxilia 
no combate às infecções, miomas e também 
ameniza os sintomas que tanto incomodam 
as mulheres na TPM e na menopausa, tais 
como: irritabilidade, calores, intestino preso, 
cólicas menstruais e ansiedade.

Ref. 1200
Saúde da 
Mulher
200ml

Saúde da Mulher

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

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

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

CONTROLA 
AS ONDAS
DE CALOR

PRONTO
PARA O

CONSUMO

R$ 39,99
R$34,99

R$ 34,99
R$24,99

ECONOMIZE
R$10,00

OFERTA ESPECIALOFERTA ESPECIALOFERTA ESPECIAL

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

Menopausa sem sintomas é possível!
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As cápsulas de AMORA são ricas em 
fi tormônios, que agem como o hormônio 
estradiol, um estrógeno importante, cujos 
níveis caem na menopausa. Indicada 
para: ondas de calor, sudorese, secura 
vaginal, insônia, irritabilidade, ansiedade, 
alterações de memória. Aumenta a 
imunidade, melhora a circulação sanguinea 
e age contra o envelhecimento precoce.

Ref. 1263
Amora 
500mg 
60 Cápsulas

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

PREVINE 
CÂNCER E
DIABETES

ÓLEO DE PRÍMULA é rico em ÔMEGA-6, 
tem 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, previne trombose 
e doenças cardiovasculares. Auxilia no 
tratamento de problemas de pele, como 
acne, eczema, psoríase e dermatite, previne a 
queda de cabelo, alivia os sintomas do Lúpus 
e auxilia no tratamento de artrite reumatoide.

Sugestão de uso: Para Menopausa e TPM: 1 
cápsula, 2x ao dia, mínimo 60 dias, após reduzir 
para 1 cápsula ao dia. Para melhora da pele e 
cabelos: 1 cápsula, 2x ao dia, uso contínuo.

Ref. 1339
Óleo de 
Prímula 500mg 
60 Cápsulas

TPM,
MENOPAUSA

E SAÚDE
DA MULHER

R$ 39,99
R$32,99 Prímula 500mg 

R$ 44,99
R$35,99

ECONOMIZE
R$ 9,00

OFERTA ESPECIAL
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Produtos com 
sensação 
térmica! 

Ref. 1432
Sabonete Íntimo 
Menta 210ml

Ref. 1430
Sabonete Íntimo 
Barbatimão 210ml

Ref. 1431
Sabonete Íntimo 
Aroeira 210ml

Os sabonetes íntimos 
foram desenvolvidos 
com uma fórmula suave 
e proporcionam uma 
sensação de bem-estar, 
conforto e liberdade, para 
‘‘aqueles dias’’ e todos os 
outros também.

TESTADO E 
APROVADO

PH
EQUILIBRADO

PERFUME
AGRADÁVEL

FÓRMULA
SUAVE

Saúde da Mulher

Ref. 1430

79Qualquer Sabonete Íntimo R$ 21,99                        R$18,99
cada
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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 revelam 
que o licopeno pode retardar e até frear 
o crescimento do câncer de próstata e 
prevenir o desenvolvimento do tumor 
nesta glândula masculina.

Ref. 1349

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

Evite o câncer de 
próstata

PREVINE O 
CÂNCER DE
PRÓSTATA

R$ 59,99
R$49,99
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Saúde do Homem

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.

Ref. 1352
Potenmil 
200ml

Melhore o seu desempenho sexual! 
POTENMIL PREMIUM é um suplemento 
inovador formulado com ingredientes 100% 
naturais, sem efeitos colaterais, indicado 
para melhorar a sua disposição física e 
sexual, cabeça cansada e os estresses da 
vida moderna.

ENERGÉTICO

ESTIMULANTE

- CANSAÇO

+ DISPOSIÇÃO

PRONTO
PARA O

CONSUMO

Mais energia e disposição!

Ref. 1386
Potenmil 
500mg 
60 Cápsulas

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia.

Para homens e mulheres

818181

R$ 39,99
R$28,99

ECONOMIZE
R$ 11,00

OFERTA ESPECIAL

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

R$ 44,99
R$39,99
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LICOPENO auxilia na prevenção do câncer 
de próstata, problemas cardiovasculares e 
no controle da pressão arterial. Antioxidante 
que aliado ao Selênio e o Zinco, auxiliam 
na reparação dos danos causados pelos 
radicais livres, melhora cerebral, humor e 
prevenção de doenças como Alzheimer.

Ref. 1355
Licopeno 
+ Selênio 
+ Zinco 
500mg
60 Cápsulas

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia.

AJUDA NO
CONTROLE

DA PRESSÃO
ARTERIAL

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. 

Ref. 1310
MTC Tribulus 
Terrestris 500mg 
60 Cápsulas

Vitalidade física + 
sexual

facilitam o ganho de massa muscular e força. 

VIAGRA
NATURAL

R$ 49,99
R$42,99

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.

Para 
homens e 
mulheres

Previna o Câncer
de Próstata

60 Cápsulas

Ref. 1310
MTC Tribulus 
Terrestris 500mg 
60 Cápsulas

Ref. 1310

antes das principais refeições ou de acordo 
com prescrição de um profi ssional habilitado.

R$ 54,99
R$42,99

ECONOMIZE
R$12,00

OFERTA ESPECIAL
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Saúde do Homem

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

O ÓLEO DE SEMENTE DE ABÓBORA traz 
benefícios para a saúde do homem e da mulher, 
pois além de muito benéfi co para a saúde da 
próstata, ele colabora com a melhora da saúde 
cardiovascular. Favorece a melhora da pele, dos 
cabelos e age como potente anti-infl amatório e 
antioxidante, atuando no combate as infl amações 
do organismo.

Para homens e mulheres

Ref. 1394

Sugestão de uso: 3 cápsulas ao dia.

Óleo de Semente de Abóbora
Homens e mulheres! Cuidem da saúde juntos!

 Ajuda no tratamento do Câncer de Próstata 

Atua no tratamento do aumento da Próstata

Melhora o sistema urinário

Contribui para o tratamento da artrite

Diminui o colesterol

Reduz o risco de doenças cardiovasculares

Melhora o sistema urinário

Anti-infl amatório natural

Previne a insônia

Contribui para a saúde sexual

Age contra a queda de cabelos

Ajuda na hidratação da pele e cabelos

83

R$ 74,99
R$59,99

ECONOMIZE
R$ 15,00

OFERTA ESPECIAL

 traz 
benefícios para a saúde do homem e da mulher, 
pois além de muito benéfi co para a saúde da 
próstata, ele colabora com a melhora da saúde 
cardiovascular. Favorece a melhora da pele, dos 
cabelos e age como potente anti-infl amatório e 
antioxidante, atuando no combate as infl amações 

Homens e mulheres! Cuidem da saúde juntos!
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O ÓLEO DE ALHO em cápsulas é um dos 
melhores e mais completos suplementos 
alimentares. Dentre os inúmeros benefícios, 
ajuda a reduzir o colesterol e a fortalecer o 
sistema imune, devido presença da alicina 
e enxofre, que são os principais compostos 
bioativos do alho.

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

PRÓPOLIS VERDE é antioxidante e 
cicatrizante. Alivia tosses e resfriados. 
Auxilia na melhora das reações alérgicas 
e ainda contribui para a melhora da 
qualidade do sono e na regulação dos 
níveis de glicose no sangue.

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia.

Ref. 1419
Óleo de Alho 
500mg 60 Cápsulas

Ref. 1409
Própolis Verde 
500mg 60 Cápsulas

Óleo de Alho ou Própolis Verde R$ 49,99                        R$42,99
cada

A vida fi ca muito melhor
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ALHOMAX é um xarope que combate  
gripe, vermes, tosse e hipertensão. Ótimo 
na redução do colesterol e triglicerídeos, 
também estimula o sistema imunológico. 
Contém alho, hortelã, eucalipto e menta. 
Indicado para o tratamento de diabetes, 
hipertensão, bronquites, asma e gripes.

EUCALIMAX atua no combate a gripe, tosse 
e asma. Contém agrião, hortelã, eucalipto 
e menta, que promove um bom hálito. O 
eucalipto é expectorante, tem ação anti-
infl amatória, estimula a imunidade, atua 
como descongestionante nasal e vermífugo.

PRONTOS
PARA O

CONSUMO

Ref. 1244
Alhomax 
165ml

Ref. 1245
Eucalimax 
165ml

R$ 29,99
R$24,99

85

R$ 24,99
R$ 19,99

ECONOMIZE
R$5,00

OFERTA ESPECIAL

Ref. 1245

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

sem tosses e resfriados!
Imunidade
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A ROMÃ atua como 
antioxidante e anti-
infl amatório para tratar 
as infecções da garganta 
e reduzir a dor. O 
GENGIBRE é bactericida 
e desintoxicante, auxilia 
no combate aos germes 
e bactérias causadoras 
das infecções. A MENTA 
auxilia no combate as 
infecções e infl amações.

Ref. 1250
Spray 30ml 
Romã, Gengibre 
e Menta

Sprays,
ação rápida

Ref. 1249
Spray 30 ml 
Própolis e 
Eucalipto

O composto com 
PRÓPOLIS E 
EUCALIPTO é excelente 
contra gripe devido às 
suas propriedades anti-
infl amatórias, analgésicas 
e expectorantes, que 
ajudam a combater 
os sintomas da gripe 
como tosse, febre, nariz 
escorrendo, dor de 
cabeça e sensação de 
mal-estar. Auxilia no trato 
da irritação da garganta.

ação rápida

O composto com 

Sugestão de uso dos Sprays: ROMÃ - adulto 
utilize de 3 a 5x ao dia e crianças, de 2 a 3x 
ao dia. PRÓPOLIS E EUCALIPTO - adulto use 
de 3 a 5x ao dia. Crianças, de 2 a 3x ao dia.

Ref. 1382
Vitamina D3 
1000UI 
gotas 30ml

Sugestão de uso: 1 a 5 gotas ao dia ou conforme 
orientação de um profi ssional habilitado. Cada 
gota contém 1000Ui. 

VITAMINA D3 - Responsável por dentes e ossos 
fortes, pela saúde cardíaca, ajuda na prevenção 
da depressão, regula a presença de cálcio e 
ferro no sangue, atua no bom funcionamento 
do sistema imunológico. A defi ciência de 
vitamina D poderia causar alterações ósseas, 
como a osteomalácia ou a osteoporose nos 
adultos, e raquitismo nas crianças. Alguns 
estudos científi cos relacionaram a defi ciência 
da vitamina com o risco de desenvolver alguns 
tipos de câncer, diabetes mellitus e hipertensão.

R$ 52,99
R$44,99

Você já conhece os

Ação antioxidante

Ativa a função da tireoide

Reduz a glicose

Fortalece a imunidade

Benefi cia o coração 

Previne a pneumonia 

Previne a depressão

Acelera a cicatrização 

Prevenir Alzheimer

R$ 21,99
R$18,99

cada
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Imunidade

Ref. 1379
Zinco 10mg/ml 
gotas 30ml

O ZINCO é um nutriente essencial para 
a saúde humana. É o micro mineral 
com distribuição mais abundante no 
corpo humano, encontra-se em grande 
quantidades em todos os tecidos. O zinco 
participa em mais de 300 reações químicas 
do corpo, assim, quando está em pouca 
quantidade no organismo, pode causar 
várias alterações, especialmente no sistema 
imune e na produção de hormônios.imune e na produção de hormônios.

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

benefícios dos suplementos em gotas?
A VITAMINA C é a mais conhecida das 
vitaminas. É essencial para a manutenção 
do equilibrio fi siológico. Possui vários 
benefícios: ajuda o sistema imunológico 
do seu corpo a funcionar, melhorando a 
resposta para prevenir infecções. Age como 
antioxidante, contribuindo para a proteção 
das suas células e também contribui para 
a formação normal de colágeno na pele e 
ossos.

Você já conhece os

R$ 38,99
R$29,99

ECONOMIZE
R$9,00

OFERTA ESPECIAL

cada

Sugestão de uso: ZINCO - adultos, 20 gotas 
ao dia. Crianças (3-10 anos), 10 gotas ao dia. 
VITAMINA C - 20 gotas ao dia, de 1 a 4x ao dia. 
Crianças (3-10 anos) 4 gotas de 1 a 4x ao dia.

Ação antioxidante

Ativa a função da tireoide

Reduz a glicose

Fortalece a imunidade

Benefi cia o coração 

Previne a pneumonia 

Previne a depressão

Acelera a cicatrização 

Prevenir Alzheimer

Aumenta os anticorpos

Reduz as infecções 

Protege as células

Evita o envelhecimento

Ajuda a absorver o ferro 

Ossos mais resistentes

Previne derrames

Ação antioxidante 

Ajuda a aliviar o estresse
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AMORA BRANCA aumenta a liberação 
de insulina no organismo, melhora o 
funcionamento de rins e fígado, regula os 
níveis de hormônios, melhora a qualidade 
do sono, previne doenças ósseas como 
osteoporose, regula o intestino e controla 
o colesterol. Para as pessoas que sofrem 
de diabetes, problemas no fígado, TPM, 
prisão de ventre, calvície, menopausa e 
osteoporose, a utilização do suplemento de 
Amora Branca é bastante indicado.

Ref. 1323
MTC Amora 
Branca 500mg 
60 Cápsulas

Sugestão de uso: ingerir ingerir 1 cápsula, 
2x ao dia ou sob recomendação de um 
profi ssional habilitado.

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 ingerir 1 cápsula, 
2x ao dia ou sob recomendação de um 
profi ssional habilitado.

R$ 36,99
R$32,99

R$ 44,99
R$39,99

Ref. 1307
MTC Sene 
500mg 
60 Cápsulas
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Saúde e Bem-estar

Ref. 1443
Cúrcuma Longa 
500mg 30 Cápsulas

Sugestão de uso: 1 cápsula ao dia. 

CURCUMA LONGA é um 
nutracêutico para o tratamento da 
osteoartrite e artrite reumatoride, 
com ação anti-infl amatória e 
antioxidante.
 
Anti-infl amatório: A curcumina 
está entre os compostos anti-
infl amatórios mais efi cazes. 

Analgésico: Auxilia no processo 
de resposta de alívio da dor no 
corpo.

Cúrcuma Longa é um 
nutracêutico destinado
ao tratamento da 
osteoartrite e 
artrite reumatoide
com potente ação 
anti-infl amatória e 
antioxidante.

R$ 62,99
R$49,99

ECONOMIZE
R$13,00

OFERTA ESPECIAL



9090

ZERO
AÇÚCAR

ZERO
GLÚTEN

As cápsulas de COGUMELO auxiliam no 
combate ao estresse físico e emocional, 
estimulam as defesas do organismo e 
atuam na prevenção de diversos tipos 
de câncer, inclusive de próstata. Outros 
benefícios das cápsulas de Cogumelo: 
melhoram a imunidade, ajudam a prevenir 
infecções e alergias e também agem na 
prevenção do câncer.

Ref. 1267
Cogumelo 
500mg
60 Cápsulas

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

R$ 49,99
R$42,99

R$ 49,99
R$44,99

Sugestão de uso: 1 cápsula ao dia.

Cloridrato de Lisina auxiliaa na prevenção 
do Herpes simplex redicivante. Atua na 
produção de anticorpos e na prevenção das 
crises de herpes, inibindo a replicação do 
vírus HSV-1, causador do herpes. Ajuda no 
combate às infecções por vírus, facilitando 
a absorção de cálcio, e também formação 
do colágeno. É coadjuvante na produção de 
hormônios e enzimas.

Ref. 1423 
Cloridrato de Lisina 
500mg 30 Cápsulas
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Saúde e Bem-estar

VISI ON previne a catarata e a degeneração 
macular! A Luteína + Zeaxantina, aliada a 
Vitamina A, é um suplemento natural que 
atua como espécie de óculos de sol natural, 
pois auxilia na prevenção da cegueira nos 
casos de degeneração macular relacionada 
à idade. Ajuda a reduzir as chances de 
doenças como catarata e degeneração 
macular, males relacionados à idade e que 
levam à cegueira. Possui ação antioxidante 
que protege as células contra os radicais 
livres.

Para que serve? 

Zeaxantina - é um 
fotoprotetor para 
a exposição à luz 

prolongada.

Luteína - pode 
prevenir doenças 

oculares.

Sugestão de uso: 1 cápsula ao dia.

Ref. 1425
Vision - Luteína + 
Zeaxantina 500mg 
30 Cápsulas

SAÚDE 
DOS 
OLHOS

R$ 64,99
R$49,99

ECONOMIZE
R$15,00

OFERTA ESPECIAL
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Fumo Free!
Pare de fumar
hoje mesmo

R$ 36,99
R$29,99

R$ 39,99
R$37,99

92

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.* 

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.
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Ref. 1296

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

Sugestão de uso: 1 cápsula, 2x ao dia antes 
das principais refeições.
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Saúde e Bem-estar
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CRANBERRY auxilia na prevenção e 
no tratamento de infecções urinárias, 
aumentando a resistência e a imunidade. 
Tem ação diurética e age contra infecções 
no trato urinário. Auxilia na redução do 
colesterol alto.

Para que serve? 
Ajuda na prevenção e trato de 
infecções urinárias, na prevenção 
e tratamento de úlceras no 
estômago, na redução do colesterol 
ruim e na prevenção de doenças do 
coração e alguns tipos de câncer.

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia.

O cuidado 
diário que 
você precisa! 

Ref. 1407
Cranberry 500mg 
60 Cápsulas

R$ 59,99
R$46,99

ECONOMIZE
R$13,00

OFERTA ESPECIAL

Cranberry
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Ref. 1295
Cromofl oral
Alcool Free 
30ml

Ref. 1396
Alcool Free 
500mg 
60 Cápsulas

ALCOOL FREE elimina o álcool do 
organismo e diminui a vontade de 
beber. Este produto pode deixar a 
pessoa enjoada ao beber.*

CROMOFLORAL ALCOOL FREE possui 
fl orais que ajudam a minimizar a vontade 
e os pensamentos 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.

Alcool Free!
Pare de beber
hoje mesmo

R$ 36,99
R$29,99

R$ 39,99
R$37,99

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

Sugestão de uso: 4 gotas, 4x ao dia. Se 
precisar, 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

A UNHA-DE-GATO possui propriedades 
anti-infl amatórias e diuréticas. Poderosa  
no tratamento de infecções da bexiga, 
estimula o sistema imunológico, protege 
o organismo de doenças. Auxilia nos 
casos de dores, osteoarticulares, artrite 
e reumatismo, infl amações do estômago, 
gastrites e úlceras. Grande efi cácia 
no tratamento de viroses. Sua ação 
anti-fúngica auxilia na prevenção da 
candidíase. Poderosa no trato de infecções 
e aumento da imunidade para pacientes 
em tratamento com AIDS.

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

PRONTO
PARA O

CONSUMO

Ref. 1354
Unha de Gato
200ml
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Um poderoso 
aliado para o seu

R$ 34,99
R$25,99

ECONOMIZE
R$9,00

OFERTA ESPECIAL

bem-estar!
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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

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

PRONTO
PARA O

CONSUMO

Controle naturalmente
a sua glicose

R$ 29,99
R$26,99

“Comecei a usar Natubete 
e minha glicemia ficou 

controlada e em dia, 
recomendo.”

Alda Soares dos Santos - Araguaina/TO

“Natubete é um ótimo 
composto que me auxilia 
no controle da glicemia, 

trazendo vários benefícios 
para minha saúde.”

Rosa Maria Rosa Santos - Canoas/RS

Envie você também o seu 
depoimento com foto, nome e 

cidade para o e-mail: 
contato@catalogoemporio.com.br

Você pode estar no 
próximo catálogo! 
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Saúde e Bem-estar

Ref. 1231
Gravimax 400mg 
60 Cápsulas

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

As doses certas de
potássio, vitamina C
fi bras e cálcio que 
você precisa!

Aumenta a imunidade e fortalece o sistema 
nervoso e digestivo, ajudando no combate e 
prevenção às infecções, gripes e resfriados. 
Previne o câncer e auxiliaa no combate ao 
envelhecimento celular. Anti-infl amatório 
natural para os casos de gastrites, úlceras, 
amigdalites, entre outros.Vermífugo natural 
para o combate a fungos e bactérias. Regula 
a pressão arterial evitando problemas 
ligados ao sistema circulatório, como 
infartos. Fortalece os ossos e ajuda na 
prevenção da osteoporose, fortalecendo 
também os dentes. Melhora a função dos 
intestinos por ser rica em fi bras, melhora 
a função dos intestinos. Controla a glicose 
e por isso é indicada para diabéticos, por 
impedir os picos de açúcar no sangue.

R$ 39,99
R$29,99

ECONOMIZE
R$10,00

OFERTA ESPECIAL

REGULA O
INTESTINO
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Sugestão de uso: 3 cápsulas ao dia, de 
preferência 1 de manhã, 1 a tarde e 1 a noite.

ZMC ESN fornece a quantidade ideal de 
Zinco, Magnésio e Cálcio para o organismo. 
A carência desses nutrientes afeta diversos 
mecanismos endócrinos, provocando queda 
no rendimento e comprometendo o resultado 
fi nal dos treinos.
no rendimento e comprometendo o resultado 

ACABA COM A 
VONTADE DE

COMER DOCES
E REDUZ A
GORDURA
CORPORAL

PICOLINATO DE CROMO ESN contribui para 
a construção muscular e o emagrecimento. 
Melhora a ação da insulina e infl uencia 
o metabolismo de carboidratos, lipídeos 
e proteínas. Ação benéfi ca na redução 
colesterol, triglicerídeos altos e diabetes.

Sugestão de uso: 1 cápsula. 2x ao dia, antes 
do almoço e antes do jantar.

Ref. 1317
ZMC ESN 
90 Cápsulas

Ref. 1333
PICOLINATO DE 
CROMO ESN 
280mg 
60 Cápsulas

R$ 39,99
R$36,99

R$ 64,99
R$54,99

90
CÁPSULAS

MELHOR
RENDIMENTO
NOS TREINOS
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Sport Nutrition

Sugestão de uso: 6 cápsulas ao dia, 3 antes 
dos treinos, 3 após os treinos.

A CREATINA ESN é ideal para os treinos de 
alta intensidade e de curta duração, pois é 
responsável pela produção da energia que 
serve as células musculares. A Creatina ajuda 
a célula muscular a desempenhar, da melhor 
maneira, as suas funções durante o treino.

THERMO BURN ESN é um suplemento com a 
composição ideal e recomendada de CAFEÍNA, 
que é um termogênico, L- CARNITINA, que 
proporciona a redução da massa gorda e 
o aumento da muscular e CROMO, que 
potencializa os efeitos da insulina.

FORÇA,
RESISTÊNCIA,

QUEIMA DE
GORDURA E
DEFINIÇÃO
CORPORAL

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

Ref. 1318
CREATINA ESN 
120 Cápsulas

Ref. 1319
THERMO BURN
ESN 
60 Cápsulas

R$ 54,99
R$49,99

R$ 69,99
R$59,99

120
CÁPSULAS

MAIS
ENERGIA E 

AUMENTO DA
MASSA

MUSCULAR
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Ref. 1316
BCAA ESN 
120 Cápsulas

O BCAA é um pré-treino rico em 
nutrientes para a recuperação 
após os exercícios físicos. Auxilia 
na síntese de proteínas, aumenta 
a performance, ajuda no sistema 
imunológico, evita a fadiga 
muscular, estimula a liberação 
de insulina e reduz os riscos de 
lesões musculares. Para os atletas, 
o suplemento ajuda a aumentar 
a massa magra. O BCAA atua na 
regulação de hormônios e processos 
hormonais, aumentando os níveis 
de testosterona, diminuindo o 
cortisol e retardando a produção 
de serotonina. É fundamental para 
a hipertrofi a, controle de peso e 
diminuição do cansaço durante
e depois da atividade.

Quer ganhar 
massa 
muscular?

R$ 69,99
R$59,99

Ref. 1316
BCAA ESN 
120 Cápsulas

antes

depois

Sugestão de uso: 6 cápsulas ao dia, 3 antes 
dos treinos, 3 após os treinos.

100

120
CÁPSULAS

GANHO E
MANUTENÇÃO

DE MASSA
MAGRA
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depois

LUMINI é um suplemento testado 
e aprovado, para fortalecer cabelos, 
unhas e pele. Cada cápsula fornece 
colágeno, 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.

Ref. 1335
Lumini Hair Skin Nails 400mg 
30 Cápsulas

LUMINI 
e aprovado, para fortalecer cabelos, 
unhas e pele. Cada cápsula fornece 
colágeno, 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.

R

LUMINI previne e trata a queda capilar

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

100% natural

Reposição de nutrientes

Controle da queda capilar

Crescimento saudável dos fi os 

Acelera o crescimento dos fi os 

Cabelos e unhas mais fortes

Não engorda

Beleza e Colágeno

R$ 59,99
R$45,99

ECONOMIZE
R$14,00

OFERTA ESPECIAL
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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 e 
redução do grau de celulite.

Ref. 1367
Colágeno 
Peptídeos em Pó 
Sabor Morango
200g

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

Você merece esse cuidado

Sugestão de uso dos colágenos: 
2 colheres de sopa diluídas em 
200ml de água ou bebida de 
sua preferência, 1x ao dia, de 
preferência pela manhã. Pode ser 
consumido quente ou frio.

Ref. 1368
Colágeno 
Peptídeos em Pó 
Sabor Pitaya
200g

8,4g de Peptídeo de Colágeno por porção

102

R$ 74,99
R$69,99

cada

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 fibras de 
colágeno se quebram e 
não se regeneram mais, 
provocando efeitos nas 
articulações ou conferindo 
uma aparência de pele 
flácida ou envelhecida.
Assim, a suplementação 
é uma alternativa para 
repor o colágeno. 
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Beleza e Colágeno

Ref. 1400
Kit Revitalizze contém 
2 potes com 
30 Cápsulas cada 
Total 60 Cápsulas

Tchau rugas e linhas de expressão!

KIT REVITALIZZE: 2 POTES

Sugestão de uso do kit: 1 cápsula de cada produto, 
1x ao dia, preferencialmente após uma das refeições.

R$ 74,99
R$64,99

O KIT REVITALIZZE VEM PARA REVOLUCIONAR O SEU TRATAMENTO DE BELEZA. 
VITAMINA C E ÁCIDO HIALURÔNICO NO COMBATE AO ENVELHECIMENTO DA PELE. O Kit 
Revitalizze contém: Ácido Hialurônico - suplemento nutricosmético com tecnologia inovadora. 
Sua função é preencher os espaços intercelular (entre as células), provendo a tonicidade, ou 
seja, aspecto jovial. Possui ainda uma propriedade de reter água em grande quantidade ao 
seu redor, contribuindo ainda mais a hidratação, tonicidade e fi rmeza da pele, reduzindo assim 
rugas e linhas de expressão. Por fi m, o Ácido Hialurônico tem um papel importante em auxiliar 
na cicatrização de tecidos, agindo como hidratante, mantendo a elasticidade e a maciez da 
pele. Colágeno + Vit C: A Vitamina C é um antioxidante que estimula a síntese de colágeno, 
clareia e uniformiza o tom da pele, além de combater manchas e ter efeito rejuvenescedor, 
retardando assim o envelhecimento da pele. Além disso, a Vitamina C ilumina, aumenta a 
radiância e aparência saudável.

Quando você une a 
Vitamina C e o Ácido 
Hialurônico e começa 
a utilizá-los, percebe  
uma mudança em sua 
pele. Com os dois em 
seu tratamento e uma 
rotina de cuidados, 
você terá uma pele 
mais hidratada, 
fi rme e uniforme, 
previnindo rugas e 
linhas de expressão, 
podendo até diminui-
las com um potente 
antioxidante em sua 
rotina. Experimente!
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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. 
Benefi cia ainda unhas e pele.

Ref. 1284
HAIR MAX 500mg 
30 Cápsulas

Seus cabelos vão
crescer como você 
nunca viu

BEAUTY contém colágeno hidrolisado, sua 
principal função consiste em combater o 
envelhecimento, diminuir rugas, 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 CápsulasSugestão de uso: 1 cápsula, 2x ao dia.

A fórmula da
beleza em
cápsulas

R$ 43,99
R$36,99

R$ 44,99
R$38,99

Realça a sua beleza
Hidratação, elasticidade
e fi rmeza para pele, 
cabelos e unhas.

Reduz as rugas
Firma a pele e retarda 
o envelhecimento.

Sugestão de uso: 1 cápsula ao dia.
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Beleza e Colágeno

O COLÁGENO é uma proteína essencial para a 
saúde e para a beleza. Com o avanço da idade, 
o organismo diminui sua produção, por isso a 
necessidade dos suplementos. Os principais 
benefícios são: maior fi rmeza da pele, proteção 
dos danos das articulações, tratamento da 
osteoporose e prevenção do envelhecimento.

Invista na 
sua beleza 
e saúde!

Ref. 1096
Colágeno com 
Vitamina C 
500mg 
100 Cápsulas

Ref. 1268
Colágeno com
Vitamina C 
500mg 
60 Cápsulas

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

R$ 44,99
R$39,99

R$ 69,99
R$44,99

ECONOMIZE
R$25,00

OFERTA ESPECIAL
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O CHÁ DE HIBISCUS, aliado ao COLÁGENO 
hidrolisado, limpa, desintoxica e promove 
hidratação, elasticidade e fi rmeza para a 
pele, cabelos e unhas. Auxilia na prevenção 
de rugas e linhas de expressão. Com o seu 
uso, é possível evitar e combater problemas 
estéticos como celulite e estrias, que causam a 
deformação da pele. Ajuda a eliminar gordura 
do corpo e deixar a pele saudável. Fortalece 
ossos e tendões.

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

Para você emagrecer com saúde, 
fi car mais jovem e bonita

R

Sugestão de uso: adicione 1 colher de 
sopa água quente ou fria. Você também 
pode bater no liquidifi cador.

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

R

R$ 49,99
R$38,99

R$ 59,99
R$52,99

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

Descobrimos o segredo das celebridades 
para fi car jovens e saudáveis! As 
celebridades que você vê na televisão e 
nas revistas aparecem com a pele sempre 
linda e lisinha. 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. Use você também!
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Beleza e Colágeno

Ação anti-infl amatória, auxilia nas dores e inchaços 
articulares, colabora para o fortalecimento das 
articulações e também melhora a circulação 
sanguínea e a oxigenação das células. Trabalha na 
produção de colágeno, na melhora da qualidade da 
pele, ajudando no tratamento da acne, rosácea e da 
psoríase. Sua comprovada ação sobre a qualidade 
com que as fi bras de proteína, incluindo a 
queratina, são sintetizadas e unidas, faz do enxofre 
um mineral essencial para a beleza e saúde dos 
seus cabelos. Além disso, o enxofre é considerado 
o mineral do alto astral devido à sua importância 
sobre o bom humor e sensação de bem-estar.

Enxofre Orgânico! 
O mineral da beleza, 
alto astral e da saúde!

Ref. 1424
Enxofre 
Orgânico MSM 
500mg 
60 Cápsulas

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia.

R$ 59,99
R$39,99

ECONOMIZE
R$20,00

OFERTA ESPECIAL
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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
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ENTREGA DE PEDIDOS ENTREGA DE MERCADORIAS
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Ref. 1426
Ácido Hialurônico 
500mg 
30 Cápsulas

Ácido Hialurônico

SATISFAÇÃO 100% Respeitamos o código de defesa do consumidor. Fazemos questão da total satisfação 

Sugestão de uso: 1 cápsula ao dia junto 
com uma refeição.

Com o passar dos anos, a pele vai 
perdendo a firmeza e tornando-se mais 
flácida e menos elástica, permitindo 
o aparecimento das temidas rugas. A 
suplementação com Ácido Hialurônico 
estimula intensamente a produção de 
colágeno e elastina, penetra nas camadas 
mais profundas da pele, tem poderosa 
ação antioxidante, hidrata e ilumina as 
células, retardando o envelhecimento.
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ECONOMIZE
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OFERTA ESPECIAL
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