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COR DAS CÁPSULAS: 
isso altera o meu produto 
ou pode interferir no 
meu tratamento? Não. 
As cores das cápsulas 
variam a cada aquisição 
nos fornecedores. Isto 
não significa que haja 
diferença no produto 
em si, apenas a cor da 
cápsula utilizada mudou.
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CATÁLOGO
D I G I T A L

Em breve

Seu pedido do jeito 
que você ama.

Prático

Rápido

Fácil

+

+

+

Com o catálogo digital
você encontra todos
os produtos e informações 
em um único lugar.
E o melhor:

Você 
adiciona 
os itens ao 
carrinho

Vai 
encontrar
diversas
promoções

O seu pedido 
vai direto para 
o App da
Revendedora

Aguarde, estamos preparando o melhor para você!
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Ref. 1338
Life Femme 
500mg 
60 Cápsulas

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

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

R$ 59,99
R$44,99

25% DE DESCONTO

Life Femme
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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 auxilia no tratamento da ansiedade, nos sintomas da 
TPM e menopausa, tais como: irritabilidade, calores e suores. Reduz o risco de doenças 
cardiovasculares e neurológicas, a compulsão alimentar e auxilia na redução do colesterol 
alto. Melhora a vida sexual e beneficia também a saúde da pele, cabelos e unhas, repondo 
nutrientes importantes ao bom funcionamento do organismo feminino.

Kit Plenna você, em plena saúde!

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

MEGA
oferta

R$ 89,99
R$59,99

LAN
ÇA
MEN
TO
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As cápsulas de AMORA são ricas em 
fitormônios, que agem como o hormônio 
estradiol, um estrógeno importante, cujos 
níveis caem na menopausa. Indicada para 
tratar: ondas de calor, sudorese, secura vaginal, 
insônia, irritabilidade, ansiedade, alterações 
de memória. Aumenta a imunidade, melhora 
da circulação sanguinea e memória e previne 
diabetes, câncer e envelhecimento precoce.

O ÓLEO DE PRÍMULA é rico em ÔMEGA-6, 
anti-inflamatório e estimulador do sistema 
imunológico. Reduz os sintomas da TPM, da 
menopausa e os níveis de colesterol, ajuda no 
tratamento da hipertensão arterial e previne 
trombose. Auxilia no tratamento de problemas 
de pele, acne, eczema, psoríase, dermatite, 
queda dos cabelos e na redução dos sintomas 
do Lúpus e da artrite reumatoide.

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

Ref. 1339
Óleo de 
Prímula 500mg 
60 Cápsulas

Ref. 1263
Amora 
500mg 
60 Cápsulas

R$ 49,99
R$36,99

26% DE DESCONTO

R$ 39,99
R$29,99

25% DE DESCONTO

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

R

TPM e Menopausa
sem sintomas!



77

Saúde da Mulher

Ref. 1407
Cranberry 
500mg 
60 Cápsulas

CRANBERRY - Auxilia na prevenção e no 
tratamento de infecções urinárias, aumenta a 
resistência e a imunidade. Tem ação diurética 
e contra infecções no trato urinário. Auxilia na 
redução do colesterol alto.

Mais imunidade,
menos infecções

MEGA
oferta

R$ 69,99
R$49,99

LAN
ÇA
MEN
TO

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia.
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Ref. 1275
Femme  
Isoflavona com 
Amora 500mg 
60 Cápsulas

FEMME ISOFLAVONA COM AMORA é 
para as mulheres que estão entrando na 
menopausa. Ajuda a atenuar os calorões da 
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, 
quinze minutos antes das principais 
refeições.

R$ 39,99
R$29,99

25% DE DESCONTO

Ref. 1298
Cromofloral TPM e 
Menopausa 30ml

CROMOFLORAL TPM E MENOPAUSA 
auxilia na suavização do desconforto 
deste período, minimizando o descontrole 
emocional, tristeza, nervosismo, calores pelo 
corpo, inchaço e cólicas.

R$ 36,99

R$27,99

  Dias mais tranquilos na            TPM e Menopausa

TPM E 
MENOPAUSA

Sugestão de uso: ver sugestão de uso dos 
cromoflorais na página 83.



99

Saúde da Mulher

Ref. 1411
Feminini 
500ml

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

  Dias mais tranquilos na            TPM e Menopausa

MEGA
oferta

R$ 39,99
R$36,99

LAN
ÇA
MEN
TO

MENSTRUAÇÃO IRREGULAR

CÓLICAS E CORRIMENTOS

REDUZ INCHAÇOS

COMBATE ENXAQUECA

LIMPA O ÚTERO

Sugestão de uso: 2 colheres de sopa em 1/2 
copo d’água, 3x ao dia. Pode ser consumido 
puro ou diluído em água. AGITE ANTES DE 
BEBER. Após aberto mantenha o produto na 
geladeira. 

PRONTO
PARA O

CONSUMO
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R

Viva feliz a 
melhor fase

da vida

A reposição de vitaminas 
e minerais para mulheres 

acima dos 50 anos ou com 
carências vitamínicas é muito 

importante. Pensando nisso, o 
Empório desenvolveu produtos 

especialmente para esse público, 
com o intuito de melhorar a 

qualidade de vida das mulheres, 
prevenir e controlar doenças 

crônicas, além de  favorecer a 
longevidade física 

e mental.

10
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Saúde da Mulher

Ref. 1300
Vitta Femme 
Sênior 50+ 
30 cápsulas

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

R$ 49,99
R$36,99

26% DE DESCONTO

Ref. 1200
Saúde da 
Mulher 200ml

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

Sugestão de uso: 1 colher de sopa, 1x ao 
dia. AGITE ANTES DE BEBER. Após aberto, 
mantenha o produto na geladeira.

R$ 36,99
R$27,99

24% DE DESCONTO

R

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

PRONTO
PARA O

CONSUMO
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Kit Revitalizze,
pele hidratada, 

uniforme e
firme

Quando você une  
Vitamina C e  

Ácido Hialurônico 
e começa a 

utilizá-los em 
seu tratamento 
facial, percebe 

radicalmente 
uma mudança em 

sua pele. Com os 
dois inseridos em 

seu tratamento 
e rotina de 

cuidados, você 
terá uma pele 

mais hidratada, 
firme, uniforme, 
prevenirá rugas 

e linhas de 
expressão, podendo 
até diminui-las, 
e terá um potente 
antioxidante em 
sua rotina de 

beleza.

+ prevenção de rugas
- linhas de expressão
+ beleza
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Ref. 1400
Kit Revitalizze 
contém 2 potes 
com 30 Cápsulas cada 
Total 60 Cápsulas

Beleza e Colágeno

LAN
ÇA
MEN
TOS

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

O KIT REVITALIZZE vai revolucionar seu tratamento de beleza. O colágeno com Vitamina C e 
o Ácido Hialurônico agem no combate ao envelhecimento da pele, tratando rugas e linhas de 
expressão com o que há de mais moderno. Ácido Hialurônico é um suplemento nutricosmético 
com tecnologia inovadora, sua função é preencher os espaços entre as células, provendo aspecto 
jovial. Contribui para a hidratação, tonicidade e firmeza da pele, reduzindo rugas e linhas de 
expressão e auxilia também na cicatrização de tecidos agindo como hidratante e mantendo a 
elasticidade, a maciez e a sustentação dos tecidos. Colágeno + Vitamina C, estimula a síntese 
de colágeno, clareia e uniformiza o tom da pele, combate manchas e tem efeito rejuvenescedor. 
Além disso a vitamina C ilumina, aumenta a firmeza e a elasticidade da pele.

MEGA
oferta

R$ 89,99
R$59,99
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Ref. 1238
Colágeno 
Hidrolisado com 
Vitamina C 600mg
60 Cápsulas

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

Beleza em cápsulas

R$ 44,99
R$36,99

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

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

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. 

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

Você merece essse cuidado

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

15

MEGA
oferta

R$ 89,99
R$59,99

cada

Ref. 1368
Colágeno Peptídeos em Pó Sabor Pitaya 200g
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O CHÁ DE HIBISCUS, aliado ao COLÁGENO hidrolisado, além de limpar e desintoxicar, 
promove hidratação, elasticidade e firmeza para pele, cabelos e unhas. Auxilia na prevenção 
de rugas e estrias. Com o seu uso, é possível evitar e combater problemas estéticos, tais 
como celulite e estrias, já que ambos causam a deformação da pele. O colágeno vai ajudar 
a eliminar a gordura do corpo e deixar a pele saudável. Também fortalece os ossos e os 
tendões, muito importante para quem pratica esportes pesados, evitando distensões e 
quebras.

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

  Emagreça com o Chá de 
  Hibiscus com colágeno!

R$ 76,99
R$49,99

35% DE DESCONTO

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

R

16
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Beleza e Colágeno

Ref. 1096
Colágeno com Vitamina C 
500mg 100 Cápsulas

Ref. 1268
Colágeno 
com Vitamina C 
500mg 
60 Cápsulas

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

R

17

Colágeno + Vitamina C
Sua dose diária de beleza e saúde!

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

Conheça os benefícios:

Previne a celulite

Fortalece unhas e
cabelos

Reduz o surgimento
de estrias

Mais elasticidade
para a pele

Retarda o 
surgimento de rugas
e linhas de expressão

MEGA
oferta

R$ 39,99
R$29,99

R$ 59,99
R$42,99

28% DE DESCONTO
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Ref. 1334
Gelatina 400mg
60 Cápsulas

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

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

Ref. 1269
Beauty 500mg 
60 Cápsulas

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

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

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

R$ 49,99
R$36,99

26% DE DESCONTO

R$ 44,99
R$32,99

26% DE DESCONTO

R



19

Beleza e Colágeno

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 
fios e favorece a saúde da pele e unhas.

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

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

Ref. 1335
Lumini Hair Skin Nails 
400mg 30 Cápsulas

R$ 59,99
R$42,99

28% DE DESCONTO

R

+ hidratação
+ elasticidade
+ firmeza

19
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Sugestão de uso: adicione o sachê porção única (10g) em 
200ml de água ou bebida de sua preferência. Mexer até 
completa dissolução. Pode consumir quente ou frio, 1x ao dia.

R

R

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

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

R$ 12,99
R$11,99

Beauty 30+
Colágeno da beleza

Artro 50+
Colágeno das articulações

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

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

HAIR MAX é um 
complexo vitamínico 
para a saúde e o 
crescimento rápido 
dos cabelos. Acelera 
o crescimento, 
melhora a qualidade 
dos fios, reduz a 
queda e fortalece os 
fios. Beneficia ainda 
unhas e pele.

Ref. 1284
HAIR MAX 500mg 
30 Cápsulas

Mais vida para 
os seus cabelos!

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

R$ 49,99
R$36,99

26% DE DESCONTO
21

+ brilho
+ força
+ vida
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Ref. 1388
Enxofre Orgânico 
MSM 500mg 
60 Cápsulas

O Enxofre auxilia na reparação e 
construção de tecidos e células. Participa 
do colágeno, substância importante para 
a formação e manutenção da pele, 
tecido conjuntivo e ossos. Participa do 
metabolismo de gorduras e carboidratos, 
da formação do coágulo sanguíneo, 
da formação de algumas vitaminas, 
proteínas, no processo de transferência 
de energia e auxilia no combate a 
micróbios e parasitas.

O mineral
da beleza 
e do bom 

humor!

Recomendação de uso: 2 cápsulas ao dia. 

Muito 
importante 
para a beleza 
da pele, 
cabelos e do 
organismo em 
geral.

22

R$ 86,99
R$59,99

31% DE DESCONTO
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Controle do Peso

O DesinLife é um chá elaborado para reduzir o inchaço do 
corpo, acelerar o metabolismo, auxiliar no emagrecimento e 
trazer mais saúde e disposição para os seus dias. Composto 
por 8 ingredientes poderosos e 100% naturais, que juntos 
criam uma bebida saborosa e eficaz.

Ref. 1371
Desin Life 
Sabor Abacaxi 
com Hortelã 250g

Ref. 1372
Desin Life 
Sabor Limão 
250g

Desin Life, desincha!

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

Chá Verde

Guaraná

Sálvia

Alecrim

Mate Verde

Carqueja

Hortelã

Gengibre

MEGA
oferta

R$ 79,99
R$49,99

cada
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 EMAGREÇA E  
 SURPREENDA

THERMO FULL: Passo1 – QUEIME GORDURA. Comece seu dia com mais disposição e 
acelerando seu metabolismo. Thermo Full é um termogênico com ingredientes preparados e 
selecionados para incentivar seu organismo a promover a termogênese e utilizar a gordura 
corporal como fonte de combustível. POWER BODY: Passo 2 - A MELHOR COMBINAÇÃO: 
ENERGIA + FOCO + DISPOSIÇÃO. Power Body foi desenvolvido para aumentar o gasto 
calórico durante suas atividades diárias e esportivas potencializando a queima de gorduras. 
Contém em sua formulação Taurina, que além de proporcionar mais energia e disposição, 
auxilia na eliminação das toxinas e na formação dos sais biliares no fígado que decompõem 
a gordura. DETOX NIGHT: Passo 3 – DESINTOXICA, LIMPA O ORGANISMO E DESINCHA. 
Detox Night vai proporcionar uma verdadeira limpeza no seu organismo, processo 
fundamental para o emagrecimento. Detox Night vai auxiliar na melhora intestinal e na 
desintoxicação do organismo.

Nenhuma dieta parece 
ter efeito sobre os 

ponteiros da balança?
Está desanimado e 

não sente vontade de 
praticar exercícios?

Seu intestino não 
funciona direito e você 

se sente inchado?
Quer eliminar toda má 
alimentação adquirida 

durantes anos e 
potencializar ainda 

mais seus resultados? 
Então conheça 

agora o programa de 
emagrecimento 

30 dias.

24
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Controle do Peso

MEGA
oferta

R$ 129,99
R$89,99

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

KIT PLANO 30!!!
Contém 3 produtos que irão proporcionar a 
você uma experiência completa com resultados 
incríveis em apenas 30 dias de uso.

25

LAN
ÇA
MEN
TO

Dicas da Nutri: 1. Durante o tratamento, é 
fundamental que você reduza o consumo de 
doces, gorduras e carboidratos. 2. Inclua na sua 
rotina uma atividade física de pelo menos 30 min, 
de 3 a 5x por semana. 3. Beba, pelo menos, 2L de 
água por dia para se hidratar e eliminar as toxinas 
acumuladas. 4. Você sabia que a cada 8 copos de 
água ingeridos por dia, seu organismo gasta em 
torno de 200kcal para absorver?

Passo 1

Passo 2

Passo 3

Sugestão de uso: Passo I: 1 
Cápsula pela manhã. Passo II: 1 
Cápsula antes do almoço. Passo 
III: 1 Cápsula logo após o jantar.
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Emagreça com 
saúde.  Quatro 
deliciosos sabores 
de DIET SHAKE.

DIET
SHAKE

26
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Controle do Peso

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

Ref. 1364
Diet Shake 
Coco 300g

Ref. 1365
Diet Shake 
Chocolate 300g

Ref. 1362
Diet Shake 
Baunilha 300g

Ref. 1363
Diet Shake 
Morango 300g

27

MEGA
oferta

R$ 59,99
R$39,99

cada
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Elimine 

em 1 mês!

KIT REDUX é uma fórmula 
inédita para ajudar você 

a emagrecer mais rápido! 
Elimine de 3 a 10kg no 

mês. Sinta menos fome, 
diminua a compulsão 

por carboidratos e doces, 
absorva menos gorduras 

dos alimentos, queime 
gorduras mais rápido, 

acelere o metabolismo, 
reduza a retenção de 
líquidos e o inchaço. 

Tratamento para 30 dias.

 de 3 a 10 Kg

28
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Controle do Peso

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

Emagrece

Sacia

Desintoxica

Laxante

Controla a glicemia

Combate a celulite

Previne enxaquecas

Mais imunidade

Alivia o estresse

Controla a ansiedade

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

29

R$ 79,99
R$64,99

18% DE DESCONTO
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AFINE-SE
Com ingredientes 

selecionados, 
exclusivos e 100% 

naturais, os produtos 
da linha Afinnar 

Premium promovem 
a desintoxicação 
do organismo e 

aceleração da queima 
de gordura. Alie o 
tratamento do chá 

com as cápsulas 
e intensifique 

ainda mais os seus 
resultados! 
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Controle do Peso

Desintoxicação e queima de gorduras!

Ref. 1395
Afinnar Chá 100g

Ref. 1393
Afinnar 
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

Psyllium

Ágar

Spirulina

Guaraná

Taurina

L-carnitina

Picolinato de 
Cromo

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

MEGA
oferta

R$ 79,99
R$49,99

R$ 59,99
R$39,99

31
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TOMOU,
DESINCHOU!

32



33

Controle do Peso

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

Ref. 1385
Desim 500mg 
60 Cápsulas

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

Ref. 1346
DESIM Chá 
200ml

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia. Sugestão de uso: 1 colher de sopa, 3x ao dia.
AGITE ANTES DE BEBER. Após aberto 
mantenha na geladeira. 

MEGA
oferta

R$ 36,99
R$21,99

Desintoxica

Emagrece

Reduz o inchaço

Queima gordura

Acelera o metabolismo

R$ 49,99
R$34,99

33

PRONTO
PARA O

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

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

34



35

Controle do Peso

Ref. 1384
SB 30 Ervas 500mg 
60 Cápsulas

Ref. 1360
Chá 30 Ervas 
SB 100g

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.

MEGA
oferta

R$ 44,99
R$29,99

R$ 49,99
R$34,99

Acelera o metabolismo e
controla a ansiedade

35

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia. 
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 QUEIMA GORDURA

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

dia eEmagrecedor, termogênico, desintoxicante, 
inibidor do apetite, acelera o metabolismo, 
melhora o trânsito intestinal, combate a 
fadiga e os radicais livres e dificulta 
a absorção das gorduras ingeridas.
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Controle do Peso

noite

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

R$ 79,99
R$64,99

25% DE DESCONTO

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

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

R

R

R
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Programa de emagrecimento 30 dias
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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.

R$ 39,99
R$29,99

25% DE DESCONTO

R

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

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

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

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

R$ 64,99
R$48,99

24% DE DESCONTO

R$ 39,99
R$29,99

25% DE DESCONTO

Ação laxante + emagrecedor
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Controle do Peso

O CHÁ VERDE solúvel sabor 
abacaxi com limão é um produto 
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 
glúten, sem açúcar e sem lactose.

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

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

MEGA
oferta

R$ 54,99
R$39,99

 SUPER DETOX
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 REDUZA
 MEDIDAS
 E TAMBÉM
 CELULITE

A celulite é um depósito de 
gordura sob a pele.O principal 
sintoma é o aparecimento de 

uma camada adiposa com 
furinhos nas coxas, nos quadris, 

nas nádegas e na barriga.
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Controle do Peso

Ref. 1255
Redumax 
Gel 
240g

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

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

MEGA
oferta

R$ 34,99
R$29,99

41

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

Ref. 1280
Inibi’s Fit 
500mg 
60 Cápsulas

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

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

R$ 44,99
R$30,99

31% DE DESCONTO

R$ 49,99
R$36,99

26% DE DESCONTO
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SUCHÁ é um suplemento em pó para preparo de 
deliciosa bebida de hibiscos, gengibre, chá verde 
e COLÁGENO, sabor Morango. Proporciona uma 
melhora da função dos intestinos e por ser um 
diurético natural irá ajudar contra a retenção 
de líquidos. O SUCHÁ é um produto para 
tomar quente ou gelado, possui ingredientes 
antioxidantes e termogênicos como o chá verde 
e o gengibre e, também hibisco que possui 
função diurética, colágeno e fibras solúveis, que 
são benéficas para intestino e colesterol.

DICA LEGAL: decore com morangos e use 
canudinhos de papel. Valorize esse momento!

Ref. 1370
Suchá Detox Sabor 
Morango 200g

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

R$ 59,99
R$44,99

Delícia que só faz bem

42

Imagem meramente
ilustrativa.



43

Controle do Peso

43

Ref. 1282
Quitolipo Max 
500mg 
60 Cápsulas

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

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

Ref. 1410
Spirulina 
500mg 
60 Cápsulas

LAN
ÇA
MEN
TO

MEGA
oferta

R$ 39,99
R$29,99

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.

MEGA
oferta

R$ 49,99
R$39,99

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

Ref. 1392
Emagreline 
500mg 
60 Cápsulas

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$ 85,99
R$59,99

R$ 39,99
R$32,99

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

Queima gordura + inibe apetite
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Controle do Peso

Ref. 1373
Seca Barriga 
com Goji Berry 
300g

A Farinha SECA BARRIGA com GOJI BERRY 
é rica em nutrientes. A grande variedade de 
ingredientes 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 eficientes na redução da 
gordura localizada.

R

Tenha 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. MEGA

oferta
R$ 79,99

R$49,99
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AGAR AGAR é indicado para pessoas obesas, que precisam 
moderar o apetite e emagrecer. Regula o funcionamento 
do intestino, previne gases e prisão de ventre, atua como 
um excelente desintoxicante, aumenta a elasticidade da 
pele, combate a flacidez e reduz o colesterol ruim.

R$ 54,99
R$42,99

21% DE DESCONTO

Ref. 1293
Agar Agar 
500mg 
100 Cápsulas

100
CÁPSULAS

 ELIMINE OS   
 QUILOS A MAIS

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.
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Controle do Peso

R

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

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

R$ 54,99
R$42,99

R$ 59,99
R$44,99

Ref. 1306
MTC Laranja 
Amarga 500mg 
60 Cápsulas

Ref. 1277
Lipo Slim 
500mg 
60 Cápsulas

R

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

Sugestão de uso: ingerir 1 cápsula, 
2x ao dia antes das principais 
refeições ou conforme prescrição de 
um profissional habilitado.
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Potenmil é 
assim, você

sempre com 
muita

ENERGIA
e disposição

48



4949

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.

Sugestão de uso: 1 colher de sopa, 3x 
ao dia. AGITE ANTES DE BEBER. Após 
aberto, mantenha o produto na geladeira.

Ref. 1352
Potenmil 
200ml

Melhore o seu desempenho sexual e volte 
a desfrutrar dos prazeres a dois agora! O 
POTENMIL PREMIUM é um suplemento 
inovador formulado com ingredientes 100% 
naturais, sem efeitos colaterais. Além de 
melhorar o seu desempenho sexual, o 
Potenmil Premium é indicado para melhorar 
a sua disposição no dia a dia, cabeça 
cansada e os estresses da vida moderna.

Ref. 1386
Potenmil 
500mg 
60 Cápsulas

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia.

ENERGÉTICO

ESTIMULANTE

- CANSAÇO

+ DISPOSIÇÃO

MEGA
oferta

R$ 39,99
R$29,99

MEGA
oferta

R$ 52,99
R$36,99

PRONTO
PARA O

CONSUMO
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Ref. 1301
Vitta Homme 
Sênior 50+ 
30 Cápsulas

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

R$ 49,99
R$36,99

26% DE DESCONTO

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

Homem inteligente 
cuida da saúde
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Saúde do Homem

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

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

ÓLEO DE SEMENTE DE ABÓBORA auxilia 
no tratamento da hiperplasia benigna da 
próstata, ajuda no tratamento da artrite, 
colesterol e reduz os riscos de doenças 
cardiovasculares. Atua no combate à queda 
dos cabelos e na melhora da qualidade do 
sono, evitando idas frequentes ao banheiro 
durante a noite e liberando a urina livremente 
e por completo. Beneficia ainda a saúde da 
tireoide, anemia e combate os sintomas da 
TPM e da menopausa nas mulheres.

R$ 69,99
R$49,99

28% DE DESCONTO

Sugestão de uso: 3 cápsulas ao dia.Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia.

MEGA
oferta

R$ 79,99
R$59,99

Para 

homens e 

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

Ref. 1310
MTC Tribulus 
Terrestris 500mg 
60 Cápsulas

R$ 49,99
R$42,99

14% DE DESCONTO

Ref. 1349
Prostantil 
500mg 
60 Cápsulas

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

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

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

MEGA
oferta

R$ 69,99
R$49,99

Homens inteligentes investem na saúde

52
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Estimulantes

LIBD PRÓ é um poderoso estimulante sexual 
aliado a um suplemento nutricional energético 
para viver com mais disposição. Atua no 
organismo melhorando a impotência, falta de 
libido (masculina ou feminina), recuperação 
da atividade sexual e massa muscular. Atua 
como estimulante na produção da testosterona, 
afrodisíaco, agente contra impotência e insônia 
e alivia os efeitos da menopausa.

Mais energia 
e disposição 
física e 
sexual

Ref. 1358
LIBD PRÓ 
500mg 
60 Cápsulas

Sugestão de uso: 2 cápsulas a noite.

MEGA
oferta

R$ 69,99
R$49,99

53

Para 

homens e 

mulheres
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Ref. 1261
Guaraná 500mg 
60 Cápsulas

Ref. 1287
Guaranaçaí 
500mg 
60 Cápsulas

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

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

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

Mais energia para os seus dias

MEGA
oferta

R$ 34,99
R$28,99

MEGA
oferta

R$ 39,99
R$28,99
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Estimulantes

Este Cromofloral ajuda aquelas pessoas 
que sentem-se tomadas por cansaço 
mental, fadiga e preguiça que por muitas 
vezes acaba reduzindo o desempenho e 
desejo sexual, pois recupera a vitalidade e 
envolvimento com a vida proporcionando 
mais energia. Este composto abranda a 
autocrítica e rigidez excessiva favorecendo 
a reconexão com seu próprio corpo e 
desejos.

Ref. 1357
Cromofloral 
Aumento da Libido 
30mll

R$ 36,99
R$29,99

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

Ref. 1283
VIAGRON 
500mg 
60 Cápsulas

VIAGRON é uma fórmula exclusiva e 
diferenciada, 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.

Sugestão de uso: 2 cápsulas após o jantar.

R$ 44,99
R$33,99

24% DE DESCONTO

Viagra Natural
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Ref. 1251
Maca Peruana 
500mg 
60 Cápsulas

R$ 49,99
R$37,99

24% DE DESCONTO

Aproveite os
momentos 

a dois

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

+ FERTILIDADE

+ BOM HUMOR
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Ref. 1264
Berinjela 
500mg 
60 Cápsulas

Ref. 1095
Berinjela 
500mg 
100 Cápsulas

Fonte vegetal de ômega 3, 6 e 9, 
a LINHAÇA DOURADA é rica em 
ácido fólico, manganês, cobre, 

fósforo, vitamina B6 e fibras. Auxilia 
no combate a hipertensão, colesterol e 
triglicerídeos altos. Favorece a saúde da pele 
e o emagrecimento, ameniza sintomas da 
TPM e menopausa.

A BERINJELA possui alto teor 
de fibras e é utilizada no controle 
dos níveis de colesterol. Auxilia 

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

Ref. 1230
Óleo de Linhaça 
1000mg 
60 Cápsulas

R$ 44,99

R$39,99

R$ 54,99

R$46,99

Saúde do Coração

A saúde do seu coração em dia

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

57

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

MEGA
oferta

R$ 39,99
R$29,99
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A CHIA reduz o apetite, o colesterol 
e os triglicerídeos,  auxilia o 
funcionamento do intestino, é fonte 

vegetal de Ômega 3, 6 e 9, vitaminas, 
minerais, proteínas, fibras e antioxidantes. 
Aumenta a capacidade de aprendizagem e 
memória. Previne doenças como câncer, 
Alzheimer e depressão.

Ref. 1240
Chia + Vitamina C 
500mg 
60 Cápsulas

R$ 44,99

R$36,99

Ref. 1232
Semente de Uva 
500mg 
60 Cápsulas

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

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

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

R$ 39,99

R$32,99

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

Seu coração vai bater feliz!
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Saúde do Coração

Ref. 1279
Ômega 3 Max Plus 
1000mg 120 Cápsulas

Ref. 1278
Ômega 3 
Max Plus 
1000mg 
60 Cápsulas

ÔMEGA 3 MAX PLUS 
alta concentração. Ação 
antioxidante, fonte de 

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

R$ 69,99
R$54,99

21% DE DESCONTO

MEGA
oferta

R$ 49,99
R$35,99
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R

Alimentos Funcionais

Ref. 1224
Farinha de Chia 
200g

R$ 29,99

R$22,99

R$ 29,99

R$26,99

Ref. 1225
Farinha de Banana 
Verde 200g

EMAGRECE, 
SACIA E REDUZ 
O COLESTEROL

SACIA A
FOME E

AJUDA A
EMAGRECER

Ref. 1222
Farinha de 
Maracujá 200g

R$ 29,99

R$26,99

REDUZ 
COLESTEROL,
E COMBATE
PRISÃO DE

VENTRE

FARINHA DE MARACUJÁ 
é fonte de fibras, vitaminas, 
ferro, cálcio e fósforo. Ajuda 
a emagrecer, controlar 
os níveis de açúcar no 
sangue, sacia o apetite, 
diminui a absorção de 
gorduras e carboidratos, 
ajudar a baixar o colesterol 
ruim, combate a prisão de 
ventre, acalma e combate a 
insônia.

FARINHA DE CHIA é fonte 
de Ômega 3 vegetal. Ajuda 
a reduzir o colesterol ruim, 
melhora o funcionamento 
dos intestinos, combate a 
prisão de ventre, auxilia no 
emagreciment e atua como 
anti-inflamatório, por conter 
ômega-3. Previne a anemia, 
por ter alto teor de ferro, 
melhora a pele, cabelos e a 
visão, por conter vitamina A 
e a saúde óssea devido ao 
seu alto teor de cálcio.

FARINHA DE BANANA 
VERDE é excelente 
suplemento alimentar para 
quem está de dieta. Ajuda 
a emagrecer, pois sacia a 
fome, auxilia no controle do 
diabetes porque tem baixo 
índice glicêmico, melhora o 
trânsito intestinal, diminui o 
colesterol e os triglicerídeos. 
Combate a tristeza e a 
depressão devido a presença 
de potássio, fibras, sais 
minerais, vitaminas B1, B6 
e betacaroteno.
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Sistema Circulatório

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

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

MEGA
oferta

R$ 49,99
R$36,99

Ref. 1305
MTC Ginkgo Biloba  
500mg 60 Cápsulas

VARIZEN  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
Varizen 
500ml

LAN
ÇA
MEN
TO

Sugestão de uso: 2 colheres de sopa em 1/2 copo 
d’água, 3x ao dia. AGITE ANTES DE BEBER. 
Após aberto, mantenha o produto na geladeira.

500 ml

MEGA
oferta

R$ 49,99
R$36,99

PRONTO
PARA O

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

GANHO E
 MANUTENÇÃO 

DE MASSA 
MAGRA

Ref. 1317
ZMC ESN 
90 Cápsulas

MELHOR 
RENDIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO 
MUSCULAR

Ref. 1318
CREATINA ESN 
120 Cápsulas

AUMENTO 
DE MASSA 
MUSCULAR

R$ 69,99
R$54,99

R$ 69,99
R$54,99

Ref. 1319
THERMO BURN
ESN 
60 Cápsulas

FORÇA, 
RESISTÊNCIA, 

QUEIMA DE 
GORDURA E 
DEFINIÇÃO 
CORPORAL

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

Ref. 1316
BCAA ESN 
120 Cápsulas

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

R$ 69,99
R$49,99

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

R$ 89,99
R$59,99
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Ref. 1333
PICOLINATO DE 
CROMO ESN 
280mg 60 Cápsulas

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

MAIS MASSA
MUSCULAR E

MENOS
GORDURA

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

Sport Nutrition

MEGA
oferta

R$ 49,99
R$34,99
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Ref. 1094
Amargo 500mg 
100 Cápsulas

Má digestão? 
AMARGO é a 

solução!

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

Ref. 1262
Amargo 
500mg 
60 Cápsulas

Gastrite

Enxaqueca

Distúrbios estomacais

Refluxo e boca amarga

Inchaço e constipação

Má digestão e azia

64

MEGA
oferta

R$ 39,99
R$29,99

R$ 54,99
R$44,99
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Sistema Digestivo

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

Ref. 1353
Pró Figo
200ml

Ref. 1199
Amargo 
200ml

ALÍVIO 
PARA AZIA, 

MÁ DIGESTÃO
E GASTRITES

Sugestão de uso: 1 colher de sopa, puro ou 
diluído em 1/2 copo d’água, até 3x ao dia, após 
as refeições. AGITE ANTES DE BEBER. Após 
aberto, mantenha o produto na geladeira.

65

MEGA
oferta

R$ 32,99
R$24,99

MEGA
oferta

R$ 34,99
R$24,99

Sugestão de uso: 1 colher de sopa, 3x ao 
dia. AGITE ANTES DE BEBER. Após aberto, 
mantenha o produto na geladeira.

Chá Amargo é 100% natural, super concentrado 
para ser diluído em água. Feito a partir da 
combinação de sete ervas, não alcóolico, 
não fermentado e sem adição de açúcares e 
adoçantes. Indicado para azia, má digestão, 
gastrites, excesso de bebida alcóolica e comida.

PRONTOS
PARA O

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

Ref. 1348
Vitamina D3 
2000ui 
500mg 
30 Cápsulas

Recomendação de uso: 1 cápsula ao dia.

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

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

Ref. 1356
Coenzima Q10 
500mg 
60 Cápsulas

Invista no seu organismo

MEGA
oferta

R$ 69,99
R$49,99

MEGA
oferta

R$ 49,99
R$32,99
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VITAMINA K2 + D3 + CÁLCIO contribui 
para a saúde dos vasos sanguíneos, ajuda 
na prevenção de doenças cardíacas, auxilia 
na coagulação do sangue e ainda é benéfica 
para a saúde dos ossos, dentes, melhora 
do sistema imune e também na construção 
muscular.

Recomendação de uso: ingerir 2 cápsulas ao dia.

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

R$ 49,99
R$39,99

20% DE DESCONTO

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.

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

Você, vitaminado!

cada

Vitaminas e Minerais

67
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Ref. 1329
Cloreto de Magnésio PA 
500mg 60 Cápsulas

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

Ref. 1325
Zinco 280mg 
60 Cápsulas

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

Ref. 1330
Dimalato de Magnésio 
500mg 60 Cápsulas

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

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

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

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

R$ 39,99
R$34,99

R$ 51,99
R$44,99

Mais vitaminas, mais saúde

R
R R

R$ 51,99
R$38,99
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Ref. 1327
Vitamina B12 
280mg 60 Cápsulas

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

Ref. 1331
Biotina 500mg 
60 Capsulas

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

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

Ref. 1328
Vitamina D3 
280mg 60 Cápsulas

R$ 36,99
R$34,99

R$ 39,99
R$36,99

R$ 36,99
R$34,99

Previna doenças e viva bem!

R
R

R

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao 
dia.

Sugestão de uso: 1 a 2 cápsulas 
ao dia.

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

Vitaminas e Minerais
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Ref. 1326
Vitamina A 
280mg 
60 Cápsulas

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

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

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

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

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

Sua dose diária de vitamina

MEGA
oferta

R$ 39,99
R$34,99

MEGA
oferta

R$ 39,99
R$31,99
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Sistema Imune

LAN
ÇA
MEN
TO

Ref. 1409
Própolis Verde 
500mg 60 Cápsulas

MEGA
oferta

R$ 69,99
R$49,99

PRÓPOLIS VERDE auxilia a regular os níveis de glicose no sangue. Antiobiótico natural 
com ação antiviral, antibacteriana e antifúngica. Possui ação antioxidante e cicatrizante. 
Alivia tosses e resfriados. Auxilia na melhora das reaçoes alérgicas e ainda contribui para 
a melhora da qualidade do sono.

Aquele reforço que você 
precisa na sua imunidade

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia.
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Ref. 1250
Spray 30ml Romã, 
Gengibre e Menta

Ref. 1249
Spray 30 ml 
Própolis e Eucalipto

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

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

1

2

2

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

Ref. 1344
Specto Mel 200ml

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

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

1

Previna gripes e resfriados!

R

MEGA
oferta

R$ 24,99
R$18,99

cada

R$ 49,99
R$36,99

PRONTO
PARA O

CONSUMO
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Sistema Imune

R$ 29,99
R$24,99

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

Ref. 1244
Alhomax 
165ml

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

MEGA
oferta

R$ 24,99
R$19,99

Ref. 1245
Eucalimax 
165ml

Produtos 100% naturais

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

AUMENTA A 
IMUNIDADE

 EAUXILIA NA 
REDUÇÃO DO 
COLESTEROL 

RUIM

EXPECTORANTE, 
COMBATE

GRIPES, TOSSES E 
RESFRIADOS 

PRONTOS
PARA O

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

Ref. 1342
Muno Vital
200ml

Ref. 1343
Muno Vital 500mg
60 cápsulas

R$ 54,99
R$39,99

27% DE DESCONTO

R$ 49,99
R$37,99

24% DE DESCONTO

Turbine a sua imunidade

R

Ref. 1389
Previnity 600mg 
60 Cápsulas

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

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

Sugestão de uso: 1 colher de sopa, até 
3x ao dia. AGITE ANTES DE BEBER.

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia.

R$ 99,99
R$79,99

PRONTO
PARA O

CONSUMO



75

Sistema Imune

75

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

Ref. 1377
Extrato de 
Própolis 
Verde 
Gotas 
30 ml

Sugestão de uso: 15 a 20 gotas, 1x 
ao dia, diluído em água ou bebida da 
sua preferência.

MEGA
oferta

R$ 39,99
R$24,99

LAN
ÇA
MEN
TO

MEGA
oferta

R$ 54,99
R$39,99

Ref. 1406
Geléia Real 
500mg 
60 Cápsulas

GELEIA REAL em cápsulas preserva todas as 
propriedades da geleia real in natura, tem como 
função no organismo, estimular e aumentar o 
vigor físico, aumentar a energia e diminuir 
o cansaço. Fundamental para o equilibrio 
orgânico, a geleia real é um dos produtos mais 
ricos e completos da natureza.

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia.
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Ref. 1378
Cloreto de 
Magnésio 260mg/ml 
gotas 30ml

Ref. 1379
Zinco 10mg/ml 
gotas 30ml

CLORETO DE MAGNÉSIO - Atua na produção de energia, controle da pressão sanguínea, 
combate câimbras, fortalece o sistema imunológico, previne doenças cardiovasculares, 
aumenta a absorção de Vitamina D no organismo e auxilia na manutenção do cálcio e 
da densidade óssea. ZINCO - Ação antioxidante, estimula a função da tireóide, previne 
o diabetes Mellitus, fortalece o sistema imunológico, auxilia o metabolismo da Vitamina 
A e melhora a cicatrização (queimados, psoríase, rosácea, hemorróidas e eczema). 
VITAMINA C - Auxilia nas anemias, antioxidante, previne problemas de visão, atua na 
redução da glicemia em diabéticos, fortalece o sistema imunológico, potencializa o processo 
de cicatrização e auxilia na absorção de ferro dos alimentos. VITAMINA D3 - É responsável 
por dentes e ossos fortes, garante a saúde cardíaca, auxilia na prevenção da depressão, regula 
a presença de cálcio e ferro no sangue, atua no bom funcionamento do sistema imunológico.

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

Linha IMUNI - Suplementos em gotas, 
mais concentrados e eficientes! 

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

Ref. 1382
Vitamina D3 
1000UI 
gotas 30ml

76

R$ 39,99
R$29,99

R$ 39,99
R$29,99

R$ 39,99
R$29,99

R$ 49,99
R$39,99

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

Sugestão de uso: 0 gotas 
ao dia, de 1 a 4x ao dia. 
Crianças (3-10 anos) 4 
gotas de 1 a 4x ao dia. 
AGITE ANTES DE USAR.

Sugestão de uso: 1 gota 
= 1000Ui conforme 
orientação. AGITE 
ANTES DE USAR.
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ÓLEO DE ALHO auxilia na diminuição da pressão arterial e dos níveis de colesterol. Atua 
também no fortalecimento do sistema imunológico. Coadjuvante no tratamento de gripes, 
resfriados e infecções do aparelho respiratório. Possui capacidade de diminuir a gordura, em 
especial o LDL, e ainda colabora para a redução dos níveis de triglicerídeos.

MEGA
oferta

R$ 49,99
R$39,99

Conheça os benefícios 
do Óleo de Alho

Sugestão de uso: 2 cápsulas, 2x ao dia.
Ref. 1413
Óleo de Alho 
250mg 60 Cápsulas



78

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

Ref. 1345
Specto Mel
Kids 200ml

Ref. 1381
Vitamina D3 200UI 
Gotas 30ml

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

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

FORTES!

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 colher de sopa, 3x ao dia.
AGITE ANTES DE BEBER. Após aberto, 
mantenha na geladeira.

78

R$ 49,99
R$36,99

26% DE DESCONTO

R$ 49,99
R$35,99

28% DE DESCONTO

PRONTO
PARA O

CONSUMO
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Linha Kids

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

Sugestão de uso: 1 colher de sopa pela manhã.
AGITE ANTES DE BEBER. Após aberto, mantenha 
na geladeira.

CALMIN KIDS é um composto 
de ervas medicinais que ajuda 
a tranquilizar as crianças 
agitadas e com dificuldades 
de concentração. Melhora a 
qualidade do sono e acalma.

Sugestão de uso: 1 colher de sopa a noite antes 
de dormir e, para crianças muito agitadas, pode 
ser usado, 1 colher de sopa durante o dia. AGITE 
ANTES DE BEBER. Após aberto, mantenha na 
geladeira.

Ref. 1315
Calmin Kids 
Chá 200ml
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Ref. 1340
Polivit Kids 
200ml MEGA

oferta
R$ 29,99

R$26,99

MEGA
oferta

R$ 29,99
R$26,99

PRONTO
PARA O

CONSUMO

PRONTO
PARA O

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

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

Indicado para animais 
hiperativos, agitados, 

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

Indicado para auxiliar 
os bichinhos que ata-

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

Ref. 1291
Cromo Pet 
Lambedura 26g

Ref. 1290
Cromo Pet 
Hiperatividade 26g

Ref. 1289
Cromo Pet Stress e 
Agressividade 26g

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

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

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

PARA
ANIMAIS
QUE SE

LAMBEM
DEMAIS

PARA
ANIMAIS

AGRESSIVOS

PARA
ANIMAIS

HIPERATIVOS

Linha Cromopet
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Ref. 1180
Cromo Kids 
Hiperatividade 
30ml

Ref. 1178
Cromo Kids 
Disciplina e Obediência 
30ml

Ref. 1179
Cromo Kids 
Pesadelos e Medos 
Noturnos 30ml

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

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

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

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

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

PARA
CRIANÇAS

HIPERATIVAS

PESADELOS
E MEDOS

NOTURNOS

DISCIPLINA E
OBEDIÊNCIA

Linha Cromokids

Qualquer Cromokid R$ 36,99                        R$27,99
cada

81
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Ref. 1177
Cromofloral 
Sentimento de 
Desânimo, Tristeza 
e Depressão 30ml

Ref. 1171
Cromofloral 
Cansaço Físico e 
Mental 30ml

Ref. 1174
Cromofloral 
Controle 
Alimentar 30ml

Ref. 1170
Cromofloral 
Concentração e 
Memória 30ml

Auxilia pes-
soas com 
cansaço físico 

e mental, seja pelo 
excesso de trabalho, 
vida pessoal, estudo 
ou enfermidade pro-
longada. Ajuda a re-
cuperar a energia e a 
vitalidade, restauran-
do a sua força 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.

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 
dificuldades de apren-
dizado.

CANSAÇO 
FÍSICO E 
MENTAL

CONTROLE
ALIMENTAR

TRISTEZA E 
DEPRESSÃO

CONCENTRAÇÃO 
E MEMÓRIA

cores que curam!
Cromoflorais,

82

Qualquer Cromofloral das páginas 82 e 83
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Cromoflorais

Ref. 1226
Cromofloral 
Energia dos 7 
Chakras 30ml

Ref. 1173
Cromofloral 
Reparação do 
Sono 30ml

Ajuda as pes-
soas 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”.

Os chakras são 
centros de ener-
gia que existem 

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

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

ENERGIA DOS
7 CHAKRAS

REPARAÇÃO 
DO SONO

cores que curam!

Ref. 1176
Cromofloral 
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 aflição e tornando a 
rotina mais tranquila. 

DOMINIO DA 
ANSIEDADE

R$ 36,99                        R$27,99
cada
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Ref. 1246
Pasta Mentolada 
MD15 Plus 10g

84 Estes produtos não substituem a consulta médica.

Cansaço? Pernas 
e pés inchados?

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

Creme Dom Luiz é uma fórmula exclusiva 
composta por 7 ervas mediciais: arnica, 
confrei, própolis, centela asiática, algas 
marinhas, castanha da índia e óleo de 
melaleuca.

Ref. 1376
Creme Dom Luiz 
100g

R$ 39,99
R$29,99

R$ 24,99
R$21,99

Sugestão de uso: Enxaquecas: 1 a 2 gotas na mão e esfregue uma na outra até aquecer. 
Em seguida sem encostar na pele, faça inalações profundas e pausadas. Respire fundo entre 
uma inalação e outra. Isso irá ampliar o potencial respiratório, acalma os nervos, estimula o 
relaxamento e induz ao sono e a tranquilidade. Chulé: Pingue 2 gotas dentro dos calçados ou 
diretamente nos pés. Cólicas, contusões, distensões, dores nas pernas, tensões musculares e 
coluna: Coloque 10 gotas do óleo em uma bacia com água quente, mergulhe uma toalha e fala 
compressas sobre a parte afetada. Você ainda pode massagear o local com o óleo ou a pasta 
mentolada. Ação analgésica imediata. Dor de dente: 1 gota em um copo com água morna, 
misture e faça bochechos. Não ingira. Hemorróidas: Faça banhos de assento.

Ref. 1405
Óleo de Menta 
MD1 10ml

R$ 24,99
R$ 17,99

Óleo de Menta e Pasta 
Mentolada: 
- Enxaqueca;
- Chulé; 
- Cólicas;
- Contusões;
- Dor de dente;
- Hemorróidas.
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Cosméticos

Alívio para dores 
musculares e nas 
articulações

R$ 29,99
R$ 19,99

R$ 29,99
R$ 22,99

R$ 28,99
R$ 19,99

Ref. 1402
Óleo de Sucupira 
10ml

Ref. 1404
Óleo de Alecrim 
10ml

Ref. 1403
Óleo de Canela 
de Velho 10ml

1- Óleo de Sucupira ajuda a tratar inflamações 
nas articulações e dores no corpo. Fortalece os 
ossos. Auxilia na prevenção e tratamento da 
osteoporose. Coadjuvante no trato de artrite, 
artrose, reumatismo e artrite reumatoide. Alivia 
dores causadas por problemas como excesso 
de ácido úrico e inflamações, combate a 
amigdalite, auxilia no trato de cistos nos ovários 
e útero, ameniza cólicas, cicatriza feridas na 
pele, eczemas, cravos nos pés e sangramentos.

2 e 3 - Sugestão de uso: Uso Oral: 1 gota, 
5x ao dia, puro ou diluído na bebida de sua 
preferência. Uso externo: Pingar de 3 a 5 
gotas em um creme de sua preferência e 
massagear até a completa absorção.

1- Sugestão de uso: Para dores nas 
articulações, aplicar 3 gotas e massagear 
em movimentos circulares. Repetir este 
procedimento pelo menos 2x ao dia. Para 
outros fins, tomar de 3 a 5 gotas por dia, 
adicionado aos alimentos prontos, ou 1 
gota diretamente na boca, até 5x por dia.

LAN
ÇA
MEN
TO

2 - Óleo Canela de Velho proporciona alívio 
para as dores musculares e nas articulações. 
Possui ação analgésica e anti-inflamatória, 
recupera cartilagens, melhora tendinites.

3 - Óleo de Alecrim melhora a circulação 
sanguinea, alivia dores musculares e nas 
articulações. Fortalece o couro cabeludo, inibe 
a queda capilar e as caspas. O uso no banho 
melhora o cansaço. Além disso, age contra as 
celulites, tonifica, fortalece e estimula a pele.

LAN
ÇA
MEN
TO

LAN
ÇA
MEN
TO

1 2 3

1 2 3
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Saúde dos Ossos

O mais poderoso suplemento para suas dores! Já imaginou não sentir mais dores articulares?
PARADOR ARTROX é um suplemento que auxilia no tratamento das dores. Ação rápida  e 
anti-inflamatória que podem ser notados a partir de 7 dias de uso, sem efeitos colaterais. 
(Contém Colágeno Tipo II)

Ref. 1311
Parador 
Artrox 
200ml

Sugestão de uso: 1 colher de sopa, 1x ao dia, 
preferencialmente pela manhã. PRODUTO 
ALTAMENTE CONCENTRADO. AGITE ANTES 
DE BEBER. Após aberto, mantenha o produto 
na geladeira

PARADOR ARTROX

Ref. 1387
Parador 
Artrox 500mg 
30 Cápsulas

Sugestão de uso: 1 cápsula ao dia.

Dores Articulares

Dores de artrite e artrose

Dores nos ossos e coluna

Dores musculares

Rigidez nos músculos

MEGA
oferta

R$ 34,99
R$29,99

MEGA
oferta

R$ 69,99
R$48,99

PRONTO
PARA O

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

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

Ref. 1259
Cartilagem de Tubarão 
500mg 60 Cápsulas

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

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

Ref. 1321
Cálcio+Vitamina D3 
450mg 
120 Cápsulas

AUXILIA NA
COAGULAÇÃO

DO SANGUE

120
CÁPSULAS

MEGA
oferta

R$ 59,99
R$44,99

R$ 39,99
R$32,99

SAÚDE DOS
OSSOS E DAS

ARTICULAÇÕES
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Saúde dos Ossos

ARTIC PLUS é um potente regenerador 
da cartilagem. A fórmula contém: 
Colágeno Tipo II, Vitaminas C e D e 
Magnésio Quelato. Age até 10x melhor 
que a ação dos demais produtos para 
dores nas articulações, melhorando 
significativamente a mobilidade, a 
flexibilidade e a firmeza das articulações. 
Reduz as dores e dimunui as inflamações.

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

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

Ref. 1320
Artic Plus  
30 Cápsulas

89

Dores Articulares

Colágeno Tipo II

Mobilidade das Articulações

Firmeza das Articulações

Reduz inflamações MEGA
oferta

R$ 69,99
R$49,99
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Ref. 1097
Chá Canela de 
Velho (líquido) 
500ml

PRONTO
PARA O

CONSUMO

500 ml

R$ 49,99
R$36,99

26% DE DESCONTO

Sugestão de uso: 2 colheres de sopa, 
diluido em água, 2 a 3x ao dia. AGITE 
ANTES DE BEBER. Após aberto, 
mantenha o produto na geladeira.

Canela de Velho acaba 
com a sua dor

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

90
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Saúde dos Ossos

O BÁLSAMO PARA MASSAGEM 
CANELA DE VELHO, auxilia no 
alivio das dores da artrite, artrose, 
reumatismo e dores articulares em 
geral, alivia o cansaço e a fadiga 
muscular. Com ação refrescante, 
estimula a circulação auxiliando no 
alívio das dores musculares, além 
de possuir uma alta ação hidratante 
que permite absorção dos ativos 
aumentando ainda mais a eficácia do 
produto.

Ref. 1359
Chá de Velho 
(rasura) 40g

TRATA
ARTRITE E
ARTROSE

Sugestão de uso: Em uma jarra, coloque 2 
colheres de sopa em 500ml de água fervente. 
Espere de 3 a 4 minutos, coe e sirva.

Ref. 1375
Bálsamo Canela de Velho 
100g

Sugestão de uso: Aplicar em qualquer 
parte do corpo dolorida e massagear 
vigorosamente em movimentos circulares 
até a total absorção.
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R$ 34,99
R$23,99

CANELA DE VELHO apresenta propriedades 
analgésicas, anti-inflamatórias, antioxidantes, 
antimutagênicas, antimicrobianas, antitumorais, 
hepatoprotetoras e digestivas. BENEFÍCIOS: 
Redução da dor e inflamações das articulações. 
Indicado para o tratamento da artrite e da artrose.

MEGA
oferta

R$ 26,99
R$ 19,99
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Ref. 1265
Nutricálcio 500mg 
60 Cápsulas

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

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

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

Sugestão de uso: 2 cápsulas ao dia, 
preferencialmente a noite.
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Ref. 1272
Dolomita 
1000mg 
60 Cápsulas

MEGA
oferta

R$ 34,99
R$28,99

R$ 39,99
R$32,99

Ref. 1273
Dolomita 
1000mg 
120 Cápsulas

R$ 69,99
R$44,99
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Saúde dos Ossos

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

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

Ref. 1274
Hiper Cálcio 
500mg 
60 Cápsulas

Cuide-se e trate as
perdas ósseas

MEGA
oferta

R$ 39,99
R$32,99
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Ref. 1390
Luteína + Zeantina 
500mg 60 Cápsulas

Sugestão de uso: recomenda-se o uso de 2 
cápsulas ao dia.

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

MEGA
oferta

R$ 89,99
R$59,99
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Ref. 1398
Nutrir 500mg 
30 Cápsulas

Sugestão de uso: recomenda-se o uso de 1 
cápsula ao dia.

A Fórmula NUTRIR aumenta 
o apetite e é um ótimo 
suplemento vitamínico para 
engordar. Elaborado com 
ótimos ativos, que ajudam a 
aumentar o apetite, uma vez 
que se alimentar bem é um 
dos requisitos principais para 
o bom funcionamento do corpo 
humano em harmonia com a 
boa saúde. Ajuda as pessoas 
que querem ganhar peso de 
forma saudável e natural.

Nutrir é uma fórmula para

MEGA
oferta

R$ 38,99
R$27,99
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Auxilia no ganho de peso

Aumenta o apetite

Supre carências vitamínicas

Aumenta a imunidade

ENGORDAR



96

Ref. 1308
MTC Mulungu 
500mg 
60 Cápsulas

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

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

Ref. 1391
Sleep 500mg 
30 Cápsulas

Sugestão de uso: ingerir 1 cápsula ao dia, 
após as 16 horas.

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

R$ 49,99
R$37,99

R$ 69,99
R$42,99
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Ref. 1350
Memory Active 
500mg 
60 Cápsulas

MEMORY ACTIVE é um suplemento 
desenvolvido a partir de uma 
formulação exclusiva que contém 
fosfatidilserina e outros ativos que 
contribuem para a saúde cerebral.

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

MELHORA A
CAPACIDADE DE 

CONCENTRAÇÃO,
MEMÓRIA E
RACIOCÍNIO

MEGA
oferta

R$ 119,99
R$69,99

Não tente lembrar, 

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

Ref. 1354
Unha de Gato
200ml

Sugestão de uso: 1 colher de sopa, 3x ao dia.
AGITE ANTES DE BEBER. Após aberto, 
mantenha o produto na geladeira.

FORTALECE A
IMUNIDADE

Produtos completos
para o seu bem estar!

R$ 34,99
R$25,99

25% DE DESCONTO

98

PRONTO
PARA O

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

Ref. 1231
Gravimax 
400mg 
60 Cápsulas

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

R$ 34,99
R$29,99

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

99

AGE CONTRA
O CÂNCER

CONTROLA A
DIABETES

MEGA
oferta

R$ 29,99
R$24,99

PRONTO
PARA O

CONSUMO
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Parar de beber e fumar
é uma questão de saúde

O câncer de pulmão é o 
segundo mais comum em 

homens e mulheres no 
Brasil. A última estimativa 

mundial apontou 
incidência de 1,8 milhão 

de casos novos, sendo 
1,24 milhão em homens e 

583 mil em mulheres. O 
cigarro é, de longe, o mais 

importante fator de risco 
para o desenvolvimento 

do câncer de pulmão. 
Fonte: https://www.inca.gov.br/

O Álcool aumenta o risco de câncer. No Brasil, o álcool é responsável 
por 8,7% dos cânceres em homens e 2,2% em mulheres. (OMS, 2018)

100
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Saúde e Bem Estar

Ref. 1295
Cromofloral
Alcool Free 
30ml

Ref. 1396
Alcool Free 
500mg 
60 Cápsulas

ALCOOL FREE elimina 
o álcool do organismo 
mais rápido e diminui a 
vontade de beber. Este 
produto  pode deixar 
a pessoa enjoada ao 
beber. Produto 100% 
natural para auxiliar no 
tratamento de consumo 
excessivo de alcool. 
Nenhum produto natural 
substitui a procura de 
um médico ou terapeuta. 

O CROMOFLORAL 
ALCOOL FREE possui 
florais que ajudam a 
minimizar a vontade 
e os pensamentos 
persistentes que levam 
ao consumo do álcool. 
Auxilia na renovação das 
energias, intensificando 
a força de vontade e a 
confiança para vencer 
os obstáculos.

R$ 36,99
R$29,99

R$ 39,99
R$36,99

Ref. 1304
Fumo Free
500 mg 
60 Cápsulas

Ref. 1296
Cromofloral
Fumo Free 
30ml

FUMO FREE é um 
composto natural 
que vai limpar seu 
organismo, eliminando 
a nicotina e inibindo 
a vontade de fumar. 
Produto 100% natural 
para auxiliar no 
tratamento do consumo 
de cigarros. Nenhum 
produto natural substitui 
a procura de um médico 
ou terapeuta.

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

R$ 36,99
R$29,99

R$ 39,99
R$36,99

Sugestão de uso: CROMOFLORAIS - 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: CÁPSULAS ALCOOL 
FREE - 2 cápsulas ao dia. CÁPSULAS 
FUMO FREE: 1 cápsula, 2x ao dia antes das 
principais refeições.
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Regule o ciclo do seu sono!
MAX MELATON possui princípios ativos precursores da 
melatonina, substância que em conjunto com outro hormônio, 
a serotonina, são responsáveis pela indução, preservação e 
qualidade do sono. Contém: Magnésio, Zinco, Vitamina B6, 
Vitamina B9, Camomila e Maracujá.

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

Ref. 1322
Max Melaton
430 mg 
60 Cápsulas

MEGA
oferta

R$53,99
R$39,99

Induz ao sono naturalmente

Melhora a qualidade do sono

Melhora do humor

Acalma e tranquiliza
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Saúde e Bem Estar

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

Ref. 1314
Tryptophan 
500mg 
30 Cápsulas

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

MEGA
oferta

R$64,99
R$39,99
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Fonte de vitaminas do complexo B, como niacina e riboflavina, essas vitaminas ajudam a 
fornecer energia, quebrando proteínas, gorduras e carboidratos. Também desempenham 
um papel importante no sistema nervoso e ajudam a produzir hormônios. Ideal para o 
tratamento coadjuvante pós quimioterapia.

Ref. 1267
Cogumelo 
500mg
60 Cápsulas

Cogumelo da vida!

R$ 49,99
R$39,99

20% DE DESCONTO

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

Ajuda a emagrecer

Previne doenças cardíacas

Melhora o sistema imunológico

Previne anemia e câncer

Previne diabetes tipo 2

Melhora o sistema digestivo

Reforça a saúde óssea

Melhora o sistema nervoso

Benefícios:
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Ref. 1309
MTC Ginseng 
500mg 
60 Cápsulas

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

Potencialize a memória, 
o foco e a concentração

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

R$ 49,99
R$39,99

20% DE DESCONTO
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AMORA BRANCA age no 
controle do diabetes, reduzindo 
a absorção do açúcar e o 
pico glicêmico, melhorando 
o metabolismo. Atua nos 
problemas intestinais, inibe 
a multiplicação de bactérias 
e alivia os gases e distensão 
abdominal. Elimina muco dos 
pulmões, afecções pulmonares 
e inflamações das mucosas 
do sistema respiratório. Como 
antioxidante, bloqueia o efeito 
danoso dos radicais livres.

Ref. 1323
MTC Amora Branca 
500mg 
60 Cápsulas

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

R$ 49,99
R$35,99

28% DE DESCONTO

MEGA
oferta

R$ 39,99
R$29,99

Ref. 1307
MTC Sene 
500mg 
60 Cápsulas

Ref. 1324
MTC Cavalinha
500mg 
60 Cápsulas

R$ 49,99
R$34,99

30% DE DESCONTO

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

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

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

Sugestão de uso: ingerir 
1 cápsula, 2x ao dia ou 
sob recomendação de um 
profissional habilitado.
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CALMIN é um composto de ervas naturais que 
proporciona melhora do humor e da ansiedade. 
Induz ao sono de forma natural, sem causar 
dependência. Reduz a ansiedade, nervosismo, 
irritabilidade, preocupações, impulsividade, 
impaciência, confusão mental e agressividade.

Melhora o humor, reduz a 
ansiedade e o nervosismo

Sugestão de uso: 2 cápsulas, 
preferencialmente a noite.

CALMANTE 100% NATURAL

R$ 39,99
R$32,99

17% DE DESCONTO

Ref. 1270
Calmin 
500mg 
60 Cápsulas
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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 fim dos estoques.

CARIMBO DO DISTRIBUIDOR
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ENTREGA DE PEDIDOS ENTREGA DE MERCADORIAS

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

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

(51) 9 9539.7821

www.catalogoemporio.com.br             @catalogoemporio             /CatalogoEmporioSaudeNatural/           Catálogo Empório Saúde Natural

Ref. 1399
Sereno´s 500mg 
30 Cápsulas

SERENO’S é usado como calmante 
natural para muitos 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. INDICAÇÕES E 
BENEFÍCIOS: ajuda a combater 
a insônia; trata o nervosismo e a 
agitação; reduz a ansiedade.

MEGA
oferta

R$ 42,99
R$29,99

LAN
ÇA
MEN
TO

Acabe com a
INSÔNIA

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

Sedativo e tranquilizante

Stress e ansiedade

Nervosismo

Insônia


