
Código: 29360

 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1,03g (2 cápsulas)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor energético 0Kcal = 0kj 0

Biotina 30mcg 100%

Vitamina A

 

600mcg 100%

Vitamina  C 45mg 100%
Vitamina  D 5mcg 100%
Vitamina  E 10 mg 100%
Zinco 7mg 100%

Ácido Fólico 240mcg 100%

Cobre 900mcg 100%

Cromo 35mcg 100%

Ferro 14mg 100%
Manganês 2,3mg 100%
Selênio 34mcg 100%

Vitamina B1 1,2mg 100%
Vitamina B12 2,4mcg 100%
Vitamina B2 1,3mg 100%
Vitamina B3 16mg 100%
Vitamina B5 5mg 100%
Vitamina B6 1,3mg 100%

 

Rico em vitaminas e minerais, seu consumo auxilia no
crescimento e fortalecimento dos Cabelos e Unhas.
Contribui na redução do aparecimento de Linhas de
Expressão, Rugas e Pele ressecada. Sua formulação

possui poderosos antioxidantes que retardam a ação
dos radicais livres e envelhecimento da pele.

Indicações:

Composição:

2APENAS CÁPSULAS
AO DIA

Cód.29360



Código: 41218

Indicações:

 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2,6g (3 cápsulas)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor energético 9Kcal = 38kj 0%

Proteínas 2,16g 3%

Vitamina A

 

600mcg 100%
Vitamina C 45mg 100%

Vitamina D 5mcg 100%
Vitamina E 10mg 100%
Zinco 7mg 100%
Sódio 0mg 0%

Carboidratos 0g 100%

Gorduras totais 0g 0%

Composição:

3APENAS CÁPSULAS
AO DIA

Tanto o Peptan quanto o Verisol são constituídos por peptídeos 
bioativos de colágeno, ou seja, as partículas da proteína são 
quebradas de modo controlado através de hidrólise, resultando 
em uma alta absorção pelo corpo.

Redução de rugas;
Unhas fortes e com crescimento acelerado;
Diminuição da celulite;
Combate ao envelhecimento da pele;
Cabelos mais bonitos, hidratados e com crescimento rápido;
Melhora das dores articulares;
Aumento do tônus muscular, reduzindo a flacidez.

Cód.41218



Código: 41219

 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 3,03g (4 cápsulas)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor energético 9Kcal = 38kj 0%

Vitamina A

 

600mcg 100%

Vitamina C 45mg 100%

Vitamina D 5mcg 100%
Vitamina E 10mg 100%

Silício 50mg      **
Zinco 7mg 100%

Manganês 2,3mg 100%
Selênio 34mcg 100%

Proteínas 2,27g 3%

Sódio 0mg 0%

Composição:

4APENAS CÁPSULAS
AO DIA

Indicações:
Verisol além de combater o envelhecimento precoce e 
rugas, também possui comprovação científica em relação ao 
fortalecimento das unhas e redução do grau da celulite.

Redução de rugas;
Unhas fortes e com crescimento acelerado;
Diminuição da celulite;
Combate ao envelhecimento da pele;
Cabelos mais bonitos, hidratados e com crescimento rápido;
Melhora das dores articulares;
Aumento do tônus muscular, reduzindo a flacidez.

Cód.41219



Código: 41416

Cód.41416



Código: 40769

Cód.40769 

Suplemento vitamínico indicado para o 
tratamento e prevenção de carência de 
Vitamina A e D, principalmente nas fases de 
crescimento.
A Vitamina A auxilia na visão, no funcionamento 
do sistema imune, manutenção da pele, das 
mucosas e no processo de diferenciação celular.
A Vitamina D auxilia na formação dos ossos e 
dentes, absorção de cálcio e fósforo, auxilia no 
funcionamento do sistema imune, funcionamento 
muscular e na  manutenção de níveis de 
cálcio no sangue.

Indicações:

1APENAS GOTA
AO DIA

 



Código: 25666

Sua composição contém componentes que promovem a
manutenção da saúde óssea, articular, e muscular, combatendo a
artrite, artrose e dores nas articulações e nos músculos.
Seus componentes auxiliam o sistema imune, no metabolismo,
manutenção e formação dos ossos, dos cabelos, pele e unhas, além
de auxiliar o funcionamento muscular.

Indicações: Composição:

Quantidade de porção de 1,3g (2 comprimidos)

1 Comprimido: 650mg

Vitamina B6

Bisglicinato de Magnésio

Sulfato de Magnésio

Bisglicinato de Zinco

Cloreto de Potássio

%VD(*)

100%1,3mg

260mg

260mg

7mg

20mg

100%

100%

**

100%

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

2APENAS COMPRIMIDOS
AO DIA

Cód.25666 



Código: 41184

Composição:

Quantidade de porção de 0,8g (2 cápsulas)

1 cápsula: 400mg

Vitamina A

%VD(*)

100%600mcg

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Cód.41184

Bronzeart ajuda no combate aos radicais livres que envelhecem a
pele e colabora para preservar o colágeno, o que aumenta a

elasticidade e a tonicidade dela.
O Betacaroteno contribui para um belo bronzeado ajudando na
formação de melanina, responsável pela pigmentação da pele e

proteção contra a radiação solar. Ajuda na uniformização do
bronzeado, que ocorre de forma mais rápida e eficiente, deixando a

pele dourada devido aos carotenoides presentes Bronzeart. 

Indicações:

2APENAS CÁPSULAS
AO DIA



Código: 30848

Cód.30848



Código: 41010

Cód.41010

A loção para massagem Calmalívio foi especialmente desenvolvida
para proporcionar extrema sensação de alívio e conforto após a
pratica de atividades físicas ou esportes. Possui um blend de ativos 
naturais que auxiliam na hidratação, refrescância e alívio da fadiga
corporal.

Alívio Instantâneo
Termo Ativador
Conforto e Relaxamento

Indicações:

120ml



Código: 31020

Cód.31020 

 

O colágeno atua na formação da pele, unha e cabelos.
É uma proteína que dá estrutura, firmeza e elasticidade à
pele, que é produzida naturalmente pelo corpo, mas que
deve ser ingerida através de suplementos alimentares.
Esta proteína é muito importante para manter as células
firmes e unidas, sendo não só importante para a pele mas
também para outros tecidos como para a integridade dos
músculos, dos ligamentos, dos tendões e das articulações,
melhorando a sua saúde. Seu mix de vitaminas também
traz benefícios como auxilio no funcionamento do sistema
imune, manutenção da pele, cabelos, unhas e funcionamento
muscular.

Indicações: Composição:

Porção de 2,27g (3 cápsulas)

Quantidade de Porção de 1,1g

Valor energético

Biotina (Vitamina H)

Vitamina A

Vitamina C

Vitamina D

Vitamina E

%VD(*)

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6Kcal = 25kj

30mcg

600mcg

45mg

5mcg

10mg

Selênio

Zinco

34mcg

7mg

4%Proteínas 2,08g

-Sódio 0mg

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

3APENAS CÁPSULAS
AO DIA

COM VITAMINAS E MINERAIS



Código: 31089

Cód.31089

Suplemento mineral indicado para prevenir e tratar a
deficiência de magnésio no organismo. Contribui na
regulação dos níveis de cálcio, cobre, zinco, potássio e
vitamina D. Contribui para mais de 300 processos
enzimáticos do corpo humano.

Indicações:

2APENAS COMPRIMIDOS
AO DIA

Composição:

Porção de 1,3g (2 comprimidos)

Quantidade por porção

MAGNÉSIO

%VD(*)

60%155MG 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL



Código: 41374

Cód.41374

Previne doenças cardíacas e melhora distúrbios cardiovasculares;
Fortalece o sistema imunológico, ativando a produção de anticorpos;

Ação antioxidante neutralizando os radicais livres;
Ajuda a retardar o envelhecimento precoce;

Ajuda a regenerar as  vitamina C e E;
Protege as mitocôndrias evitando doenças degenerativas.

Indicações:



Código: 41275

MAGNÉSIO - Auxi l ia na formação de ossos e dentes,
no metabol ismo energé�co, no  metabol ismo de proteínas,

carboidratos e gorduras, no equi l íbr io dos e letról i tos ,
no funcionamento muscular e neuromuscular e no

processo de div isão celu lar.

Cód.41275



Código: 41370

Auxilia o metabolismo, antioxidante, fortalece o sistema imune,
contribui na manutenção da pele e mucosa.

Ferro;

Zinco;

Vitamina A;

Vitamina C;

Vitamina PP;

Vitamina B5;

Vitamina B6;

Vitamina B2;

Vitamina B1;

Vitamina B12;

Indicações:

Composição:

Cód.41370



Código: 41250 - Tubarão

Código: 41251 - Sereia

Fortalece o s istema imunológico
Auxi l ia na concentração

Reduz a anciedade
Desenvolve o cérebro e amplia a capacidade intelectual

Cód.41250 - Tubarão
Cód.41251 - Sereia



Código: 30830

Cód.30830

Com propriedades digestivas auxilia na 
desintoxicação do fígado, por excessos 

na alimentação ou de bebidas alcoólicas.

Indicações: Composição:
Alcachofra;
Boldo;
Colina;
Vitamina B1;
Vitamina B2;
Vitamina B6;
Vitamina B12;



Código: 27804

Composto mineral a vitamínico à base de colina, magnésio, vitamina B3, B6, C e ácido fólico.
Auxilia no controle do apetite e na queima de gordura corporal.

Indicações:

Cód.27804 3APENAS CÁPSULAS
AO DIA

Lorem ipsum



Código: 41009

Cód.41009

O mel, aliado ao própolis é um poderoso expectorante,
ajudando no alívio dos sintomas de gripes, resfriados,

tosse e rouquidão, combate bactérias que atacam o
sistema respiratório, podendo evitar doenças respiratórias

e age também como antisséptico para a garganta,
proporcionando alívio nos sintomas da exposição a poluição

e cigarro.

Indicações:
Mel;

Própolis verde;

Agrião;

Copaiba;

Eucalipto;

Malva;

Laranja;

Romã;

Poejo.

Composição:



Código: 41391
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A maca peruana black Bella Forma tem como objetivo prevenir doenças,
ajudar na perda de peso, além de aumentar a libido e a fertilidade.
É um poderoso suplemento nutricional, fonte rica em vitaminas, minerais, proteínas,
fibras, e nutrientes que podem ajudar em diversas outras áreas e funções do corpo.

Composição e Benefícios

Cód.41391



Código: 41389
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A maca peruana pink Bella Forma é um suplemento mineral e vitamínico, que tem 
como objetivo prevenir doenças, ajudar na perda de peso, além de aumentar a libido
e a fertilidade.
É um poderoso suplemento nutricional, fonte rica em vitaminas, minerais, proteínas,
fibras, e nutrientes que podem ajudar em diversas outras áreas e funções do corpo.

Composição e Benefícios

Cód.41389



Código: 41170 - 60caps.

Código: 41008 - 30caps.

Cód.41008 - 30caps.
Cód.41170 - 60caps.

O colágeno tipo dois, aliado à vitamina E, tem função
de combate a artrose, artrite e redução no impacto
nas articulações, além de ter efeito antioxidante.

É indicado para esportistas e idosos.

Indicações:

Composição:

Porção de 0,4g (1 cápsulas)

Quantidade por porção

Vitamina E

%VD(*)

500%50mg

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

1APENAS CÁPSULAS
AO DIA



Código: 30759

Cód.30759

Com função calmante reduz a ansiedade
 e o stress do dia a dia,

proporcionando uma boa noite de sono.

Indicações:
Camomila;

Capim-Cidreira;

Erva-Doce;

Maracujá;

Melissa.

Composição:



Código: 41414
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L-Triptofano - Regula o humor e o sono. Pode ser usado como um suplemento
alimentar  para ajudar no tratamento de estresse, hiperatividade e depressão;

Vitamina B3 -  Contribui para a função normal do sistema nervoso e psicológico,
contribuindo para a redução do cansaço e fadiga;

Vitamina B6 - Auxilia no controle da serotonina, neurotransmissor responsável pelo
bom humor;

Maracujá - Ajuda a combater o estresse e a ansiedade. 

Composição e Benefícios

Cód.41414



Código: 30821

Cód.30821

Sua composição contém maracujá 
e camomila, atua no organismo como

um poderoso calmante.

Indicações:
Camomila;

Maracujá;

Vitamina C;

Vitamina PP;

Vitamina B1;

Vitamina B2;

Vitamina B6;

Vitamina B12;

Zinco.

Composição:



Código: 41422

Possui como principal função regular o 
ciclo do sono, fazendo com que funcione 
normalmente. Além disso, a melatonina 
promove o bom funcionamento do 
organismo e atua como antioxidante.

Indicação:
Melhora a qualidade do sono;

Retarda o envelhecimento;

Fortalece o sistema imunológico;

Regulariza o humor;

Reduz a insônia;

Induz ao sono profundo;

Tem efeito antioxidante;

Promove uma melhor recuperação muscular;

Reduz a acidez do estômago.

Benefícios:

1APENAS CÁPSULAS
AO DIA

Cód.41422



Código: 41427

Cód.41427

O Óleo de Cravo com Malaleuca Activebell foi desenvolvido a partir de 
ativos naturais para restaura e fortalecer as unhas das mãos e pés.

Revitaliza unhas enfraquecidas e quebradiças, melhorando 
sua textura e nutrição. 

Indicações:



Código: 41378

Cód.41378

O Óleo de Rosa Mosqueta Bella Forma é uma fonte de Vitamina C,
Vitamina E, flavonóides e carotenóides, rico em ácidos graxos insaturados,
o que o torna um excelente regenerador dos tecidos, podendo ser utilizado

em queimaduras solares, assaduras, quelóides, hidratando a pele,
melhorando sua textura e nutrição.

Indicações:



Código: 30309

Cód.30309

O Ômega 3 possui uma gordura benéfica para a
performance mental, proporcionando benefícios para o
cérebro. Seu consumo contribui para melhora da
capacidade de aprendizagem e concentração,
colaborando também para a redução dos níveis de
colesterol e triglicerídeos, auxiliando na prevenção de 
doenças cardiovasculares.

Indicações: Composição:

Porção de 3,0g (3 cápsulas)

Quantidade por porção

Valor Energético

Gorduras Totais, das quais:

Gorduras Saturadas

Gorduras Trans

Gorduras Monoinsaturadas

%VD(*)

1%27 Kcal=113KJ

3,0g

0,9g

0,0g

0,6g

4%

Gorduras Poli-insaturadas 1,5g

Ácido Eicosapentaenóico - (EPA) 540mg

Ácido Docosahexaenóico - (DHA) 360mg

Colesterol 4,0mg

**

**

**

**

**

**

5%

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Livre de metais pesados

3APENAS CÁPSULAS
AO DIA

1450mg



Código: 40944

Cód.40944

 

O Ômega 3 possui uma gordura benéfica para a
performance mental, proporcionando benefícios para o
cérebro. Seu consumo contribui para melhora da
capacidade de aprendizagem e concentração,
colaborando também para a redução dos níveis de
colesterol e triglicerídeos, auxiliando na prevenção de doenças
cardiovasculares.

Indicações: Composição:

Porção de 4,35g (3 cápsulas)

Quantidade por porção

Valor Energético

Gorduras Totais, das quais:

Gorduras Saturadas

Gorduras Trans

Gorduras Monoinsaturadas

%VD(*)

1%27 Kcal=113KJ

3,0g

0,8g

0,0g

0,7g

4%

Gorduras Poli-insaturadas 1,5g

Ácido Eicosapentaenóico - (EPA) 540mg

Ácido Docosahexaenóico - (DHA) 360mg

Colesterol 20mg

**

**

**

**

**

**

5%

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Livre de metais pesados

3APENAS CÁPSULAS
AO DIAEPA DHA

540mg

1450mg

360mg



Código: 26344

Cód.26344

 

O Ômega 3 possui uma gordura benéfica para a
performance mental, proporcionando benefícios para o

cérebro. Seu consumo contribui para melhora da
capacidade de aprendizagem e concentração,

colaborando também para a redução dos níveis de
colesterol e triglicerídeos, auxiliando na prevenção

de doenças cardiovasculares.

Indicações: Composição:

Porção de 3,0g (3 cápsulas)

Quantidade por porção

Valor Energético

Gorduras Totais, das quais:

Gorduras Saturadas

Gorduras Trans

Gorduras Monoinsaturadas

%VD(*)

1%27 Kcal=113KJ

3,0g

0,9g

0,0g

0,6g

4%

Gorduras Poli-insaturadas 1,5g

Ácido Eicosapentaenóico - (EPA) 540mg

Ácido Docosahexaenóico - (DHA) 360mg

Colesterol 4,0mg

**

**

**

**

**

**

5%

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Livre de metais pesados

3APENAS CÁPSULAS
AO DIA

1450mg



Código: 31011

Cód.31011

Livre de metais pesados

2APENAS CÁPSULAS
AO DIA

Vitamina E, é vital para os praticantes de atividades
físicas. Aumenta a imunidade e reduz os danos
causados pelos radicais livres, além de ser
parcialmente responsável pela regeneração de todos
os tecidos do corpo. Óleo de Borragem, alivia os sintomas da TPM e atua

como antidepressivo. Regula a oleosidade da pele,
combate as rugas e age como tonificador do coração.

Óleo de Prímula, mantém a hidratação e a
elasticidade da pele. É um excelente anti-inflamatório
e também diminui as alterações de humor, inchaço,
dores e sintomas da TPM.

Óleo de Linhaça, diminui o colesterol, previne
doenças cardíacas, reduz o risco de câncer e fortalece
os cabelos e unhas.

1450



Código: 41095

Cód.41095

Indicações:
O óleo de prímula pode ser utilizado 

em casos de: paradermatite, psoríase, neuropatias 
diabéticas, hiperglicemia, esclerose múltipla, 

eczema, artrite reumatoide, tensão pré-menstrual 
e menopausa, como suplementação de ácido 

ômega 6 (GLA) e endometriose.

Alivia a TPM e a menopausa;

Remoção e tratamento de acnes;

Controla os níveis de colesterol;

Melhora elasticidade, hidratação e firmeza da pele;

Reduz queda de cabelos;

Reduz a pressão arterial elevada;

Melhora dores nos ossos.



Código: 17019

Cód.17019

Elaborado a partir das propriedades fitoterápicas com ação
laxativa, digestiva, diurética e antioxidante. Auxiliando
no bom funcionamento do intestino, eliminando as
toxicidades do organismo e limpando a pele. Sua ação
facilita a eliminação de gorduras e líquidos em excesso no
organismo contribuindo assim para a perda de peso de
forma natural e saudável.

Ameixa;

Capim-limão;

Carqueja;

Chá verde;

Guaraná;

Hortelã;

Laranja Amarga.

Indicações: Composição:

Beba quente
ou gelado



Código: 30805

Cód.30805

Reduz os níveis de triglicerídeos e aumenta o colesterol
benéfico para saúde.
Suplemento que contribui para retardar os sinais do
envelhecimento, minimiza os efeitos da menopausa,
proporcionar vitalidade e energia. Atua no bom funcionamento
do cérebro, memória e manutenção da saúde cardiovascular.

Óleo de Peixe;

Óleo de Linhaça;

Óleo de Borragem;

Vitamina E.

Indicações: Composição:

Livre de metais pesados

3APENAS CÁPSULAS
AO DIA



Código: 30369

Vitamina E, é vital para os praticantes de atividades
físicas. Aumenta a imunidade e reduz os danos
causados pelos radicais livres, além de ser
parcialmente responsável pela regeneração de todos
os tecidos do corpo.

Óleo de Borragem, alivia os sintomas da TPM e atua
como antidepressivo. Regula a oleosidade da pele,
combate as rugas e age como tonificador do coração.

Óleo de Prímula, mantém a hidratação e a
elasticidade da pele. É um excelente anti-inflamatório
e também diminui as alterações de humor, inchaço,
dores e sintomas da TPM.

Óleo de Linhaça, diminui o colesterol, previne
doenças cardíacas, reduz o risco de câncer e fortalece
os cabelos e unhas.

Cód.30369 2APENAS CÁPSULAS
AO DIA



Código: 40768 - Silvestre

Código: 41006 - Extrato aquoso

Código: 40767 - Extrato

Cód.40768 
Cód.40767

 
 

O Própolis Silvestre traz vários
benefícios para a sua saúde, pois 
tem ação antioxidante,
antibiótica, antiviral, 
cicatrizante, auxilia o 
sistema imunológico.

Indicações:

A Própolis Verde e o Própolis Verde Aquoso trazem vários benefícios 
para a sua saúde, pois tem ação antioxidante, antibiótica, antiviral, 
cicatrizante, expectorante e também auxilia o sistema imunológico.
A própolis verde vem de uma planta chamada Baccharis Dracunculifolia, 
comumente chamada de alecrim-do-campo, e contém um importante ácido 
fenólico chamado Artepillin-C.

Indicações:

VerdeSilvestre

Conteúdo
30ml

Conteúdo
30ml

Cód.41006

Sem Açúcar

Sem Álcool

Verde

Conteúdo
30ml



Código: 41390
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Vitamina C - Tem ação antioxidante e atua na produção de colágeno para o organismo,
combatendo o envelhecimento precoce;
Zinco -  Atua no funcionamento e melhora da saúde do corpo. Tem efeitos na pele,
sistema reprodutivo, sistema imunológico, saúde óssea, função neurológica, no
metabolismo e em mais de 300 reações químicas do corpo;
Selênio - É um mineral com um alto poder antioxidante prevenindo doenças como o
câncer e fortalecendo o sistema imunológico, além de proteger o contra problemas
cardíacos.

Composição e Benefícios

Cód.41390



Código: 41007

O Própolis Verde traz vários benefícios
para a sua saúde, pois tem ação antioxidante,

antibiótica, antiviral, cicatrizante, expectorante
auxilia o sistema imunológico. A própolis verde

vem de uma planta chamada Baccharis Dracunculifolia,
comumente chamada de alecrim-do-campo, e contém

uma importante ácido fenólico chamado
Artepillin-C.

Cód.41007

Indicações:

2APENAS CÁPSULAS
AO DIA



Código: 41386
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Astaxantina - A presenta efeitos positivos em pessoas com degeneração
macular, bem como efeitos protetores em indivíduos com pressão intraocular elevada;

Luteína -  Prevenir a degeneração ocular e de doenças que prejudiquem a visão;

Vitamina E - Contém antioxidantes importantes para renovar as células oculares e nos
 proteger dos danos causados por radicais livres.

Zeaxantina - contribui para a prevenção da formação de cataratas, da retinopatia
diabética e da degeneração macular induzida pelo envelhecimento.

Composição e Benefícios

Cód.41386



Código: 41381
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Óleo de cártamo - Ajuda na diminuição do peso e gordura abdominal, rico em
antioxidantes e ácidos graxos, com propriedades anti-inflamatório. Diminui
apetite causando uma sensação de saciedade;

Quitosana - Melhora o trânsito intestinal, acelera a cicatrização, ação antimicrobiana,
reduz a flacidez da pele, controla níveis de colesterol;

Laranja Amarga - Propriedade rejuvenecedora, inibi o apetite, acelera o metabolismo
e a queima de gordura proporcionando bem-estar.

Composição e Benefícios

Cód.41381



Cód.40945

O Triptofano é um aminoácido que ajuda a sintetizar
serotonina, o "hormônio do prazer", e por isso está
associado ao tratamento e prevenção da depressão e
ansiedade, além de auxiliar em noites de sono agradáveis
e relaxantes.

Indicações:

2APENAS COMPRIMIDOS
AO DIA

Código: 40945



É indicado para o tratamento de hipocalemia (cãibra). Por ser rico
em Potássio e Vitamina B12 mantem os níveis adequados
no organismo controlando o relaxamento muscular e
trabalhando na regeneração dos músculos. É indicado para
pessoas que mantem uma dieta pobre de Potássio e para
praticantes de atividade física.

Cloreto de Potássio;

Carbonato de Magnésio;

Vitamina B1;

Vitamina B3;

Vitamina B6;

Vitamina B12;

Vitamina E.

Indicações: Composição:

2APENAS COMPRIMIDOS
AO DIA

Código: 30910

Cód.30910



Código: 40777

Auxilia na manutenção de cartilagens, na formação de células
vermelhas do sangue, no funcionamento do sistema imune, no 
metabolismo energético. 
Auxilia na formação ossos e dentes, na absorção de Cálcio e Fósforo, 
na manutenção dos níveis de Cálcio no sangue, no processo de 
divisão celular e auxilia no combate da Artrite e Artrose.
Também auxilia na proteção de danos causados pelos radicais
livres, no equilíbrio dos eletrólitos e no funcionamento muscular 
e neuromuscular.  

Colágeno Tipo II;

Magnésio;

Vitamina C;

Vitamina D3;

Vitamina B6;

Vitamina B12;

Zinco.

Indicações: Composição:

Cód.40777



Código: 41169

Código: 30856

1CÁPSULA
AO DIA

Indicações: 
     O Verovit é uma ótima alternativa 
para suprir as demandas de 
micronutrientes no organismo, 
em especial para quem apresenta 
dificuldade em manter uma 
alimentação variada. 
     O suplemento também é um ótimo 
aliado dos praticantes de atividades 
físicas, já que a rotina de treinos exige 
um bom investimento em nutrição e 
maior ênfase na reposição de vitaminas 
e minerais, que auxiliam na produção 
de energia e, consequentemente, 
otimização da performance esportiva. 
     Além disso, a ingestão adequada de 
vitaminas auxilia a prevenir queda 
de cabelo, unhas fracas, dores de cabeça, 
dores musculares, fraqueza muscular e 
baixa imunidade.

Cód.41169

Cód.30856

Contribui no fortalecimento do sistema 
imunológico;
Redução dos radicais livres: que 
enfraquecem o sistema imunológico e 
aceleram o envelhecimento;
Renovação das células: antioxidante 
que contribui no rejuvenescimento 
celular, pele, cabelos e unhas;
Auxilia no sistema nervoso e cardiovascular;
Mantém o estado físico e mental em equilíbrio;
Ajuda manter a saúde e prevenir doenças;
Previne a anemia;



Código: 41404
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Lactase - A lactase é uma enzima presente naturalmente no corpo humano.
Ela é responsável por fazer a digestão da lactose, o açúcar presente no leite,
a fim de possibilitar que seja devidamente absorvido pelo corpo, evitando 
transtornos digestivos. A suplementação oferece ao organismo a lactase

manipulada em forma de medicamento, suprindo a necessidade do corpo e
garantindo que a digestão da lactose será feita adequadamente, a fim de evita

os desconfortos que a intolerância provoca.

Composição e Benefícios

Cód.41404


