LINHA CLÍNICA NEW MILLEN
A New Millen busca, constantemente, a conexão com o seu público, ouvindo
suas necessidades e participando do seu universo. É por isso que, após
diversas pesquisas e muito planejamento, a fórmula do desempenho dá um
passo diferente em toda a sua trajetória: o lançamento de uma linha clínica,
a Clinical Series.
Os conceitos que guiaram e embasaram cientificamente a criação desses
itens foram: clean label, transparência de informações, funcionalidade,
saudabilidade e praticidade. Assegurados por selos de certificação, também,
têm a garantia de matérias-primas de alto grau de pureza e componentes e
ativos reconhecidos no meio científico como BodyBalance® e Morosil®. Além
de aminoácidos certificados como Ajinomoto® e Creapure®.
São 13 lançamentos rigorosamente elaborados e selecionados para fornecer
benefícios ao estilo de vida. A tecnologia, a qualidade e a inovação sempre
acompanharam a New Millen e, agora, nortearam, mais uma vez, toda esta
nova fase.
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SOBRE

A NEW MILLEN

A New Millen é uma empresa 100% nacional e com padrão internacional
de qualidade e segurança na industrialização. Com uma planta industrial
moderna, localizada em Cajamar – SP, fornece alimentos saudáveis com
elevada tecnologia nos processos e qualidade nutricional. Atualmente,
possui cinco frentes de trabalho: Suplementos Nutricionais, Alimentos,
Private Label, Matéria Primas e Produtos Enterais.
Atuando há 30 anos no mercado, a New Millen obtém produtos com o que
há de melhor em matérias primas no mercado mundial, atendendo as
mais diversas necessidades e sempre visando a saúde, bem estar e
aumento do desempenho dos consumidores

MISSÃO

Oferecer aos nossos consumidores e clientes, produtos saudáveis e seguros,
que aumentem o desempenho físico, mental e acima de tudo maior qualidade
de vida.

VISÃO

Através de nossos colaboradores, buscar a excelência em resultados,
conquistando a confiança do consumidor através de produtos de qualidade
com o melhor sabor.

VALORES
Ética, Respeito, Qualidade, Performance, Transparência, Comprometimento,
Responsabilidade Social, Motivação aos colaboradores.
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ÁREA

NUTRICIONISTA

Nutri, um espaço todo seu
Sabemos a importância de analisar o que será prescrito ao seu paciente.
Por isso, para ficar cada vez mais perto de você, nutricionista, elaboramos
o projeto de visitação. Uma oportunidade para apresentar os diferenciais
e características dos produtos #NewMillen de perto, no seu consultório.
A visita é realizada por nutricionistas capacitadas para tirar qualquer dúvida
e apresentar a marca da melhor forma, oferecendo material técnico e científico
sobre cada suplemento e evidenciando seus diferenciais e benefícios.
Cadastre-se no site e solicite uma visita
www.newmillen.com.br

Material técnico
exclusivo para você!
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ANTIOX
Antiox é um suplemento inovador formulado com astaxantina, zeaxantina,
alfa-tocoferol e selênio, que tem como benefícios a proteção celular, fotoproteção,
fortalecimento do sistema imunológico, ação anti-inflamatória, saúde ocular
e prevenção de danos causados pela ação dos radicais livres à pele.

BENEFÍCIOS

100% DA IDR DE
VITAMINA E &
SELÊNIO

COMBINAÇÃO
INOVADORA DE
BIOATIVOS

COM ASTAXANTINA
& ZEAXANTINA

Contribui com ação
antioxidante efetiva

Auxilia no fortalecimento
imunológico

Auxilia na
saúde ocular

Auxilia na
neuroproteção

Os carotenoides são componentes bioativos que possuem alta capacidade antioxidante,
especialmente por reagirem com o oxigênio singleto, radical que apresenta a forma
altamente reativa de oxigênio molecular. São responsáveis pela proteção celular dos
danos oxidativos provocados pelas espécies reativas e radicais livres. A astaxantina
e a zeaxantina são dois carotenoides com eficácia comprovada em diversos benefícios
associados à ação antioxidante.
INGREDIENTES: Astaxantina (Haematococcus pluvialis),
Zeaxantina (Tagetes erecta), DL-Alfa Tocoferol (Vitamina E),
Selenometionina (Selênio) e Veiculo (Óleo de Girassol);
Cápsula: Gelatina, Água Purificada, Umectante (INS 422)
e Corantes (Dióxido de Titânio, Urucum e Carmim).
RECOMENDAÇÃO DE USO: Recomenda-se a ingestão de

1 (uma) cápsula ao dia para adultos acima de 19 anos.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1g (1 Cápsula)

Valor Energético

0Kcal/0KJ

0%

Gorduras Totais

0g

0%

Gorduras Saturadas

0g

0%

Gorduras Trans

0g

**

Gorduras Monoinsaturadas

0g

**

Gorduras Poliinsaturadas

0g

**

Colesterol

0mg

0%

Astaxantina

6mg

**

Zeaxantina

3mg

**

10,0mg

100%

34,0mcg

100%

Vitamia E
Selênio
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% VD (*)

QUANTIDADE POR PORÇÃO

Não contém quantidades significativas de Carboidratos,
Proteínas, Fibra alimentar e Sódio.

BCAA

COM GLUTAMINA
Produto a base de aminoácidos de cadeia ramificada – BCAA combinados com
glutamina, que tem como finalidade a prevenção do catabolismo e otimização
do anabolismo, bem como potente ação imunomoduladora. Apresenta certificação
de pureza Ajinomoto®, garantindo alta qualidade da matéria-prima.

BENEFÍCIOS

SABORES
DIFERENCIADOS

ADOÇADO COM
GLICOSÍDEOS DE
ESTEVIOL

AMINOÁCIDOS
ESSENCIAIS +
GLUTAMINA

TECNOLOGIA

Contribui com ação
imunomoduladora

Auxilia na saúde
intestinal

Favorece o anabolismo
muscular

Minimiza o catabolismo
proteico

O papel dos aminoácidos de cadeia ramificada já foi elucidado por diferentes pesquisas
ao longo dos anos. As mais recentes destacam a influência mais especificamente da
leucina na promoção de estímulo da síntese proteica muscular e prevenção do
catabolismo, tanto para pessoas fisicamente ativas, como para idosos com alterações
decorrentes da senescência.

RECOMENDAÇÃO DE USO: Diluir 2 scoops (10g) em 200ml de água e consumir 2 vezes
ao dia, ou conforme orientação profissional.
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BCAA

COM GLUTAMINA
HIBISCO COM CRAMBERRY
INGREDIENTES: Glutamina, Leucina, Isoleucina, Valina, Hibisco Solúvel, Polidextrose (Estabilizante),
Ácido Cítrico (Acidulante), Aromas idênticos aos naturais de hibisco e cramberry, Glicosídeos
de Esteviol (Edulcorante Natural).

SABOR MANGA

INGREDIENTES: Glutamina, Leucina, Isoleucina, Valina, Polidextrose (Estabilizante), Ácido Cítrico

(Acidulante), Aroma idêntico ao natural de manga, Glicosídeos de Esteviol (Edulcorante Natural)
e corante natural curcumina.

MATCHÁ COM LIMÃO

INGREDIENTES: Glutamina, Leucina, Isoleucina, Valina, Polidextrose (Estabilizante), Ácido Cítrico

(Acidulante), Aroma natural de limão, gengibre, matchá e idêntico ao natural de hortelã, Glicosídeos
de Esteviol (Edulcorante Natural) e corante natural clorofila.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 10g (2 scoops)

% VD (*)

QUANTIDADE POR PORÇÃO
Valor Energético

24Kcal/101KJ

1%

Proteína

5,0g

7%

Carboidratos

1,0g

0%

Fibra Alimentar

3,3g

13%

Sódio

7mg

0

Glutamina

2500mg

**

Leucina

2000mg

**

Isoleucina

200mg

**

Valina

200mg

**

(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de
2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou
menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários de Referência não estabelecidos.
Não contém quantidades significativas de: Gorduras Totais,
Gorduras Saturadas e Gorduras Trans.
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BEAUTY
CARE

Suplemento alimentar em cápsulas composto por mix de vitaminas, minerais
e L-cisteína indicado para cuidados com cabelos e unhas, a fim de promover
o fortalecimento dessas estruturas e prevenir o envelhecimento precoce. Possui
como diferencial a forma de apresentação em cápsulas vegetais, Vcaps®.

BENEFÍCIOS

MIX DE VITAMINAS
E MINERAIS

Fortalece os fios
capilares

Prevenção do
envelhecimento
cutâneo

APENAS 1 CÁPSULA
AO DIA

PRÁTICO PARA
CONSUMO

Potente ação
antioxidante

Crescimento saudável
das unhas

A estética corporal envolve cuidados com a saúde da pele, cabelos e unhas. As alterações
capilares e ungueais podem ocorrer desde estados carenciais primários ou secundários
a patologias sistêmicas. Por conta disso, torna-se fundamental suplementação de
vitaminas, minerais e aminoácidos que garantam estes cuidados e potencializem os
benefícios estéticos. Os micronutrientes e vitaminas presentes na composição de
Beauty Care atendem valores de recomendação para suplementos. Sendo assim, sua
escolha diária é efetiva na modulação da saúde da pele, dos cabelos e das unhas,
contribuindo com uma estética corporal integral.
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BEAUTY
CARE

INGREDIENTES: L-Cisteína, Mix de vitaminas [Acetato de retinol (Vitamina A),
Ácido Pantotênico (Pantotenato de cálcio), Nicotinamida (Niacina), Riboflavina
(Vitamina B2), Acetato de tocoferol (Vitamina E), Biotina (Vitamina H),
Cianocobalamina (Vitamina B12), Colecalciferol (Vitamina D3), Ácido ascórbico
(Vtamina C), Fitomenadiona (Vitamina K), Óxido de zinco (Zinco), Ácido fólico,
Sulfato cúprico (Cobre), Picolinato de cromo (Cromo), Selenito de sódio (Selênio)
e cápsula vegetal (hpmc).
RECOMENDAÇÃO DE USO: Ingerir 1 (uma) cápsula ao dia.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 750mg (1 Cápsula)

% VD (*)

QUANTIDADE POR PORÇÃO
Vitamina A

600μg

100**

Ácido Pantotenico (Vitamina B5)

5,0mg

100**

Niacina (Vitamina B3)

35mg

219**

Riboflavina (Vitamina B2)

2,74mg

210**

20mg

200**

Biotina

45μg

150**

Vitamina B12

2,4μg

100**

Vitamina E

Vitamina D

5μg

100**

Vitamina C Revestida

45mg

100**

Vitamina K

75μg

115**
414**

Zinco

29mg

Ácido Fólico

200μg

50**

Cobre

900μg

100**

Cromo

45μg

128**

Selênio

100μg

294**

L-Cisteína

300mg

***

Não contém quantidades significativas de: Valor Energético, carboidrato, proteína,
gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.
(**) Valores diários de referência para adultos.
(***) Valores Diários de Referência não estabelecidos.
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CÚRCUMA
EM CÁPSULAS

Cápsulas de cúrcuma em pó (açafrão-da-terra) indicada para melhorar o
funcionamento do organismo em geral, especialmente na redução de processos
inflamatórios e estresse oxidativo, além de promover ação analgésica e
benefícios para a pele.

BENEFÍCIOS

ALTA DENSIDADE
DE FITOQUÍMICO

SEM CORANTES
ARTIFICIAIS

PRÁTICO PARA
CONSUMO

Possui ação
analgésica

Reforço do sistema
imune

Auxilia na melhora da
aparência da pele

Contribui com a saúde
cardiovascular

A cúrcuma é considerada uma planta com propriedades terapêuticas evidenciadas,
cada vez mais, pela literatura científica, por conta do seu maior fitoativo: a curcumina.
É um polifenol natural encontrado no rizoma da cúrcuma que demonstra eficácia nas
ações antioxidantes, anti-inflamatórias, analgésicas e anticancerígenas.

INGREDIENTES: Cúrcuma em pó (açafrão da
terra) e lubrificante estearato de magnésio.
Cápsula: gelatina, umectante, glicerina e
água purificada.
RECOMENDAÇÃO DE USO: Consumir 4 (quatro)
cápsulas ao dia (2,5g) ou conforme orientação
do médico e/ou nutricionista.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2,5g (4 Cápsulas)

PORÇÃO DE 4 CÁPSULAS FORNECE 1,9g DE CÚRCUMA
Não contém quantidades significativas de Valor Energético, Carboidratos, Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Trans, Fibra Alimentar e Sódio.
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal
ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores
dependendo de suas necessidades energéticas.
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DIUROX
SLIM

Produto em pó para preparo de bebida à base de chá verde, hibisco, laranja
amarga, erva mate, matchá, gengibre, couve e aromas naturais, incluindo a
pimenta preta, garcinia cambogia e gengibre. Tem como ativo em destaque a
laranja Moro Morosil® e é indicado para contribuir com emagrecimento
saudável e eficaz.

Morosil

®

BENEFÍCIOS

COMPOSTO
POR MOROSIL®

DOSES
INDIVIDUAIS

INGREDIENTES
NATURAIS

AROMAS
NATURAIS

Ação
diurética

Diminuição
da celulite

Contribui com
emagrecimento

Auxilia no sistema
antioxidante

Pesquisas científicas mostram a eficácia de componentes específicos de origem
vegetal na modulação do metabolismo do tecido adiposo, capazes de contribuir com
o emagrecimento saudável. Dentre eles, pode-se destacar o chá verde, gengibre, laranja
amarga, garcínica cambogia e, especificamente um ativo de alta qualidade e
segurança: Morosil®.

INGREDIENTES: Chá verde, Hisbisco,
laranja amarga, erva mate, matchá,
gengibre, couve em pó, aromas naturais:
laranja moro Morosil®, pimenta preta,
garcinia cambogia e gengibre, aroma
idêntico ao natural de ponche de frutas,
agente de corpo polidextrose, edulcorantes
naturais: sorbitol, glicosídeos de esteviol,
corante natural beterraba, acidulante
ácido cítrico e antiumectante dióxido
de silício.
RECOMENDAÇÃO DE USO: Diluir 1 stick
(7,4g) em 200ml de água gelada ou quente.
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 7,4g (1 Stick)
% VD (*)

QUANTIDADE POR PORÇÃO
Valor Energético
Carboidratos

17 kcal = 71 kJ

1

4,3g

1

Fibras

2,6mg

11

Sódio

5g

1

(*)%Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000
kcal, ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores
dependendo de suas necessidades energéticas.
Não contém quantidades significativas de: Proteínas, Gorduras Totais,
Gorduras Saturadas, Gorduras Trans.

ENERGY C
Produto a base de aspartato de arginina com vitamina C, que tem como diferencial
a apresentação em forma de cápsulas vegetais, Vcaps®. Sua composição de
aspartato de arginina e vitamina C desencadeia benefícios associados à
vasodilatação, redução da fadiga física por evitar o acúmulo de amônia no
organismo, além de potencializar a ação antioxidante.

BENEFÍCIOS

1000MG
DE ASPARTATO
DE ARGININA

1000MG DE
VITAMINA C

FÁCIL
CONSUMO

Estimula a produção
de óxido nítrico

Aumenta a
perfusão sanguínea

Reduz o excesso
de amônia

Minimiza a fadiga
física e muscular

A vasodilatação ocasionada em resposta ao exercício físico aumenta o fornecimento
de nutrientes e oxigênio aos músculos. A ação da suplementação com aspartato de
arginina mostrou uma melhora na execução de exercícios físicos, principalmente pela
maior produção de óxido nítrico. Estudos já ressaltavam que a utilização de aspartato
de arginina pode auxiliar na minimização da fadiga fisiológica.
INGREDIENTES: Aspartato de Arginina, Ácido
ascórbico (Vitamina C), Agente de Massa
Celulose Microcristalina, Antiaglutinante
Estearato de Magnésio, Antiumectante Dióxido
de Silício e Cápsula Vegetal (HPMC).
RECOMENDAÇÃO DE USO: Consumir 2
(duas) cápsulas ao dia, ou conforme
orientação profissional.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2,3g (2 Cápsulas)
% VD (*)

QUANTIDADE POR PORÇÃO
Vitamina C

1000mg

2222% **

Arginina

1000mg

***

(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal
ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores
dependendo de suas necessidades energéticas.
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra
alimentar e sódio.
(**) Ingestão diária recomendada para adultos.
(***) Valores diários de referência não estabelecidos.
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IMUNO
RESIST

Imuno Resist é um shot diário com a combinação de componentes nutritivos
que auxiliam na melhora da imunidade. Formulado com ingrediente patenteado
WellMune®, associado com açafrão-da-terra, pimenta-preta, gengibre, vitamina C
e canela em pó. Os fitoativos presentes no produto conferem, além de
imunomodulação, efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e antioxidantes.

BENEFÍCIOS

COM INGREDIENTE
WELLMUNE®

ADOÇADO COM
GLICOSÍDEOS DE
ESTEVIOL

CURCUMINA COM
PIMENTA-PRETA

ALTA
BIODISPONIBILIDADE

AROMA
NATURAL

Promove ação
imunoestimulante

Eficácia ação
anti-inflamatória

Contribui com efeitos
analgésicos

Ações
cardioprotetoras

O Wellmune® é o ingrediente principal de Imuno Resist que tem como efeito o reforço
eficaz do sistema imunológico, promovendo saúde física e redução de sintomas
associados a infecções respiratórias. É associado a outros componentes com
capacidade imunomoduladora, como a cúrcuma e a pimenta-preta que, quando
associadas, potencializam a absorção dos seus fitoativos pelo organismo.
INGREDIENTES: Limão em pó, gengibre integral desidratado, canela em pó, cúrcuma longa, açafrão
(Crocus sativus L.), ácido ascórbico (vitamina C), Beta-glucana de levedura (Saccharomyces
cerevisiae) - Wellmune®, pimenta preta, acidulante ácido cítrico, aroma natural de limão, espessante
goma xantana, corante natural curcumina e edulcorante natural glicosídeos de esteviol.
RECOMENDAÇÃO DE USO: Diluir 1 sachê (5g) em 150 ml
de água gelada ou morna, de 1 a 2 vezes ao dia
ou conforme orientação profissional.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 5g (1 Sachê)
% VD (*)

QUANTIDADE POR PORÇÃO
4,8Kcal / 20KJ

0%

Carboidratos

1,2g

0%

Sódio

5mg

0%

1200mg

2666**

Valor Energético

Vitamina C

(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal
ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores
dependendo de suas necessidades energéticas.
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Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais,
gorduras saturadas, gordura trans e fibra alimentar.
(**) Ingestão diária recomendadas para adultos.

ÔMEGA 3

COM VITAMINA E
Suplemento de óleo de peixe com EPA e DHA, enriquecido com vitamina E, que apresenta
capacidade em modular o sistema imunológico, reforçar a cognição e reduzir processos
inflamatórios. Possui selo de certificação Internacional – IFOS, garantindo alto grau
de pureza e ausência de contaminantes ambientais.

BENEFÍCIOS

837mg
DE EPA

495mg
DE DHA

SEM METAIS
PESADOS

CERTIFICAÇÃO
IFOS

Redução processos
inflamatórios

Equilíbrio da saúde
cardiovascular

Potencializa a
saúde cerebral

Favorece a saúde
das articulações

Os ácidos graxos da família ômega-3 desempenham importantes funções na estrutura
das membranas celulares e nos processos metabólicos, bem como contribuem para
o equilíbrio inflamatório e a transmissão de impulsos nervosos. Possuem alta eficácia
na promoção da saúde cardiovascular, uma vez que modulam o perfil lipídico sérico,
além de favorecer a função cognitiva e prevenir patologias neurodegenerativas.

INGREDIENTES: Óleo de Peixe, DL Alfa
Tocoferol (Vitamina E), Cápsula: Gelatina,
Água Purificada e Umectante (INS 422).

RECOMENDAÇÃO DE USO: Consumir 1
(uma) cápsula, 2 (duas) vezes ao dia,
preferencialmente antes das principais
refeições. Indicado para maiores de 19
anos, gestantes e lactantes.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2g (2 Cápsulas)

% VD (*)

QUANTIDADE POR PORÇÃO
Valor Energético

18Kcal/76KJ

1%

Gorduras Totais

2g

4%

Gorduras Saturadas

0g

0%

Gorduras Trans

0g

**

Gorduras Monoinsaturadas

1g

**

1,7g

**

EPA

837,94mg

**

DHA

495,18mg

**

Colesterol

0mg

0%

Vitamia E

10mg

100%

Gorduras Poliinsaturadas

Não contém quantidades significativas de Carboidratos, Proteínas, Fibra
Alimentar e Sódio.
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kkcal ou 8400 kJ. Seus
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. **Valores de referência não estabelecidos.
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OSTEO
FLEX

Suplemento à base de colágeno tipo II, com vitamina E, indicado para modulação
da saúde das articulações e fortalecimento da cartilagem. Tem como benefícios
principais a redução da dor e do desgaste físico articular decorrente do
processo de envelhecimento ou da prática de exercícios físicos extenuantes.

BENEFÍCIOS

ISENTO
DE GLÚTEN

COM
VITAMINA E

CÁPSULA
ÚNICA AO DIA

COLÁGENO
TIPO II

Fortalecimento
articular

Redução da dor
nas articulações

Prevenção de
desgaste articular

Ação
antioxidante

A suplementação com colágeno é bem evidenciada na literatura científica,
principalmente em relação à sua eficácia na saúde das articulações. A osteoartrite
é uma das doenças articulares mais comuns e que apresenta alta prevalência de
incapacidade. Um estudo mostrou que o colágeno do tipo II é eficiente no aumento
significativo da qualidade de vida de pacientes com doenças articulares.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

INGREDIENTES: Óleo de girassol, DL alfa tocoferol,
colágeno tipo II, glaceante cera de abelha e
emulsificante lecitina de girassol. Composição da
cápsula: gelatina, água purificada, umectante
glicerina e corantes amarelo quinoleína, dióxido
de titânio e verde rápido.

Não contém quantidades significativas de valor energético,
carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras
saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.

RECOMENDAÇÃO DE USO: Consumir 1 (uma)

(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.

cápsula ao dia.
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Porção de 0,4g (1 Cápsula)
% VD (*)

QUANTIDADE POR PORÇÃO
Vitamina E

50mg

500%

SENIOR
DRINK

Suplemento em pó para preparo de bebida com alta densidade de nutrientes, indicada
para complementação dadieta de pessoas acima de 30 anos e idosos. Com tecnologias
avançadas de ingredientes, apresenta em sua composição colágeno hidrolisado
Bodybalance®, creatina Creapure® e taurato de magnésio TauroMag®, além de mix
de fibras, aminoácidos, vitaminas e minerais.

BENEFÍCIOS

COLÁGENO
HIDROLISADO

TAURATO DE
MAGNÉSIO

CREATINA DE
ALTA PUREZA

Prevenção de
sarcopenia

Melhora o
funcionamento
intestinal

ADOÇADO
COM STÉVIA

MIX DE FIBRAS
PREBIÓTICAS

17 G DE PROTEÍNA
POR PORÇÃO

Favorece o
sistema cognitivo

Reforço de vitaminas
e minerais

Os peptídeos bioativos de colágeno BodyBalance® apresentam comprovação científica
no aumento da massa magra e da resistência muscular, prevenindo o quadro de
sarcopenia decorrente do envelhecimento. Já, o taurato de magnésio TauroMag® resulta
em uma molécula bifuncional entre magnésio e taurina que agem em sinergia na
neuroproteção. A creatina Creapure® oferece a creatina mono-hidratada de alto grau
de pureza com objetivo de otimizar a energia no aumento da força muscular.
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SENIOR
DRINK

INGREDIENTES: Colágeno Hidrolisado (Bodybalance), Whey Blend (Whey Protein Concentrado,
Whey Protein Isolado e Whey Protein Hidrolisado), Polpa de frutas desidratadas (Açaí, Amora,
Framboesa e Morango), mix de fibras (Inulina, Polidextrose e FOS), Óleo de coco, Isomaltulose
(Palatinose™), Óleo de soja, Óleo de canola, Mix de Aminoácidos (Glutamina, Arginina, Leucina,
Isoleucina, Valina, Creatina (Creapure®), Triptofano). Mix de Vitaminas e Minerais: [Taurato de
Magnésio (Tauromag™), Acetato de Retinol, Colecalciferol, Mononitrato de Tiamina, Riboflavina,
Nicotinamida, Pantotenato de Cálcio, Piridoxina hcl, Cianocobalamina, Ácido Ascórbico, Acetato
de Tocoferol, Biotina, Ácido Fólico, Sulfato de Magnésio Monohidratado, Pirofosfato Férrico, Sulfato
de Zinco Monohidratado, Óxido de cobre, Iodeto de Potássio, Selenito de Sódio, Sulfato de Manganês
Monohidratado, Bitartarato de colina], Goma Xantana (Espessante), Carboximetilcelulose
(Estabilizante), Fosfato tricálcico e Dióxido de Silício (Antiumectantes) e Edulcorante natural
glicosídeos de esteviol.
RECOMENDAÇÃO DE USO: Diluir 50g em 200ml de água ou outra bebida de sua preferência, tomar
2 vezes ao dia, ou conforme orientação profissional.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 50g do pó (2 Scoops)
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*%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400
kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. **Valores Diários de referência não estabelecidos.

VEGAN
PROTEIN

Suplemento a base de proteínas vegetais – proteína concentrada de ervilha
e concentrada de arroz, enriquecido com fibras inulina e frutoligossacarídeos
– FOS e adoçado com glicosídeos de esteviol. Indicado para suporte proteico
em dietas vegetarianas e veganas, ou para quem busca uma alimentação
plant based.

BENEFÍCIOS

ADOÇADO COM
GLICOSÍDEOS DE
ESTEVIOL

SEM
CONTAMINAÇÃO
COM ALERGÊNICOS

COM TEOR
REDUZIDO
DE SÓDIO

RICO EM
FIBRAS

Favorece a síntese
proteica

Auxilia na recuperação
muscular

Contribui com a
modulação intestinal

Fornece aminoácidos
essenciais

A escolha de suplementos proteicos de origem vegetal vem crescendo na prática esportiva.
São utilizados com objetivo de auxiliar na hipertrofia muscular, aumento da força
e recuperação pós-exercício, de forma mais natural e com maior digestibilidade, quando
comparadas às proteínas animais. Dos ingredientes mais utilizados nestes suplementos,
destacam-se a proteína de ervilha e de arroz. A inulina e os frutoligossacarídeos
presentes em Vegan Protein atuam na modulação da microbiota intestinal e favorecem
a melhora de parâmetros associados as doenças crônicas. São ingredientes nutritivos
que tornam o suplemento vegano completo.
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VEGAN
PROTEIN

INGREDIENTES: Proteína Concentrada de Ervilha, Proteína Concentrada de Arroz, Polidextrose,
Inulina, FOS, Óleo de coco, Aroma Idêntico ao Natural de Baunilha, Aroma ao Natural de Cacau
apenas no sabor cacau, Espessante Goma Guar, Edulcorante Natural Glicosídeos de Esteviol.

RECOMENDAÇÃO DE USO: Diluir 1 scoop (30g) em 300 ml de água ou bebida de sua preferência,
consumir uma vez ao dia ou conforme orientação profissional.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g do pó (1 Scoop)
% VD (*)

QUANTIDADE POR PORÇÃO
Valor energético

106 Kcal = 445 kJ

Carboidratos
Proteínas

5

4,0 g

1

16 g

21

Gorduras Totais

2,9 g

5

Gorduras Saturadas

0,9 g

4

8,5 g

33

124 mg

5

Fibra Alimentar
Sódio

Não contém quantidades significativas de Gorduras Trans.
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou
menores dependendo das suas necessidades energéticas.

AMINOGRAMA
30g DE VEGAN PROTEIN:
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mg

Alanina

476,43

Arginina

1380,81

Ácido Aspártico

1730,42

Cisteína

224,57

Ácido Glutâmico

2907,51

Glicina

678,48

Histidina

404,76

Isoleucina

771,27

Leucina

1367,28

Lisina

993,91

Metionina

255,84

Fenilalanina

876,13

Prolina

712,81

Serina

810,69

Treonina

584,38

Triptofano

181,95

Tirosina

716,75

Valina

926,76

VITAMINA D
EM CÁPSULAS

Cápsulas de vitamina D em quantidades adequadas para reposição desta vitamina,
que apresenta como veículos triglicerídeos de cadeia média (MCT), capaz de aumentar
sua absorção intestinal. É indicada para fortalecimento do sistema imunológico e
melhora da saúde cardiovascular, óssea e hormonal.

BENEFÍCIOS

SEM CORANTES
ARTIFICIAIS

ALTA
CONCENTRAÇÃO

FÁCIL
DEGLUTIÇÃO

CÁPSULA PRÁTICA
DE CONSUMO

Favorece a saúde
hormonal

Potencializa o
fortalecimento ósseo

Performance
mental/cognitiva

Contribui para
saúde cardiovascular

A vitamina D desempenha diferentes efeitos no equilíbrio corporal e não apenas para
o metabolismo ósseo. Além de seu papel na homeostase do cálcio, acredita-se que
a forma ativa da vitamina D apresente efeitos imunomoduladores sobre as células
do sistema imune, especialmente dos linfócitos T, modulação da saúde cardiovascular,
regulação da função hormonal e neuroproteção.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
INGREDIENTES: Colecalciferol (Vitamina D),
veículo (MCT); Cápsula: Gelatina, Água
purificada e Umectante (INS 422).

RECOMENDAÇÃO DE USO: A recomendação
é de 1 (uma) cápsula ao dia, para adultos
acima de 19 anos.

Porção de 0,40g (1 Cápsula)
% VD (*)

QUANTIDADE POR PORÇÃO
Valor Energético
Carboidratos
Vitamina D - 2000UI

0Kcal/0KJ

0%

0g

0%

50mcg

1000%

Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais,
gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal
ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores
dependendo de suas necessidades energéticas.
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WHEY
PROTEIN

Suplemento a base de proteína do soro do leite concentrada, sem adição de
açúcares, conservantes e corantes artificiais, com tecnologia que garante a
ausência de lactose no produto, considerada uma opção alternativa para
pessoas com intolerância a este carboidrato.

BENEFÍCIOS

SEM ADIÇÃO DE
AÇÚCARES

ISENTO DE CORANTES
E CONSERVANTES
ARTIFICIAIS

COM WHEY PROTEIN
CONCENTRADO

ISENTO DE
LACTOSE

Favorece a síntese
proteica

Auxilia na recuperação
muscular

Contribui com a
modulação intestinal

Auxilia no processo de
sarcopenia em idosos

Um estudo recente (2018) avaliou os efeitos da suplementação de whey protein (WP)
sobre a massa muscular esquelética, força e capacidade funcional em mulheres idosas.
O principal achado, ao analisar os resultados, foi que a suplementação com WP aumentou
a força muscular, melhorou a composição corporal de massa magra e potencializou
a capacidade funcional em idosas que realizaram sessões de treinamento resistido.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
INGREDIENTES: Whey Protein Concentrado,
Aroma idêntico ao natural de baunilha e
espessante goma xantana.
RECOMENDAÇÃO DE USO: Diluir 2 scoops
(30g) do produto em 1 copo com 200 ml
de água ou bebida de sua preferência,
consumir uma porção ao dia ou conforme
orientação profissional.
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*%Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000
kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou
menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários de Referência não estabelecidos.
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