
Vida real, pessoas reais, alimentos reais.
É nisso que acreditamos, é isso que oferecemos.



É manter o corpo em movimento, e também as ideias. 

É saber que alimentos de verdade, assim como nós, têm origem e história, e que é importante conhecê-las e respeitá-las. 

É compreender que na dieta e na vida não precisamos de um monte de coisas, mas de coisas íntegras e que façam sentido para nós. 

É nutrir corpo e mente de modo saudável para ser capaz de alimentar o mundo com atitudes positivas.

É apoiar uma cadeia produtiva em que o respeito às pessoas e ao ambiente se traduza em alimentos muito mais saudáveis e gostosos.

É acreditar na ciência que dá a mesma importância à saúde das pessoas e do planeta, porque uma não existe sem a outra.

É saber que fotos bonitas nem sempre retratam pessoas felizes, mas momentos bem vividos, sim. 

É entender que os melhores alimentos não tem um rótulo cheio de ingredientes 

difíceis de decifrar, e que pessoas não precisam de rótulo algum!

É seguir valores e não padrões, sugerir e não impor, procurar estar bem e não só parecer bem.

O que é ser Nutrify?

Vida real, pessoas reais, alimentos reais. 
É nisso que acreditamos, é isso que oferecemos.



Clean Label é um termo utilizado mundialmente para designar alimentos nutricionalmente mais saudáveis. A necessidade 

de reconhecer os ingredientes presentes nos produtos faz com que os consumidores busquem a famosa real food! 

Alimentos clean label devem se apresentar da forma mais natural possível, sem corantes, conservantes e adoçantes 

artificiais.

Produtos clean label também estão associados a ingredientes orgânicos, não transgênicos, livres de alérgenos e glúten, 

no entanto, isso não é uma regra.

O que, definitivamente, não iremos encontrar nesse tipo de produto são ingredientes artificiais.  

Nutrify é uma linha de alimentos funcionais clean label, que valoriza a origem de cada ingrediente, respeita a integridade 

de suas fontes naturais e dos envolvidos em sua produção. É assim que criamos produtos saudáveis e saborosos, que 

fazem bem para as pessoas e para o planeta. Acreditamos que nutrir corpo e mente de modo saudável nos torna 

capazes de alimentar o mundo com atitudes positivas.

Difundir o conceito integrado de qualidade de vida é parte do nosso dia a dia, e isso extrapola os produtos que 

comercializamos. Baseamos nossa atuação nas mais recentes abordagens científicas sobre wellness, que tratam de 

modo indissociável as múltiplas dimensões do ser humano (física, mental e social) como caminho para a obtenção do 

verdadeiro bem-estar.

O que é Clean Label?



À base de proteínas de arroz e ervilha, com adição de chia 
em pó, VEGANPRO NUTRIFY é um suplemento especialmente 
desenvolvido para fornecer um rico aporte proteico, ofertando 
4,4 g de BCAA em cada porção.

Adicionado de fibras que auxiliam na saúde intestinal, este 
superalimento é isento de lactose, glúten e tem baixo teor de 
sódio. VEGANPRO NUTRIFY é também rico em vitamina B12, 
nutriente importante em dietas vegetarianas e veganas, e não 
tem adoçantes ou conservantes artificiais em sua fórmula.

Suplemento em Pó
Pote 550 g

Sabores disponíveis:
baunilha, cacau, cappuccino, café cold brew,
torta de banana e fondue de chocolate com morango.

vitamin

added
B12

FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
LACTOSE
ZERO L ACTOSE ZERO  SOJA

FREE
SOY

PRODUTO  NATURAL

LABEL
CLEAN

Ingredientes: Mix de proteínas vegetais (proteína isolada de arroz 
integral orgânico, proteína concentrada de ervilha orgânica), 
cacau em pó, chia em pó, polidextrose em pó, vitamina B12 

(metilcobalamina), aromatizantes, espessante goma xantana e 
edulcorantes naturais estévia e taumatina.

|  P R O T E Í N A

Disponível em sachês 24 g

VEGANPRO
Proteína Vegetal 24 g

Informações referentes ao sabor fondue de 
chocolate com morango.

Quantidade por porção % VD(*)

Valor energético 
Carboidratos, dos quais:
Açúcares
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio
Vitamina B12

5
0
**
32
1
2
**
10
2

50

108 kcal = 452 kJ
1,3 g
0 g 

24 g
0,8 g
0,4 g
0 g

2,5 g
37 mg

1,2 mcg

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 g  [2 scoops]

AMINOGRAMA (mg)

Aminoácido DOSE

Alanina
Arginina
Ácido Aspártico
Ácido Glutâmico
Cisteína
Glicina
Histidina
Isoleucina
Leucina
Lisina
Metionina
Fenilalanina
Prolina
Serina
Treonina
Tirosina
Triptofano
Valina

1.280
1.854
2.153
4.148
408

1.036
511

1.066
1.942
806
585

1.271
1.105
1.135
855

1.254
297

1.357



VEGANPRO BAR NUTRIFY® é um snack saudável e 100% vegetal para pessoas que adotam uma dieta vegetariana,
vegana ou com restrição ao consumo de produtos lácteos. 

Tem como base as proteínas de arroz integral orgânico e ervilha orgânica, adicionadas de chia, nibs de cacau, também de 
origem orgânica, e alfarroba. A vitamina B12, especialmente importante em dietas isentas de alimentos de origem animal, 
também está presente na formulação. É um produto rico em fibras e livre de glúten, lactose, adoçantes e corantes artificiais.

Prática e saborosa, VEGANPRO BAR NUTRIFY® oferta 13 g de proteínas com alto valor nutricional e baixo índice glicêmico. 

Disponível em caixas com 10 unidades 
40 g cada

Sabores disponíveis:
baunilha, cacau, café cold brew e amendoim crocante 

cocoa

nibs
CACAU

fiber

12 g
fiber

with

carob
ALFARROBA

vitamin

added
B12

FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
LACTOSE
ZERO LACTOSE PRODUTO  NATURAL

LABEL
CLEAN

Ingredientes: Mix de proteínas vegetais (proteína isolada de arroz integral 
orgânico, proteína concentrada de ervilha orgânica), polidextrose em pó, água, 

nibs de cacau orgânico, cobertura de alfarroba sem açúcar, água, chia em 
pó, óleo de coco, óleo de palma, vitamina B12 (cobalamina), xilitol e estévia 

(edulcorantes), aroma natural, lecitina de girassol (emulsificante), ácido ascórbico 
e alfatocoferol (antioxidantes).

|  P R O T E Í N A

Informações referentes ao sabor baunilha.

VEGANPRO BAR
Proteína Vegana 13 g



FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
SUGAR
ZERO AÇÚCAR

SE
M CORANTES  ART I F ICI AIS

COLOURS
NO ARTIFICAL

PRODUTO  NATURAL

LABEL
CLEAN

Uma suplementação proteica leve, de fácil digestibilidade 
e livre de compostos artificiais. CLEANPRO WHEY NUTRIFY 
oferece a proteína de soro do leite isolada e proteína de soro 
do leite hidrolisada. Rico em aminoácidos essenciais, origina 
uma fórmula capaz de ofertar 5 g de BCAA por dose. Na 
origem da matéria-prima, whey protein proveniente de gado 
alimentado somente com pasto (Grass-Fed). CLEANPRO WHEY 
NUTRIFY utiliza estévia e taumatina, adoçantes 100% oriundos 
de fontes naturais. 

Suplemento em Pó
Pote 450 g

Sabores disponíveis:
baunilha, cacau, chocolate, cappuccino
e frutas vermelhas.

WHEY

PROTEIN

GRASS FED
with

taumatina

Ingredientes:
Proteína de soro do leite isolada, 

proteína de soro do leite  hidrolisada, 
aromatizante natural e edulcorantes 

naturais estévia e taumatina.

|  P R O T E Í N A

CLEANPRO WHEY
22 g

Informações referentes ao sabor cacau.

HIGH

QUALITY

PROTEIN

Proteína Iso e Hidro
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30 g  [3 dosadores]

Quantidade por porção % VD

(*) % Valores Diários não estabelecidos.

5
1

48
0
0
*
0
6

106 kcal = 444 kJ
2,5 g
24 g
0 g
0 g
0 g
0 g

140 mg

Valor energético   
Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas 
Gorduras trans 
Fibra alimentar
Sódio

AMINOGRAMA / mg

Aminoácido Dose

Alanina
Arginina
Ácido Aspártico
Ácido Glutâmico
Cisteína
Glicina
Histidina
Isoleucina
Leucina
Lisina
Metionina
Fenilalanina
Prolina
Serina
Treonina
Tirosina
Triptofano
Valina

1.111
461

2.554
4.204
582
367
431

1.615
2.416
2.271
504
698

1.512
1.173
1.688
680
442

1.361

Disponível em sachês 30 g



CLEANPRO BAR NUTRIFY é composta por um blend proteico 
adicionado de fibras, que beneficiam a saúde intestinal e 
promovem a saciedade.

A alfarroba, rica em vitaminas e minerais, amplia seu valor 
nutritivo e deixa a barra ainda mais saborosa, ideal para um 
lanche saudável a qualquer hora. Fornece 16 g de proteína e 
6,7g de carboidratos*.

*Pode variar de acordo com o sabor.

Disponível em caixas com 10 unidades 
50 g cada

Sabores disponíveis:
baunilha com nibs de cacau, chocolate com cranberry e 
castanha-de-caju.

with

carob
ALFARROBA

ZERO  GLÚTEN ZERO  açúcar
PRODUTO  NATURAL

Ingredientes: Blend proteico (caseinato de cálcio e proteína isolada do 
soro de leite), polidextrose, cobertura de alfarroba sem açúcar, água, 

manteiga de cacau, açaí liofilizado, cloreto de sódio, eritritol e estévia 
(edulcorantes naturais), aroma idêntico ao natural, lecitina de girassol 

(emulsificante), ácido ascórbico e alfatocoferol (antioxidantes).

CLEANPRO BAR
Barra Proteica +13 g

|  P R O T E Í N A

Informações referentes ao sabor açaí com banana.

with

with
STEVIA

INFORMACÃO NUTRICIONAL
Valor energético 
Carboidratos, dos quais:
     Polióis
Proteínas
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Fibra Alimentar
Sódio

130 kcal = 544 kJ
8,2 g
5,4 g
13 g
6,0 g
3,6 g

0
14 g

42 mg

7
3

(**)
17
11
16
(**)
56
2



NUTRI YEAST FLAKES é uma levedura inativa originada 
de fungos que, ao contrário das leveduras de cerveja ou 
fermentos, não promove qualquer tipo de alteração nas 
características físicas, mas agrega valor nutritivo e sabor às 
receitas. Trata-se de um alimento que fornece naturalmente 
proteínas e vitaminas do complexo B, fundamentais para 
a saúde geral do organismo, além de fibras insolúveis, que 
auxiliam na digestão, e β-glucanos, com ação de fortalecimento 
imunológico.

NUTRI YEAST FLAKES não tem ingredientes de origem animal, 
glúten ou lactose. Com textura crocante, é uma forma prática 
e inovadora de incluir mais saúde e aroma em todas as suas 
refeições.

Suplemento em Pó
Pote 100 g e 300 gSabor neutro

Ingredientes: Levedura inativa em flocos orgânica 
(Saccharomyces cerevisiae). 

|  S U P E R F O O D  /  C U L I N Á R I O

®

PRODUCT

VEGAN B

VITAMINS
COMPLEX

CERTIFIED

food
KOSHER

FREE
GLUTEN

ZERO
 

GLÚTEN

FREE
LACTOSE
ZERO

 LACTOSE NÃO  TRANSGÊNICO

GMO
NO

PRODUTO  NATURAL

LABEL
CLEAN

NUTRI YEAST FLAKES
100%Levedura Nutricional em Flocos

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 17,5 g  [5 colheres de sopa]

2
1

17
2
1
_

19
4

38
10
_

16
442
54
25
24
41

190

49 kcal = 205 kJ
1,6 g
8,6 g
0,9 g
0,3 g
0,0 g
4,7 g

88 mg
263 mg
26 mg

385 mg
1,1 mg
5,3 mg

0,70 mg
4,0 mg
1,2 mg

0,53 mg
455 mcg

Valor energético   
Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio
Fósforo
Magnésio
Potássio
Zinco
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B6
Ácido Fólico



VEGANPRO EGG é uma opção prática e eficiente para 
veganos, alérgicos ou qualquer pessoa que queira substituir o 
ovo em preparações diversas. Sua fórmula combina apenas 
ingredientes de origem vegetal que adquirem consistência 
similar ao ovo em receitas de cozimento, como bolos, tortas 
e biscoitos. 

Cada embalagem de VEGANPRO EGG rende 25 porções.

Suplemento em Pó
Pote 175 g

Sabor neutro

Ingredientes: Proteína isolada de arroz integral orgânico, grão-
de-bico em pó e linhaça dourada em pó.

|  P R O T E Í N A / C U L I N Á R I A

PRODUCT

VEGAN 1 spoon

1 egg

=
Protein

Protein

3,1 g

FREE
GLUTEN

ZERO
 

GLÚTEN

FREE
LACTOSE
ZERO

 LACTOSE
AL IMENTO  NATURAL

LABEL
CLEAN

FREE
SOY

ZERO  SOJA

1
0
4
2
0

(**)
4
0

28 kcal = 117 kJ
1,2 g 
3,1 g
1,2 g
0 g
0 g

0,9 g
0 mg

Valor energético  
Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras  trans
Fibra alimentar
Sódio

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 7 g  [1 colher de sopa]

VEGANPRO EGG
100%Substituto para ovos plant based



JUICED UP é uma bebida naturalmente energética, de baixo 
valor calórico, que ajuda você a realizar suas atividades diárias 
com mais vitalidade e foco. Uma combinação perfeita entre 
guaraná, matcha orgânico, café verde, cúrcuma, gengibre e 
pimenta vermelha em pó.

Aumenta o consumo de polifenóis e antioxidantes na dieta, 
além de promover o efeito neuroestimulante da cafeína, 
derivada naturalmente dos ingredientes da fórmula, presente 
em 49 mg por porção.

Suplemento em Pó
Pote 200 g

Sabores disponíveis:
matcha e limão, matcha com maçã e canela, 
matcha com frutas tropicias, matcha com 
laranja e acerola e matcha com abacaxi. 

PRODUCT

VEGAN

FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN ZERO  AÇÚCAR

FREE
SUGAR

NÃO TRANSGÊNICO

GMO
NO

PROD U TO  N AT URAL

LABEL
CLEAN

Ingredientes: Matcha orgânico em pó solúvel (Camellia 
sinensis), guaraná em pó, cúrcuma em pó, gengibre em pó, 

pimenta vermelha em pó (Capsicum annuum), aromatizante 
idêntico ao natural e aromatizante natural de café verde, 

acidulante ácido cítrico, edulcorante estévia e antiumectante 
dióxido de silício.

|  A N T I O X I D A N T E

JUICED UP
Compostos Bioativos 6

Informações referentes ao sabor matcha com abacaxi.

AAddooççaaddoo
ccoom m SStteevviiaa

Sem xilitol.



HIGH

added
VITAMINS

MOBILITY

HIGH

A saúde de nossas articulações e nossa mobilidade estão ligadas 
aos níveis de colágeno tipo II presentes em nosso corpo, que 
diminuem com o passar dos anos. 

COLLAGEN II NUTRIFY oferta esses peptídeos em sua forma pura 
adicionada de vitaminas (B1, B3, B6, C e E), que favorecem sua 
absorção. COLLAGEN II NUTRIFY  não contém açúcar, lactose, 
glúten e adoçantes artificiais.

Suplemento em Cápsulas
Pote com 60 cápsulas.

CALORIE

ZERO
CALORIE

FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
LACTOSE
ZERO L ACTOSE ZERO  AÇÚCAR

FREE
SUGAR

Ingredientes: Colágeno de frango tipo II, mix de vitaminas: [ácido ascórbico 
revestido (vitamina C), nicotinamida (vitamina B3), acetato de tocoferol (vitamina 

E), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), mononitrato de tiamina (vitamina B1), 
cianocobalamina (vitamina B12)], estabilizantes amido e celulose microcristalina 

e antiumectante dióxido de silício. Composição da cápsula: gelatina, glicerina 
(umectante), água purificada e corante dióxido de titânio.

|  C O L Á G E N O

COLLAGEN II
Colágeno Tipo II 40 mg



FREE
SUGAR

ZERO AÇ ÚCAR

FREE
SUGAR

ZERO AÇ ÚCAR

FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
LACTOSE
ZERO LACTOSE

FREE
LACTOSE
ZERO LACTOSE ZERO GORDURA

FREE
FAT

ZERO GORDURA

FREE
FAT

A firmeza e a sustentação de nossa pele estão diretamente 
relacionadas à produção de colágeno pelo organismo, que 
diminui progressivamente ao longo dos anos, ocasionando 
flacidez e outros sinais de envelhecimento.
COLLAGEN RENEW NUTRIFY contém peptídeos bioativos de 
colágeno Verisol®, que ajudam a recuperar a firmeza dos 
tecidos, melhorando sua aparência. 

A fórmula limpa de COLLAGEN RENEW NUTRIFY – sem 
adição de açúcar, lactose, glúten, corantes e adoçantes 
artificiais – oferece ainda vitaminas e minerais antioxidantes 
que favorecem a absorção dos peptídeos e promovem o 
fortalecimento de unhas e cabelos. 

Suplemento em Pó
Pote 300 g e Sachê 10 g

Sabores disponíveis:
limão, laranja, neutro, abacaxi
com hortelã, jabuticaba, maçã verde
e morango.

BIOACTIV E

PEPTIDE S
VERISOL

®

HIGH

added
MINERALS

HIGH

added
VITAMINS

Ingredientes: Colágeno hidrolisado, colágeno hidrolisado bioativo (Verisol®), 
mix de vitaminas e minerais [vitamina C (ácido ascórbico), vitamina E (DL 

alfa acetato de tocoferol), zinco (sulfato de zinco mono-hidratado), vitamina 
A (acetato de retinol), cromo (picolinato de cromo), selênio (selenito de sódio), 

vitamina H (biotina) e vitamina D (colecalciferol)], ácido cítrico (acidulante), 
aroma sintético idêntico ao natural e estévia (edulcorante).

|  C O L Á G E N O

Disponível em sachês 10 g

COLLAGEN RENEW
Colágeno Hidrolisado 100%

Informações referentes ao sabor limão.

10 g fornece 2,5g de Verisol



FREE
SUGAR

ZERO AÇ ÚCAR

FREE
SUGAR

ZERO AÇ ÚCAR

FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
LACTOSE
ZERO LACTOSE

FREE
LACTOSE
ZERO LACTOSE ZERO GORDURA

FREE
FAT

ZERO GORDURA

FREE
FAT

COLLAGEN DERM NUTRIFY® é uma formulação completa, que 
reúne os ativos mais importantes e comprovadamente eficazes 
para a saúde da pele, unha e cabelos. 

Cada porção fornece 8,4 g de proteínas provenientes de colágeno 
hidrolisado, 120mg de ácido hialurônico, 100 mg de ácido 
ortosilícico estabilizado em colina e 2,5 g de Verisol®, que 
auxiliam na recuperação da firmeza dos tecidos, melhorando sua 
aparência. 

Sua formulação conta ainda com as vitaminas A, C, D, E, Biotina 
e os minerais Zinco, Selênio e Cromo, que favorecem a absorção 
dos peptídeos de colágeno e promovem o fortalecimento de unhas 
e cabelo.

Suplemento em Pó
Pote 330g

Sabores disponíveis:
limão e laranja

Ingredientes: Colágeno hidrolisado, colágeno hidrolisado bioativo (Verisol®), 
vitamina C (ácido ascórbico), mix de vitaminas e minerais, hialuronato de sódio 

obtido pela fermentação de Streptococcus zoopidemicus, ácido ortosilícico estabilizado 
em cloreto de colina, aromatizante natural, acidulante ácido cítrico, edulcorante 

glicosídeos de esteviol (estévia) e corante beta-caroteno.

|  C O L Á G E N O

COLLAGEN DERM
Ácido Hialurônico 120 mg

Não contém quantidades s ignificativas de g orduras totais, 
gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.

Valor energético   
Carboidratos
Proteínas
Sódio
Cromo
Selênio
Zinco
Vitamina A
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina E
Biotina
Ácido Ortosilícico estabilizado
em cloreto de colina
Hialuronato de sódio (fonte 
ácido hialurônico)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 11 g (2 dosadores)

37 kcal = 155 kJ
0,9 g
8,4 g

33 mg
33 mcg
32 mcg
6,6 mg

546 mcg
500 mg
4,6 mcg
9,1 mg
30 mcg
100 mg

120 mg

®

ÁCIDO

120 mg
HIALURÔNICO

®

ÁCIDO

100 mg
ORTOSILÍCICO

®

2,5 g

BIOACTIVE

VERISOL
®



PRODUCT

VEGANRELAX

RELAXNIGHT

NIGHTMEMORY

MEMORY

FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
LACTOSE
ZERO L ACTOSE NÃO TRA NSGÊNICO

FREE
GMO

A suplementação de triptofano ajuda a prevenir distúrbios relacionados 
ao stress contribuindo para uma melhor qualidade de sono, humor e 
memória. Isso porque, em nosso corpo, esse aminoácido essencial 
age como precursor do neurotransmissor serotonina e do hormônio 
melatonina, responsáveis pela regulação do sono.

TRYPTOPHAN NUTRIFY oferece a você o ingrediente em sua forma pura, 
livre de corantes e adoçantes artificiais.

Suplemento em Cápsulas
Pote com 60 cápsulas.

Ingredientes: L-triptofano, estabilizante amido de milho, 
antiumectante dióxido de silício. Composição da cápsula: 

hidroxipropilmetilcelulose (estabilizante) e dióxido de 
titânio (corante). 

|  A M I N O Á C I D O

TRYPTOPHAN
L-Triptofano 190 mg



Atividades físicas intensas, estresse e baixa imunidade são 
alguns dos fatores que provocam queda na síntese natural de 
glutamina em nosso organismo, nesses casos, a suplementação 
desse aminoácido pode ser recomendada.

Produzido com matéria-prima Ajinomoto de extrema pureza 
e alta absorção, isento de glúten, lactose, corantes ou 
aromatizantes artificiais, GLUTAMINE NUTRIFY ajuda a preservar 
as células musculares no pós-exercício, proteger o sistema 
imune e favorecer a saúde intestinal, essencial para a absorção 
de outros nutrientes.

Suplemento em Pó
Pote de 150 g e 50 gSabor neutro.

PRODUCT

VEGAN

TECNOLOGY
JAPANESE

FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
LACTOSE
ZERO L AC TOSE ZERO  AÇÚCAR

FREE
SUGAR

ALIME NTO NATURAL

LABEL
CLEAN

Ingredientes: L-Glutamina.

|  A M I N O Á C I D O

GLUTAMINE
Glutamina Isolada 100%

Disponível em sachês 5 g



FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
LACTOSE
ZERO L ACTOSE NÃO TRA NSGÊNICO

FREE
GMO

Os benefícios do Ômega 3 são respaldados em ampla literatura 
científica. O OMEGA 3 Nutrify oferta o nutriente em sua forma de 
triglicerídeos (TG), a mais biodisponível, com 840 mg de EPA e 521 
mg de DHA. O óleo de peixe utilizado em sua produção é certificado 
pelo IFOS (International Fish Oil Standards Program), em virtude de 
sua qualidade, pureza e segurança.

Suplemento em Cápsulas
Pote com 60 e 120 cápsulas.

Ingredientes: Óleo de peixe, DL alfatocoferol (vitamina E), 
cápsula: água purificada, gelificante gelatina e umectante 

glicerina.

|  O M E G A

OMEGA 3
TG ultra concentrado 1360 mg

epa

epa
840 mg

dha

dha
521 mgVITAMIN E

10 mg

10 mg

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2,8 g [2 cápsulas]

Quantidade por porção %VD

Não contém quantidade s ignificativa de carboidrato, p roteína, fibra 
alimentar e sódio. (*)% Valor Diário não estabelecido.

Valor energético   
Gorduras totais, das quais,
Gorduras saturadas 
Gorduras trans 
Gordura monoinsaturadas 
Gordura poli-insaturadas
EPA 
DHA
Colesterol
Vitamina E 

1
4
0
*
*
*
*
*
*

100

18 kcal = 76 kJ
2 g
0 g
0 g

0,1 g
1,7 g 

840 mg
521 mg

0 mg
10 mg



FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
LACTOSE
ZERO L ACTOSE  

A VITAMINA B12 é importante para o bom funcionamento de 
diversos processos em nosso organismo, entre eles: a formação de 
células vermelhas do sangue e o funcionamento do sistema imune. 
VITAMINA B12 Nutrify oferta o nutriente em sua forma natural, a 
metilcobalamina. Cada dose fornece 414% da indicação diária de 
VITAMINA B12 para adultos saudáveis, tornando-se uma boa fonte 
suplementar para vegetarianos estritos ou indivíduos com necessidades 
aumentadas desse nutriente.

Suplemento em Cápsulas
Pote com 60 cápsulas.

Ingredientes: Vitamina B12 (metilcobalamina), 
estabilizante celulose microcristalina e cápsula verde: 

(estabilizante hidroxipropilmetilcelulose e corante 
clorofilina cúprica).

VITAMINA B12
Metilcobalamina 414% VD

PRODUCT

VEGAN

Suppo rt

IMMUNe

CELLS
RED

Suppo rt

AL IME NTO NATURAL

LABEL
CLEAN

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,6 g [1 cápsula]

Quantidade por porção %VD

Não contém quantidades s ignificativas de valor energético, carboidratos, 
proteínas, g orduras totais, gorduras s aturadas, gorduras trans, fibra 
alimentar e sódio.

Vitamina B12 4149,94 mcg

|  V I T A M I N A



FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
LACTOSE
ZERO L ACTOSE ZERO  AÇÚCAR

FREE
SUGAR

ALIME NTO NATURAL

LABEL
CLEAN

Um sistema digestivo saudável favorece nosso bem-estar 
geral, relacionando-se com a absorção mineral e a saúde 
óssea, melhorando o humor e o desempenho físico e mental. 
A presença de fibras na alimentação é essencial para que o 
aparelho gastrointestinal funcione de maneira adequada. 

FIBER BALANCE NUTRIFY pode ser adicionado a bebidas ou 
receitas de sua preferência preservando o sabor original dos 
alimentos, um prático aliado para aumentar o consumo diário 
de fibras.

Suplemento em Pó
Pote 200 gSem sabor.

CERTIFIED

food
KOSHER

fiber

fiber

invisible
PRODUCT

VEGAN

Ingredientes: Goma guar parcialmente 
hidrolisada, inulina e dióxido de silício 

(antiumectante).

|  F I B R A

FIBER BALANCE
Fibras Reguladoras 100%



MARZIPAN BAR Nutrify® é a evolução da tradicional e deliciosa sobremesa 
feita de amêndoas. O sabor é inacreditavelmente delicioso e em sua 
formulação, apenas ingredientes naturais e saudáveis. 

Disponível em caixas com 12 unidades 
25 g cada

Sabor disponível:
marzipan

with

carob
ALFARROBA

FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
LACTOSE
ZERO LACTOSE PRODUTO  NATURAL

LABEL
CLEAN

Ingredientes: Farinha de amêndoas, polidextrose, cobertura de alfarroba sem 
açúcar, pasta de amêndoa, água, edulcorante natural xilitol, aromatizante e 

emulsificante lecitina de girassol.

|  P R O T E Í N A

MARZIPAN BAR
Barra Vegana de Amêndoas 3,5 g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 25 g  [1 unidade]
Quantidade por porção

Valor energético 

Carboidratos, dos quais:

     Polióis

Proteínas

Gorduras Totais, dos quais:

Gorduras Saturadas

Gorduras Trans

Gorduras monoinsaturadas

Gorduras poliinsaturadas

Fibra Alimentar

Sódio

102 kcal = 427kJ

10 g
5,1 g
3,5 g

6,2 g

2,4 g

0,0
2,9 g

0,9 g

3,1 g

7,3 mg



FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
LACTOSE
ZERO L ACTOSE NÃO  TRA NSGÊNICO

GMO
NO

ALIME NTO NATURAL

LABEL
CLEAN

Os benefícios da suplementação de creatina
são amplamente comprovados pela ciência.
A qualidade da matéria-prima é fundamental para
a eficiência da suplementação, por isso CREATINE NUTRIFY
é fabricada com a mais pura das matérias-primas:
creatina vegana monohidratada de origem alemã (Creapure®),
referência mundial de qualidade nesse nutriente.
Isenta de corantes, conservantes ou qualquer
outro aditivo, CREATINE NUTRIFY oferta 3 g
de creatina na dose diária recomendada.

Suplemento em Pó
Pote 300 gSabor natural.

Ingredientes: Creatina monohidratada.

|  A M I N O Á C I D O

CREATINE
Monohidratada 100%

**

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 3 g  [1 dosador, conforme
graduação]

Quantidade por porção %VD

Creatina 3.000 mg

TECHNOLOGY
GERMANY

SUPPORT
HEALTH

PRODUCT

VEGAN



FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN  

A própolis verde é uma substância resinosa, elaborada por abelhas 
a partir de brotos jovens da planta Alecrim do campo (Baccharis 
dracunculifolia), exclusiva da nossa flora e típica do sudeste brasileiro. 
Após uma extração precisa e padronizada, obtemos a nobre matéria-
prima da Green Propolis Nutrify, com alta concentração de compostos 
fenólicos e flavonóides, responsáveis pelos benefícios amplamente 
estudados da própolis. Cada cápsula softgel de Green Propolis Nutrify 
fornece 10 mg de compostos fenólicos, 3,96 mg de Flavonóides e 4,5 
mg de Artepillin-C.

Suplemento em Cápsulas
Pote com 60 cápsulas.

Ingredientes: Extrato de própolis verde, óleo de linhaça 
(Linum usitatissimum L.), emulsificante lecitina de 

girassol, cápsula (água purificada, geleificante gelatina, 
espessante polietilenoglicol e umectante glicerina).

|  S U P E R F O O D

GREEN PROPOLIS
Compostos fenólicos 10 mg

GMO
NO

NÃO TRANSGÊNICO

FREE
LACTOSE
ZERO L ACTOSE

ARTEPILLIN-C
4,5 mg

1 cáps
FLAVONÓIDES

3,96 mg

1 cáps
FENÓIS

10 mg

1 cáps

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,43 g (1 cápsula)

Quantidade por porção %VD

Não contém quantidades s ignificativas de valor energético, carboidratos, 
proteínas, g orduras totais, gorduras s aturadas, g orduras trans, fibra 
alimentar e sódio. (*) %Valor Diário não estabelecido.

Compostos Fenólicos   *10 mg



FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
LACTOSE
ZERO L ACTOSE  

Vegan D3K2 é a combinação perfeita para sua saúde e de seus ossos. 
Encontramos na natureza todos os ingredientes necessários para 
garantir a melhor absorção devido a biodisponibilidade dos nutrientes 
envolvidos: vitamina D3 vegana proveniente de liquens, vitamina K2 
menaquinona MK-7, cálcio de algas Lithothamnion sp, magnésio e 
vitamina B1.

Suplemento em Cápsulas
Pote com 60 cápsulas.

Ingredientes: Magnésio (óxido de magnésio), 
cálcio de algas (carbonato de cálcio), vitamina B1 

(tiamina), vitamina K2 (menaquinona) e vitamina 
D3 (colecalciferol), cápsula verde: estabilizante 

hidroxipropilmetilcelulose e corante clorofilina cúprica.

|  V I T A M I N A

VEGAN D3K2
D3 - K2 - Mg - Ca - B1 5

AL IME NTO NATURAL

LABEL
CLEAN

HealtH

Suppo rtSuppo rt

Bone

VEGAN

VEGAN

D3 1000 UI



 

SOUPERFOOD NUTRIFY® traz o melhor de dois mundos para você: é 
um suplemento proteico de alta densidade nutritiva e também uma 
opção prática de refeição, com ingredientes e sabor de comida de 
verdade. A proteína de ervilha concentrada é a base dessa receita 
equilibrada, que conta ainda com levedura nutricional e um mix de 
especiarias. Naturalmente colorida, cremosa e aromática, não tem 
nenhum dos aditivos artificiais comuns em sopas instantâneas. Fonte 
de fibras, que favorecem a saciedade, SOUPERFOOD NUTRIFY® é uma 
ótima alternativa para seu almoço, jantar ou lanches.

Suplemento Alimentar em Pó
Caixa com 10 sachês de 35g.

Ingredientes: Proteína de ervilha concentrada (Pisum sativum L.), polidextrose, 
frango desfiado, mix de especiarias (cebola, alho, cebolinha, salsa e pimenta 

preta), sal com reduzido teor de sódio, cenoura, levedura inativa em flocos orgânica 
(Saccharomyces cerevisiae), goma guar (Cyamoposis tetragonolobus), cúrcuma e 

aromatizante natural.

|  S U P E R F O O D

SOUPERFOOD
Super Protein Soup 16g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 35 g  [1 sachê]

Quantidade por porção % VD

(*) % Valor Diário não estabelecido.

Valor energético   
Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Fibra alimentar
Sódio 

5%
2%

32%
3%
2%

*
24%
19%

103 kcal = 431 kJ
6,0 g
16 g
1,7 g
0,4 g
0 g

6,1 g
455 mg

VEGAN

SUPER

PROTEIN
NO

ARTIFICIAL
NO

protein

PROTEIN

PEA

Sabores disponíveis:
Tomate, Feijão e Frango



 

Suplemento em Pó
Pote 200g.

Ingredientes: Fibra goma acácia (Acacia senegal L.), mix de vitaminas e minerais [fibra 
celulose microcristalina, zinco (bisglicinato de zinco), selênio (levedura de selênio), vitamina 
D (colecalciferol) e antiumectante dióxido de silício], aminoácido N-Acetil L-Cisteína, vitamina 
C (ácido ascórbico), beta-glucana de levedura (Saccharomyces cerevisiae), extrato de própolis 

liofilizado, gengibre, aromatizante natural, edulcorante glicosídeos de esteviol (estévia), 
acidulante ácido cítrico e antiumectante dióxido de silício.

|  A N T I O X I D A N T E 

IMMUNE UP
Immune System Support 100%

Sabor disponível
Própolis, Mel e Limão

Os nutrientes e compostos bioativos presentes nos alimentos, 
além de atuarem na manutenção da saúde, apresentam papéis 
fundamentais no fortalecimento do sistema imunológico. 
IMMUNE UP NUTRIFY® é um suplemento completo, composto 
pelos principais e mais nobres ingredientes para sua imunidade: 
Wellmune® - beta-glucana de levedura, FibregumTM - fibra 
prebiótica purificada de goma acácia, extrato liofilizado de 
própolis verde e gengibre. IMMUNE UP NUTRIFY® conta ainda 
com poderosos antioxidantes: vitamina C, vitamina D, zinco 
bisglicinato, selênio natural proveniente de leveduras e N-Acetil 
L-Cisteína. FibregumTM é marca registrada da Nexira.

D3

2000 UI
VITAMINA D3

PRÓPOLIS

100 mg
LIOFILIZADO

®

346 mg
NAC

346 mg
®

250 mg
wellmune

250 mg



FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
LACTOSE
ZERO L ACTOSE NÃO TRA NSGÊNICO

FREE
GMO

VEGAN OMEGA 3 NUTRIFY é uma escolha eficiente de suplementação 
plant based para um nutriente essencial, tradicionalmente obtido 
por meio do óleo de peixe. Sua matéria-prima são as microalgas 
Schizochytrium sp. que fornecem ômega 3 na forma DHA. Essa 
matéria-prima assegura um suplemento de alta pureza e excelente 
absorção.

Suplemento em Cápsulas
Pote com 60 cápsulas.

Ingredientes: Ácido docosahexaenóico (DHA) obtido do óleo de alga 
schizochytrium sp, cápsula: água purificada, amido modificado e 

umectante glicerina vegetal. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

|  O M E G A

VEGAN OMEGA 3
DHA 430 mg

FISH
NO

OIL

dha

dha
430 mg

PLANT

BASED

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1,46 g [2 cápsulas]

Quantidade por porção %VD

Não contém quantidades s ignificativas d e carboidratos, proteínas, fibra 
alimentar e sódio. (*) % Valores diários não estabelecidos.

Valor energético  
Gorduras totais
Gorduras saturadas
Gorduras trans
Gorduras monoinsaturadas
Gorduras poli-insaturadas
DHA

1%
2%
1%

*
*
*
*

10 kcal = 42 kJ
1,0 g, dos quais:

0,2 g
0 g

0,2 g
0,6 g

430 mg



A saúde articular é grande responsável pela mobilidade,
autonomia e consequente qualidade de vida das pessoas. 
ARTRO AID foi desenvolvido a fim de garantir de forma única
e completa o fornecimento e a melhor absorção dos mais 
importantes nutrientes para as articulações: colágeno hidrolisado
tipo I, colágeno tipo II, ácido hialurônico, MSM, gengibre e 
cúrcuma. O cuidado com as articulações deve ser um hábito, assim, 
inclua ARTRO AID em sua rotina diária - o suporte avançado que 
suas articulações precisam.

Suplemento em Pó
Pote com 200 g.

Ingredientes: Colágeno hidrolisado, metilsulfonilmetano (MSM), 
cúrcuma, hialuronato de sódio obtido pela fermentação de 

Streptococcus zoopidemicus, gengibre, colágeno de frango com 
colágeno tipo II não desnaturado, pimenta preta, acidulante ácido 
cítrico, aromatizante natural e edulcorante glicosídeos de esteviol 

(estévia). NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

|  C O L Á G E N O

ARTRO AID
Joint Support

OptiMSM® is a registered
trademark of Bergstrom Nutrition.

Sabor:
laranja.

®

40 mg

40 mg
COLLAGEN II

ACID

120 mg
HYALURONIC

400 mg

400 mg
MSM

FREE
SUGAR

ZERO AÇ ÚCAR

FREE
SUGAR

ZERO AÇ ÚCAR

FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
LACTOSE
ZERO LACTOSE

FREE
LACTOSE
ZERO LACTOSE NÃO TRA NSGÊNICO

FREE
GMO

100 %



VITAMINA D3 NUTRIFY reúne a forma ativa da vitamina e os
triglicerídeos de cadeia média, resultando em formulação de elevada absorção.
• Vitamina D3 Nutrify fornece 50 mcg de colecalciferol.
• A vitamina D auxilia na formação de ossos e dentes.
• A vitamina D auxilia na absorção de cálcio e fósforo. 
• A vitamina D auxilia no funcionamento do sistema imune.
• A vitamina D auxilia no funcionamento muscular.
• A vitamina D auxilia na manutenção de níveis de cálcio no sangue.
• A vitamina D auxilia no processo de divisão celular.

Ingredientes: Triglicerídeos de cadeia média, vitamina D3 
(colecalciferol). Cápsula: água purificada, geleificante gelatina e 

umectante glicerina. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

|  V I T A M I N A

VITAMINA D3
Ultra Concentrada 2000 UI

FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
LACTOSE
ZERO L ACTOSE NÃO TRA NSGÊNICO

FREE
GMO

Suplemento em Cápsulas
Pote com 60 e 120 cápsulas.

VITAMIN D3
50 mcg

50 mcg 2000 UI

2000 UI
VITAMIN D3

absorção

alta

TCM



Manter um sistema digestivo saudável favorece a prevenção de 
doenças e a absorção de nutrientes, além de melhorar o bem-estar 
geral. PREBIOTIC NUTRIFY oferece um mix de fibras reguladoras: 
Fibregum®, goma acácia (Acacia senegal L.)
e Sunfiber®, goma guar parcialmente hidrolisada.
Sua formulação contribui para o aumento da presença de bactérias 
benéficas no organismo, reforçando suas defesas naturais, 
favorecendo a saciedade e auxiliando no controle dos níveis séricos 
de açúcar. PREBIOTIC NUTRIFY pode ser adicionado a bebidas ou 
receitas de sua preferência, um prático aliado para aumentar o 
consumo diário de fibras.
As fibras alimentares auxiliam no funcionamento do intestino. 
FibregumTM é marca registrada da Nexira.
Sunfiber® is a registered trademark of Taiyo International, Inc.

Suplemento em Pó
Pote com 210 g.

Ingredientes: Fibra goma acácia (Acacia senegal L.), fibra goma guar 
parcialmente hidrolisada e antiumectante dióxido de silício.

NÃO CONTÉM GLÚTEN. 

|  F I B R A

PREBIOTIC
Fibras Prebiót icas 100 %

FREE
SUGAR

ZERO AÇ ÚCAR

FREE
SUGAR

ZERO AÇ ÚCAR

FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
LACTOSE
ZERO LACTOSE

FREE
LACTOSE
ZERO LACTOSE ZERO GORDURA

FREE
FAT

ZERO GORDURA

FREE
FAT

®

friendly

FODMAP
friendly

fibra

fibra
ACÁCIA

fibras

fibras
SOLÚVEIS

Invisible fiber. Visible benef its.



O novo acessório Nutrify ajuda você a tornar o hábito de 
beber água mais prático, estiloso e sustentável, afinal, a 
redução do uso de plásticos é uma responsabilidade de 
todos nós. Com capacidade para 600ml, ela traz uma 
luva de silicone que protege a garrafa em caso de quedas 
e suas mãos contra altas temperaturas. 

|  A C E S S Ó R I O

GARRAFA DE VIDRO
Eco Friendly



TWIX VEGANO COM VEGANPROBROWNIE CLEANPRO
- INGREDIENTES
• 6 scoops de CLEANPRO WHEY DE CHOCOLATE NUTRIFY 
• 30g de VEGANPRO EGG NUTRIFY
• 100g de farinha de trigo
• 125g de açúcar 
• 125g de açúcar mascavo
• 300g de chocolate vegano derretido
• 220g de óleo de coco
• 70g de nozes picadas
• 1 pitada de sal
• Raspas de 1 laranja

- MODO DE PREPARO
Dterreta o chocolate com o óleo de coco, adicione os açúcares, as raspas 
da laranja, e misture bem. Em seguida, adicione  misture um a um, 
VEGANPRO NUTRIFY, sal, CLEANPRO WHEY DE CHOCOLATE NUTRIFY, e 
por último as nozes picadas. Misture até obter uma massa homogênea. 
Forre uma forma quadrada com papel manteiga, e disponha a massa, e 
leve para assar em forno pré aquecido a 180ºC, por aproximadamente 
25 minutos. Deixe com que esfrie de um dia para o outro na geladeira, 
desenforme, corte, e sirva.

GRANOLA SALGADA COM NUTRI YEAST FLAKES 
- INGREDIENTES
• 1 xícara (chá) de corn flakes sem açúcar
• 1  xícara (chá) de amendoim sem pele triturado
• 3 colheres (sopa) de sementes de linhaça dourada
• 4 colheres (sopa) de gergelim
• ½ xícara (chá) de sementes de girassol
• ½ xícara (chá) de semnetes de abobora
• 2 colheres (sopa) de Nutri Yeast Flakes
• 2 colheres (sopa) de azeite extra virgem
• 1 colher (sopa) lemon Pepper
•  colher (chá) curcuma
• sal a gosto

- MODO DE PREPARO
Em uma frigideira em fogo médio aqueça o azeite 
e adicione os flocos de milho, o amendoim, linhaça, 
gergelim, sementes de girassol e as sementes de 
abóbora, e de uma leve tostada até que fique bem 
crocante. Retire do fogo e tempere com o lemon, Nutri 
Yeast Flakes, curcuma e sal a gosto. Coloque em uma 
assadeira para esfriar, e já frio armazene em potes para 
o consumo. Acompanha muito bem saladas, além de ser 
um ótimo petisco.

- INGREDIENTES
•  1 colhjer (sopa) de VeganPro Cacau
•  1 colher (sopa) de VeganPro Baunilha
•  1 xícara de farinha de aveia sem glúten 
•  1 xícara de farinha de amendoim
•  2 colheres de manteiga de amendoim
•  4 colheres de glucose de milho
•  10 colheres  (sopa) de leite de coco em po
•  3 colheres de água 
•  1 barra de chocolate meio amargo sem lactose
•  01 colher de sopa de óleo de coco

- MODO DE PREPARO
Em um recipiente, misture a farinha de amedoim, 2 colheres de glucose e a manteiga de 
amendoim. Bata novamente até virar uma massa. Coloque sobre um pedaço de papel 
manteiga e amasse formando uma placa e leve ao freezer por 5 minutos. Em uma panela 
pequena, coloque o leite de coco em po, 2 colheres de glucose,  3 colheres de água e 
01 colher de Vegan Pro Baunilha. Mexa em fogo baixo ate formar um caramelo. Passe o 
caramelo por cima do biscoito, corte em retangulos pequenos e mantenha no freezer. Em 
banho-maria, derreta o chocolate e misture o óleo de coco e o VeganPro cacau. Despeje sobre 
o caramelo e mantenha em geladeira para criar casquinha. Sirva em seguida.



WAFFLE DOCE

- INGREDIENTES
NHOQUE
•  2 colheres (sopa) de NUTRI YEAST FLAKES
•  3 xícaras (chá) de mandioquinnha cozida e amassada
•  1/2 xícara (chá) de farinha de arroz
•  1 colher (chá) de polvilho doce
•  1 colher (café) de sal
•  1 colher (sopa) de azeite de oliva
•  noz-moscada ralada a gosto

RAGU DE JACA
•  1  colher (chá) de FIBER BALANCE
•  400 g de polpa de jaca verde limpa
•  1 xícara (chá) de molho de tomate fresco
•  1 xícara (chá) de vinho tinto seco
•  3 colheres (sopa) de shoyu natural
•  2 colheres (sopa) de talo de salsão picado em cubinhos
•  1/2 cenoura picada em cubinhos
•  1/2 cebola-roxa picada em cubinhos
•  Tomilho fresco a gosto
•  1 folha de louro
•  Sal a gosto
•  Pimenta-do-reino a gosto

- MODO DE PREPARO
NHOQUE
Misture os ingredientes até dar liga e modele os nhoques. Cozinhe em água 
fervente abundante até boiarem e deixe escorrer. Reserve.

RAGU DE JACA
Refogue o salsão, a cebola e a cenoura até ficarem macios e a cebola 
transparente. Adicione o louro. Adicione a jaca e doure-a. Coloque o vinho e 
deixe evaporar. Acrescente o tomilho, o shoyu, o molho de tomate e o FIBER 
BALANCE e mexa bem. Cozinhe por mais alguns minutos até encorpar. Acerte 
o sal e a pimenta. Sirva quente sobre o nhoque.

SORBET
- INGREDIENTES
• 4 scoops de COLLAGEN RENEW FRUTAS VERMELHAS
• 500g de frutas vermelhas congeladas (morango, amora, framboesa ou mirtilo)
• 2 colheres (sopa) de açúcar mascavo ou demerara
• suco de 1 limão

- MODO DE PREPARO
Bata todos os ingredientes e o COLLAGEN RENEW FRUTAS VERMELHAS no 

liquidificador ou processador. Disponha em um refratário e leve ao congelador por 

pelo menos 4 horas. Sirva gelado!

- INGREDIENTES
•  2 Scoops de VEGANPRO BAUNILHA
•  2 Scoops de VEGANPRO EGG
•  50g de Farinha de aveia
•  350g Leite
•  20g de Açúcar
•  10g de fermento em pó
•  1 Pitada de sal
•  60g Frutas vermelhas (para acompanhar)

- MODO DE PREPARO
Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador até conseguir uma 
mistura homogênea. Em uma máquina de waffle, coloque a massa, e faça 
os waffles, com toda a massa, repita esse processo. Sirva acompanhado 
de frutas vermelhas.

NHOQUE VEGANO DE MANDIOQUINHA 
COM RAGU DE JACA
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