
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



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

Sabor neutro

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

|  P R O T E Í N A / 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



FREE
GLUTEN

ZERO GLÚTEN

FREE
LACTOSE
ZERO L ACTOSE NÃO  TRA NSGÊNICO

GMO
NO

ALIME NTO NATURAL

LABEL
CLEAN

Lentein Nutrify é um produto inovador originado 
de uma matéria-prima vegetal, não-transgênica e 
sustentável: as lentilhas aquáticas, que estão entre os 
alimentos nutricionalmente mais completos do mundo.

Por meio de mínimo processamento, obtém-se um pó 
versátil, capaz de ofertar proteínas e 9 aminoácidos 
essenciais sem traços de lactose, glúten, ovo ou soja.

Lentein ainda é fonte de fibras e fornece vitaminas, 
minerais, antioxidantes, ômega 3 e compostos 
bioativos.

Suplemento em Pó
Pote 200 gSabor natural.

PRODUCT

VEGAN

|  P R O T E Í N A

LENTEIN 

Proteína Vegetal Completa 100%

®

FOOD

GREEN
FOOD WITH

VEGAN

OMEGA 3
no

colors
ARTIFICIAL

1
0
5
2
1
**
**
**
**
**
16
1

14
26
7

13
**
10
5
8
6

28 kcal = 117 kJ
0,7 g 
4,0 g
1,0 g
0,2 g
0 g

0,1 g
0,7 g
0,5 g
0,2 g
4,0 g

16 mg
142 mg
3,6 mg
51 mg
34 mg
38 mg

0,70 mg
0,07 mg
0,80 mg
23 mcg

Valor energético

 
Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais, das quais:
Gorduras saturadas
Gorduras

 

trans
Gorduras monoinsaturadas
Gorduras poli-insaturadas
   Ômega 3 (ácido linolênico)
   Ômega 6 (ácido linoleico)
Fibra alimentar
Sódio
Cálcio
Ferro
Fósforo
Magnésio
Potássio
Zinco
Vitamina B2
Vitamina E
Ácido Fólico

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 10 g  [2 scoops]

Ingredientes: Proteína de lentinha em pó.



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

Sabor disponível:
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



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 50Sabor 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%



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 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
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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).

| V I T A M I N A S

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



FREE
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FREE
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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%
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Oriunda da sacarose, presente na beterraba e outras fontes 
naturais, a PALATINOSETM (Isomaltulose) age liberando glicose 
no organismo de modo gradual, sem provocar picos de insulina. 
O fornecimento paulatino e duradouro de energia às células 
torna esse carboidrato um nutriente ideal para praticantes 
de exercícios de longa duração e todos que buscam fontes 
energéticas de baixo índice glicêmico.

PALATINOSETM NUTRIFY oferece a você o nutriente em sua 
essência, sem glúten, corantes ou aromatizantes artificiais.

Suplemento em Pó
Pote 300 gSabor natural.

PRODUCT

VEGAN

LOW
CARB

GLYCEMIC no

colors
ARTIFICIAL

carb

carb

slow

Ingredientes: Isomaltulose - Palatinose™.

|  C A R B O I D R A T O

PALATINOSE
 TM

Carboidrato de Baixo IG 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
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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.

|  C R E A T I N A

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
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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



Hidratar-se corretamente é premissa para manter a 
saúde em dia. A água constitui a maior parte das células 
humanas e está relacionada, entre inúmeras outras coisas, 
à função gastrointestinal, respiratória, regulação térmica e 
beleza da pele. 

O novo acessório Nutrify ajuda você a tornar o hábito 
essencial de beber água mais prático e saboroso, em 
qualquer lugar. Com capacidade para 800 ml, ela traz um 
infusor embutido, próprio para aromatizar sua água com 
frutas ou ervas, variando sempre que quiser! 

|  A C E S S Ó R I O

WATER BOTTLE
com Infusor



SORVETE DE WHEY PROTEINTORTA DE 3 WHEYS
- INGREDIENTES
BASE DA TORTA
•  1 xícara de chá de macadâmias tostadas
•  1 xícara de chá de tâmaras secas e sem caroço

- MODO DE PREPARO
Triture as macadâmias num processador até virarem uma farofa grossa. 
Adicione as tâmaras e processe novamente, até formar uma massa 
ligeiramente pegajosa.
Preencha o fundo de uma forma redonda de fundo removível (24 cm de 
diâmetro) com a massa, tomando cuidado para ficar bem lisinho. Deixe na 
geladeira enquanto monta a próxima camada de torta.

CAMADAS DE WHEY
•  3 xícaras de chá de castanhas-de-caju cruas e hidratadas
•  3 xícaras de chá de leite de coco
•  3 scoops de WHEY PROTEIN NUTRIFY CACAU
•  2 colheres de sopa de cacau em pó
•  3 scoops de WHEY PROTEIN NUTRIFY CHOCOLATE 
•  3 scoops de WHEY PROTEIN NUTRIFY BAUNILHA

Usando um liquidificador, bata 1 xícara de chá de leite de coco, 1 xícara de chá 
de castanha-de-caju hidratada, 3 scoops de WHEY PROTEIN NUTRIFY CACAU 
e 2 colheres de sopa de cacau em pó, até obter uma mistura homogênea. 
Distribua sobre a base da torta e leve para congelar por 1 hora. 
Repita o processo substituindo o sabor do WHEY PROTEIN NUTRIFY para a 
versão Chocolate. Distribua essa mistura sobre a camada anterior e leve ao 
congelador por 1 hora. 
Por fim, repita o processo com o WHEY PROTEIN NUTRIFY BAUNILHA 
para formar a última camada. Distribua sobre a camada anterior e volte ao 
congelador até o momento de servir.
Decore polvilhando cacau em pó e nibs de cacau.

VEGAN OMELETE 
- INGREDIENTES
•  2 colheres de sopa de VEGANPRO EGG 
•  6 colheres de sopa de água
•  Sal a gosto
•  Cúrcuma a gosto
•  Cebolinha a gosto
•  Tomate a gosto

- MODO DE PREPARO
Em um bowl, misture as 2 colheres de sopa de VEGANPRO EGG com 6 colheres 
de sopa de água e deixe a mistura descansar por cerca de 8 minutos. 
Tempere com sal, cúrcuma (para deixar amarelinho) e ervas a gosto. 
Despeje a mistura em uma frigideira levemente untada. 
A cocção de VEGANPRO EGG é um pouco mais lenta que a dos ovos, por 
isso recomendamos entre 4 e 6 minutos de cada lado, em fogo brando, até 
que fique totalmente cozido. Finalizar com cebolinha e tomate.

- INGREDIENTES
•  6 scoops de WHEY PROTEIN NUTRIFY CHOCOLATE
•  2 bananas nanicas fatiadas e congeladas
•  2 colheres (sopa) de pasta de amendoim integral e sem açúcar
•  1 colher (chá) de canela em pó
•  1 colher (sopa) de cacau em pó
•  2 colheres (sopa) de nibs de cacau

- MODO DE PREPARO
Leve as bananas congeladas, o WHEY PROTEIN NUTRIFY CHOCOLATE, a 
pasta de amendoim, a canela em pó e o cacau em pó a um processador e 
bata até atingir uma consistência cremosa.
Se quiser o sorvete mais cremoso, sirva assim que bater. Se preferir o 
sorvete mais firme, leve ao congelador novamente por pelo menos duas 
horas.
Faça bolas com a ajuda de um boleador e sirva acompanhado de nibs 
de cacau.

- DICA
Esta receita é ótima para aproveitamento de bananas. Quanto mais 
madura a banana, mais doce e cremoso ficará seu sorvete!
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