CATÁLOGO DE PRODUTOS

LINHA DE
PRODUTOS
HEALTHLINE
A Healthline é uma marca desenvolvida
com o objetivo de levar saúde, qualidade
de vida e longevidade para pessoas
por meio de uma linha que incorpora
os padrões farmacêuticas e clínicos
de produtos, desenvolvidas por uma
comissão científica que possui excelência
e expertise no mercado de nutracêuticos
e suplementos.
A formulação de cada produto foi
projetada e baseada na ciência a fim
de suprir as necessidades da população
para que tenham qualidade de vida, a
vida toda. Utilizamos matérias primas com
alta padronização de pureza e eficácia
clínica comprovada.
Nosso foco é oferecer o que há de melhor
em nutrição e saúde!
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NOSSOS DIFERENCIAIS
O trabalho com responsabilidade e
participação de profissionais experientes
em todas as etapas da produção e
desenvolvimento, concedem à Healthline o
reconhecimento de uma marca inovadora
e de alto padrão de qualidade.
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Indicado para flacidez cutânea,
melhorando a aparência da pele
e reduzindo linhas de expressão

Condrofort
Skinplex
MunoBerry
Relax
Senivit
Cabelos e Unhas
Disbiotrat
Slim Fibras
Lipofight
Whey Protein Isolate
BCAA 8:1:1
Creatina
Glutamina
Omega 550®
Omega 1000
Prímula Plus
Óleo de Catarmo

NO
GMO
Sem adição
de açúcares

LA

ED

Firmium

B T E ST

Fonte natural
de Hidroxiprolina
(Hyp), Prolina (Pro)
e Glicina (Gly)

Firmium HealthLine® é um suplemento à base de
colágenos hidrolisados bioativos, desenvolvido
com as tecnologias patenteadas Bodybalance ™ e
Verisol®. Único produto do mercado à unir o Verisol
e Bodybalance numa só apresentação.
BENEFÍCIOS:
• Reduz a flacidez cutânea e as celulites
• Melhora a aparência da pele e reduz
as linhas de expressão
• Potencializa o aumento de massa
magra e força muscular
• Minimiza a sarcopenia em idosos.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 20g (1 sachê)
Quantidade por porção
%Valores Diários(*)
Valor energético
70kcal = 294kJ
4%
Carboidratos
0,4g
0%
Proteínas
17g
23%
Sódio
48mg
2%
Não contém quantidades significativas de gorduras totais,
gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas.
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Promove conforto, mobilidade
e flexibilidade nas articulações,
reduzindo o processo inflamatório

Firmium

Skinplex

Relax
Senivit
Cabelos e Unhas
Disbiotrat
Slim Fibras
Lipofight
Whey Protein Isolate
BCAA 8:1:1
Creatina
Glutamina
Omega 550®
Omega 1000
Prímula Plus
Óleo de Catarmo

Peptídeos
bioativos
do colágeno

ág

po

C ol

MunoBerry

40mg

II

Condrofort

e n o ti

100%

da IDR
vitaminas
D3, E e K2

Adoçado
com glicosídeo
de esteviol

Condrofort ® da HealthLine é um suplemento à base de colágeno
nativo tipo Il (B2cool®), peptídeos bioativos do colágeno (Peptan),
Vitaminas D3, K2 e E (100% IDR) e Magnésio (100% IDR). O colágeno
nativo é o colágeno é a mais abundante proteína fibrilar encontrada
na cartilagem articular, constituindo em torno de 85% do conteúdo
de colágeno do nosso tecido.
BENEFÍCIOS:
• Reduz o processo inflamatório articular
• Osteoporose, osteoartrite e lesões articulares em geral,
• Prevenção e recuperação de lesões em atletas de alto
rendimento e idosos
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 4g (1 sachê)
Quantidade por porção
%Valores Diários(*)
12kcal=50kJ
1%
Valor energético
Carboidratos
0,2g
0%
Açúcares
0g
0%
Proteínas
2,7g
4%
Sódio
17mg
1%
Vitamina D
5mcg
100%
100%
Vitamina E
10mg
Vitamina K
65mcg
100%
Magnésio
260mg
100%
Não contém quantidades significativas de gorduras totais,
gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de
suas necessidades energéticas.
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Indicado para reposição de
colágeno a partir dos 30 anos
Firmium

Relax
Senivit
Cabelos e Unhas
Disbiotrat
Slim Fibras
Lipofight
Whey Protein Isolate
BCAA 8:1:1
Creatina
Glutamina
Omega 550®
Omega 1000
Prímula Plus
Óleo de Catarmo

Sem adição
de açúcares

se

m glút

Se

MunoBerry

Se

Skinplex

en

Condrofort

1

m l cto
a

O Skinplex da HealthLine® é a
base de colágeno hidrolisado,
vitaminas e minerais quelados
que estimulam a síntese de
colágeno. O colágeno é a
proteína mais abundante do
corpo humano (cerca de 1/3
das proteínas totais). A partir
dos 30 anos, o organismo reduz
a produção de colágeno, o que
resulta em aumento da flacidez
cutânea e muscular, redução
da densidade óssea, perda da
elasticidade de articulações e
ligamentos.
Sabores disponíveis: Abacaxi e
Laranja com acerola
BENEFÍCIOS:
• Repõe os componentes para
formação do colágeno
• Aumento do aporte proteico
• Auxiliar para fortalecimento
de unhas, cabelos e firmeza
da pele.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 10g (1 sachê)
Quantidade por porção
Valor energético
Carboidratos, dos quais:
Açúcares
Proteínas
Sódio

%VD(*)

39 kcal = 164 kJ

2%

0,7 g

0%

0g

**

9,0 g

12%

45 mg

2%

600 mcg

100%

Vitamina B3

16 mg

100%

VItamina B5

5,0 mg

100%

Vitamina B6

1,3 mg

100%

Vitamina B12

2,4 mcg

100%

Vitamina C

45 mg

100%

Vitamina D

5,0 mcg

100%

Vitamina E

10 mg

100%

Ácido Fólico

240mcg

100%

Biotina

30 mcg

100%

Cobre

900 mcg

100%

Manganês

2,3 mg

100%

Vitamina A

Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras
saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
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MUNO
Selênio

Relax
Senivit
Cabelos e Unhas
Disbiotrat
Slim Fibras
Lipofight
Whey Protein Isolate

V

MunoBerry

it a

m ina

100MG
La

100%
da IDR

Skinplex

cto

na

Condrofort

BERRY
C

Firmium

Imunoestimulante contra infecções
virais e bacterianas e Infecções do
Trato Urinário de Repetição

ferr

i

300mg de
Cranberry

MunoBerry da HealthLine® é um suplemento a base de
Cranberry, Lactoferrina e Betaglucano extraído da levedura
Saccharomyces cerevisae (levedo de cerveja), com ação
imunomoduladora e antimicrobiana.
BENEFÍCIOS:
• Imunoestimulante contra infecções virais e bacterianas
• Infecções do Trato Urinário de Repetição
• Candidíase
• Previne doenças gastrointestinais
• Auxilia na modulação de doenças inflamatórias
• Esporte de longa duração baixam a imunidade

BCAA 8:1:1
Creatina
Glutamina
Omega 550®
Omega 1000
Prímula Plus
Óleo de Catarmo

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,92g (2 cápsulas)
Quantidade por porção
%Valores Diários(*)
Valor energético
2kcal=8kJ
0%
Carboidratos
0,4g
0%
Vitamina C
45mg
100%
Selênio
34mcg
100%
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras
totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de
suas necessidades energéticas.
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MunoBerry
Relax
Senivit
Cabelos e Unhas
Disbiotrat
Slim Fibras
Lipofight
Whey Protein Isolate
BCAA 8:1:1
Creatina
Glutamina
Omega 550®
Omega 1000
Prímula Plus
Óleo de Catarmo

m g l út

Sem
corantes

Sem adição
de açúcares

mulaç
or

ão

Skinplex

F

Condrofort

Se

NO
GMO

en

Firmium

RELAX
100%

150MG
Ex

cl u siva

de Lactium
por porção

Auxilia no combate aos principais
sintomas do stress e ansiedade

da IDR de
vitamina A

100%
natural

Relax da HealthLine® é um suplemento à base de
Lactium™, biopeptídeo isolado da porção caseína do leite,
com propriedades relaxantes que auxiliam o sistema
nervoso a combater os principais sintomas do estresse.
BENEFÍCIOS:
• Melhora a qualidade do sono
• Alívio dos sintomas da TPM
• Reduz sintomas da irritabilidade e nervosismo
• Alivia nos sintomas relacionados ao estresse
• Ajuda no combate ao cansaço e desanimo
• Auxilia no combate da ansiedade

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,76g (2 cápsulas)
Quantidade por porção
%Valores Diários(*)
Valor energético
2kcal=8kJ
0%
0,4g
1%
Proteínas
Vitamina A
600mcg
100%
Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras
totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas.
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Polivitamínico e mineral enriquecido
com ativos antioxidantes que
auxiliam na saúde ocular

Firmium

MunoBerry
Relax
Senivit
Cabelos e Unhas
Disbiotrat
Slim Fibras
Lipofight
Whey Protein Isolate
BCAA 8:1:1
Creatina
Glutamina
Omega 550®
Omega 1000
Prímula Plus
Óleo de Catarmo

oxidan
nti

te

Skinplex

NON
GMO

A

Condrofort

100%

da IDR das
vitaminas e
dos minerais

Luteína 10mg,
Zeaxantina 1mg

Senivit ® é a associação entre Zeaxantina e Luteína
com Multivitamínico Mineral 100% da IDR, com isso, uma
combinação ideal no auxílio ao combate à desnutrição
inerente ao processo de envelhecimento, assim como na
manutenção da saúde cognitiva, ocular e macular devido
à rica oferta de vitaminas e minerais.
BENEFÍCIOS:
• Auxilia na saúde cognitiva,
ocular e da mácula
• Combate a desnutrição
vitamínica e mineral
de todas as idades
• Na gestação, auxilia
no desenvolvimento
encefálico do embrião

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 0,96g (2 cápsulas)
Quantidade por porção
%Valores Diários(*)
100%
600mcg
Vitamina A
100%
5mcg
Vitamina D
100%
45mg
Vitamina C
100%
10mg
Vitamina E
100%
1,2mg
Tiamina (Vitamina B1)
100%
1,3mg
Riboflavina (Vitamina B2)
100%
16mcg
Niacina (Vitamina B3)
1,3mg
Vitamina B6
100%
240mcg
Ácido fólico
60%
2,4mcg
Vitamina B12
100%
30mcg
Biotina
100%
5mg
Ácido pantotênico (Vitamina B5)
100%
14mg
Ferro
100%
260mg
Magnésio
100%
Zinco
7mg
100%
Iodo
130mcg
100%
65mcg
Vitamina K
100%
34mcg
Selênio
100%
45mcg
Molibdênio
100%
35mcg
Cromo
100%
2,3mg
Manganês
100%
10mg
Luteína
**
1mg
Zeaxantina
**
(Não contém quantidades significativas de valor energético,
carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras
trans, fibra alimentar e sódio. (*) % Valores Diários com base em uma
dieta de 2.000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**)
Valores Diários não estabelecidos.

10

Enriquecido com Biotina,
auxilia na restauração da
saúde capilar e das unhas

Firmium
Condrofort
Skinplex
MunoBerry
Relax
Senivit
Cabelos e Unhas
Disbiotrat
Slim Fibras
Lipofight
Whey Protein Isolate
BCAA 8:1:1
Creatina
Glutamina
Omega 550®
Omega 1000
Prímula Plus
Óleo de Catarmo

Cabelos e Unhas® é o suplemento alimentar formulado
com Vitaminas e Minerais indicado para fortalecimento
de cabelos e unhas. Apresenta tecnologia FLUIDCAPS
para facilitar a absorção de vitaminas lipossolúveis.
BENEFÍCIOS:
• Crescimento e
restauração da saúde
capilar e das unhas
• Redução dos riscos
de problemas
relacionados ao couro
cabeludo e matriz
celular e das unhas
• Manutenção da
coloração natural
dos cabelos
• Maior resistência das
unhas e redução da
fragilidade dos fios
de cabelo

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 1,8g (2 cápsulas)
Quantidade por porção
%Valores Diários(*)
9Kcal - 38kJ
Valor energético
0%
Gorduras Totais
1g
2%
Gorduras Saturadas
0,92g
4%
Gorduras Monoinsaturadas
0,06g
**
Gorduras Poli-insaturadas
0,02g
**
Vitamina A
600mcg
100%
Vitamina C
45mg
100%
Vitamina E
10mg
100%
Vitamina D
5mcg
100%
Vitamina B1
1,2mg
100%
Vitamina B2
1,3mg
100%
Vitamina B3
16mg
100%
Vitamina B5
5mg
100%
Vitamina B6
1,3mg
100%
Vitamina B9
240mcg
100%
Vitamina B12
2,4mcg
100%
Vitamina H
30mcg
100%
Zinco
7mg
100%
Cromo
35mcg
100%
Selênio
34mcg
100%
Magnésio
78mg
30%
Ferro
7mg
50%
Cobre
900mcg
100%
Não contém quantidade significativa de carboidratos,
proteínas, gorduras trans , fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de
suas necessidades energéticas.
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Indicado para o cuidado da
saúde intestinal, favorecendo
a absorção dos nutrientes

Skinplex
MunoBerry
Relax
Senivit
Cabelos e Unhas
Disbiotrat
Slim Fibras
Lipofight
Whey Protein Isolate
BCAA 8:1:1

em

S

Condrofort

en

Firmium
gl út

Sem adição Mix 5 cepas
de açúcares probióticas

O Disbiotrat® da HealthLine conta com a associação
sinérgica de 5 cepas probióticas, Lactobacillus
acidophilus, Lactobacillus caseu, Lactobacillus lactis,
Bifidobacterium lactis e Bifidobacterium bifidum que
proporciona grande recolonização da microbiota
intestinal, oferecendo 5 bilhões de UFC por dose.
BENEFÍCIOS:
• Modulação do sistema imune
e processos alérgicos
• Favorece o tratamento da
constipação intestinal
• Coadjuvante em tratamento de Antibioticoterapia
• Auxilia na redução da circunferência abdominal
• Auxilia na redução da gordura hepática

Creatina
Glutamina
Omega 550®
Omega 1000
Prímula Plus
Óleo de Catarmo
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Auxilia no tratamento da
constipação intestinal

Firmium
Condrofort

Relax
Senivit
Cabelos e Unhas
Disbiotrat
Slim Fibras
Lipofight
Whey Protein Isolate
BCAA 8:1:1
Creatina
Glutamina
Omega 550®
Omega 1000

em

S

MunoBerry

en

Skinplex
glút

Sem adição
de açúcares

Slim Fibras® é um suplemento alimentar rico em fibras a
base de Polidextrose, Fibra de milho solúvel (Promitor ®),
Maltitol, Goma Guar hidrolisada e Inulina
BENEFÍCIOS:
• Auxilia na prevenção da obstipação intestinal
(intestino preso)
• Estimula o transito intestinal e diminui o
ressecamento das fezes
• Ação prebiótica: promove o crescimento e
colonização da flora intestinal benéfica (Probióticos)
• Eficaz na recuperação de diarréias associadas
a antibioticoterapia
• Favorece a absorção de nutrientes
• Promove o lento esvaziamento gás (saciedade) e
auxilia na manutenção da glicemia pós-prandial
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 11g (1 sachê)
Quantidade por porção
Valor energético
Carboidratos
Fibra Alimentar

42kcal=176kJ
10,5g
6,5g

%Valores Diários(*)
2%
3,5%
26%

Prímula Plus
Óleo de Catarmo

(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou
8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores
dependendo de suas necessidades energéticas.
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Com ação energética e termogênica,
aumenta a queima de gordura e a
resistência durante a atividade física

Firmium

MunoBerry
Relax
Senivit
Cabelos e Unhas
Disbiotrat
Slim Fibras
Lipofight
Whey Protein Isolate
BCAA 8:1:1
Creatina
Glutamina
Omega 550®
Omega 1000
Prímula Plus
Óleo de Catarmo

Boa

en

em

S

Skinplex

glút

dissolu

ção

Condrofort
Sem adição
de açúcares

O Lipofight® da HealthLine é um suplemento em pó
com extratos naturais rigorosamente selecionados que
conferem propriedades energéticas e termogênicas.
Contém Chá – verde, guaraná padronizado em 22% de
cafeína, cafeína anidra, pimenta cayenna, picolinato de
cromo, gengibre. Rápida absorção dos ativos, liberação
gradual de energia (time release energy) e cafeína de
absorção dupla (cafeína anidra com absorção rápida e
cafeína derivada do guaraná de absorção lenta).
Disponível nos sabores: Limão e laranja.
BENEFÍCIOS:
• Potente ação termogênica
• Auxilia na perda de peso
• Aumenta resistência em exercícios físicos
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 4g (1 sachê)
Quantidade por porção
%Valores Diários(*)
Valor energético
14kcal=59kJ
1%
Carboidratos, dos quais
3,5g
1%
Polidextrose
2,7g
**
Fibra Alimentar
2,6g
10,5%
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras
totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou
8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores
dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valor energético não estabelecido.
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Whey Isolado que fornece 25g
de proteína pura por porção

Firmium
Condrofort
Skinplex
MunoBerry
em

S

Senivit

NO
GMO

Sem
corantes

en

Relax

glút

Sem adição
de açúcares

Cabelos e Unhas
Disbiotrat
Slim Fibras
Lipofight
Whey Protein Isolate
BCAA 8:1:1
Creatina
Glutamina
Omega 550®
Omega 1000
Prímula Plus
Óleo de Catarmo

Whey Protein Isolado HealthLine® é um
suplemento à base de proteína isolada do
soro de leite (Provon 292®, Glanbia®), com
eficácia clínica comprovada. O processo
de isolamento deste Whey Protein garante
alta concentração de proteínas bioativas,
tais como: glicomacropeptídeos (GMPs),
lactoferrina e compostostos bioativos
disponíveis para consumo.
BENEFÍCIOS:
• Suplementação na atividade física
• Pós-cirurgia bariátrica
• Pacientes com restrição hídrica
• Pacientes celíacos com crise
aguda ou não
• Idosos com sarcopenia
• Dificuldade de deglutição
• Reabilitação nutricional
• Saciedade no processo
e emagrecimento
• Disfagia na reabilitação nutricional.

INFORMAÇÃO
Ç NUTRICIONAL
Porção de 30g (2 scoops***)
Quantidade por porção
%Valores Diários(*)
Valor energético
104kcal = 437kJ
5%
Carboidratos
1,0g
0%
Proteínas
25g
33%
Sódio
58mg
2%
Cálcio
12%
120mg
Fósforo
61mg
9%
AMINOGRAMA (GR)
Ácido aspártico
2,81
**
Treonina
1,89
**
Serina
1,17
**
Ácido glutâmico
3,84
**
Glicina
0,47
**
Cistina
0,58
**
Alanina
1,45
**
**
Leucina
2,50
Valina
1,50
**
Isoleucina
1,67
**
0,72
**
Fenilalanina
0,10
**
Histidina
Tirosina
0,61
**
**
Lisina
2,17
Arginina
0,50
**
1,56
**
Prolina
Metionina
0,50
**
**
Triptofano
0,22
Não contém quantidades significativas de gorduras totais,
gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de
suas necessidades energéticas.
g
(**) Valores Diários não estabelecidos.
(***) 1 scoop equivale a aproximadamente 15g. A medida do scoop
pode variar em função da densidade do produto.
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Alta em proporção de 8 partes de
leucina, enriquecido com Vitamina
B6 e Picolinato de Cromo

Firmium
Condrofort
Skinplex
MunoBerry
Relax
Senivit
Cabelos e Unhas
Disbiotrat
Slim Fibras
Lipofight
Whey Protein Isolate
BCAA 8:1:1
Creatina
Glutamina
Omega 550®
Omega 1000
Prímula Plus
Óleo de Catarmo

NO
GMO
Sem adição
de açúcares

BCAA 8:1:1 da HealthLine é um produto à base de aminoácidos de
cadeia ramificada (BCAA), em proporção de 8 potes de leucina
para 1 de valina e 1 de isoleucina. Tem como indicação a regulação
de vias metabólicas associadas à síntese proteica e geração de
energia, especialmente, para o desenvolvimento muscular.
Além de Leucina, Valina e Isoleucina contém polidextrose (como
fonte de carboidrato) , Picolinato de Cromo, Vitamina B6, corante
natural de clorofila e limão em pó solúvel.
BENEFÍCIOS:
• Aumento da
massa muscular
• Participação do
metabolismo energético
• Eficaz na minimização
da sarcopenia
• Terapia secundária
no tratamento
de hepatopatias
• Regulação de respostas
imunológicas inatas
e adaptativas

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 7g (1 colher medida)
%Valores Diários(*)
Quantidade por porção
1%
22kcal = 92kJ
Valor energético
0%
1g
Carboidratos
7%
Proteínas
5g
0%
0g
Gorduras totais
0%
0g
Gorduras saturadas
0%
Gordura trans
0g
4%
Fibra alimentar
1g
0%
Sódio
0g
100%
1,3mg
Vitamina B6 (piridoxina)
714%
Cromo
250mcg
AMINOGRAMA (GR)
Leucina
4000mg
**
500mg
Isoleucina
**
Valina
500mg
**
(*)% Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400KJ.
(**) Valores diários não estabelecidos. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
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Contribui com aumento de
resistência física e melhoria
do desempenho esportivo

Firmium
Condrofort
Skinplex
MunoBerry
Relax
Senivit
Cabelos e Unhas
Disbiotrat
Slim Fibras
Lipofight
Whey Protein Isolate
BCAA 8:1:1

Produto
vegano

Gluten
Free

Sem
gordura
trans

Sem adição
de açúcares
e adoçantes

Creatina da HealthLine é um suplemento a base de creatina
mono-hidratada (CREAPURE) com tecnologia alemã, que
garante a pureza e a segurança da creatina, indicada para
auxiliar no aumento do desempenho físico em exercícios
repetidos de curta duração e alta intensidade.
BENEFÍCIOS:
• Auxilia na produção de energia (ATP) pelas
células musculares
• Contribui com aumento de resistência física
• Auxilia na função cognitiva
• Contribui com desempenho esportivo

Creatina
Glutamina
Omega 550®
Omega 1000
Prímula Plus
Óleo de Catarmo

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 3g (1 colher dosadora)
Quantidade por porção
%Valores Diários(*)
Creatina monohidratada
3g
**
Não contém quantidade significativa de valor energético,
carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas,
gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400KJ.
(**) Valores diários não estabelecidos. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
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Preserva a integridade da
barreira intestinal, melhorando
a absorção dos nutrientes

Firmium

Relax
Senivit
Cabelos e Unhas
Disbiotrat
Slim Fibras
Lipofight
Whey Protein Isolate
BCAA 8:1:1
Creatina
Glutamina
Omega 550®
Omega 1000
Prímula Plus
Óleo de Catarmo

glút

Sem adição
de açúcares

ca

tos

ra

em

Se m

MunoBerry

S

Skinplex

en

Condrofort
r b oid

Glutamina® da HealthLine é um suplemento à base de L-Glutamina com
origem Ajinomoto, que garante a pureza de 100% de L-Glutamina, evitando
resíduos de glúten e carboidratos. Indicada para manutenção da massa
muscular, melhora da imunidade, nutrição enteral e oral, imunonutrição
pré-cirúrgica e melhora de processos desabsortivos intestinais. Glutamina
é um aminoácido em maior abundância no tecido muscular e corrente
sanguínea e é uma importante fonte enérgica para células de rápida
replicação, como enterócitos e fibroblastos, além de fundamental para
a função imune.
BENEFÍCIOS:
• Auxilia na promoção do
balanço nitrogenado positivo
• Melhora do sistema
imunológico e da
Imunonutrição pré-cirúrgica
• Contribui na manutenção da
massa muscular
• Preserva a integridade
da barreira intestinal
e melhora processos
desabsortivos intestinais
• Auxilia na reestruturação
da mucosa intestinal em
pacientes com doenças de
Crohn, colite e doença celíaca
• Indicado para Nutrição enteral

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 5g (1 sachê)
Quantidade por porção
%Valores Diários(*)
Valor energético
20kcal=84kJ
1%
Carboidratos
0g
0%
Proteínas
5g
7%
L-Glutamina
5g
**
Gorduras totais
0g
0%
Gorduras saturadas
0g
0%
Gorduras trans
0g
**
Fibra alimentar
0g
0%
Sódio
0g
0%
"Não contém quantidade significativa de carboidratos, gorduras
totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio."
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou
8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores
dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor
energético não estabelecido. Osmolalidade: 166 mOsm/kg H2O.
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Contribui para manutenção dos
níveis saudáveis de triglicerídeos

Firmium
Condrofort
Skinplex
MunoBerry
Relax
Senivit
Cabelos e Unhas
Disbiotrat
Slim Fibras
Lipofight
Whey Protein Isolate
BCAA 8:1:1
Creatina
Glutamina
Omega 550®
Omega 1000
Prímula Plus
Óleo de Catarmo

ODOR
FREE

330mg

220mg

EPA por
cápsula

DHA por
cápsula

Ômega 550 é extraído de peixes marinhos de águas profundas
e frias de regiões polares. Possui alta concentração de EPA
(330mg) e DHA (220mg), reduzindo a quantidade de cápsulas
para dose efetiva. Atende aos critérios estabelecidos de
qualidade e segurança.
BENEFÍCIOS:
• Auxilia no controle de triglicerídeos e aumento do HDL
• Reduz agregação plaquetária
• Reduz o risco de infarto agudo do miocárdio
• Auxilia no controle da hipertensão arterial e aterosclerose

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Porção de 3,0g (3 cápsulas)
Quantidade por porção
%Valores Diários(*)
Valor Energético
27Kcal = 113kJ
1
Gorduras Totais, das quais:
3,0g
5
Gorduras Saturadas
0,2g
1
Gorduras Trans
0g
**
Gorduras Monoinsaturadas
0,5g
**
GordurasPoliinsaturadas, das quais:
2,3g
**
EPA
990mg
**
DHA
**
660mg
Não contém quantidades significativas de
carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio.
(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou
8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos.
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Melhora da função cognitiva
em idosos e crianças

Firmium

MunoBerry
Relax
Senivit
Cabelos e Unhas
Disbiotrat
Slim Fibras
Lipofight
Whey Protein Isolate
BCAA 8:1:1
Creatina
Glutamina
Omega 550®
Omega 1000
Prímula Plus
Óleo de Catarmo

500mg

su

ODOR
FREE

DHA

Skinplex

la

Condrofort
p or cáp

Suplemento da linha HealthLine® rico em ômega 3,
fornecendo 500mg de DHA por cápsula, reduzindo
a quantidade de cápsulas para dose efetiva. É
extraído de peixes de águas profundas e geladas
da Noruega e atende aos critérios estabelecidos
de qualidade e segurança.
BENEFÍCIOS:
• Melhora da função cognitiva em idosos.
Contribui para o bom desenvolvimento fetal
• Favorece o aprendizado e a atenção
em crianças
• Manutenção da saúde ocular.
• Atua no controle de processos inflamatórios.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Porção de 3,0g (3 cápsulas)
Quantidade por porção
%Valores Diários(*)
Valor Energético
27Kcal = 113kJ
2
Gorduras Totais, das quais:
3,0g
5
Gorduras Saturadas
0g
0
Gorduras Trans
0g
**
Gorduras Monoinsaturadas
0,4g
**
1,8g
GordurasPoliinsaturadas, das quais:
**
EPA
0,3g
**
DHA
1,5g
**
Não contém quantidades significativas de
carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio.
(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou
8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos.
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Auxilia no combate aos principais
sintomas da tensão pré-menstrual
e da menopausa

Firmium

Relax
Senivit
Cabelos e Unhas
Disbiotrat
Slim Fibras
Lipofight
Whey Protein Isolate
BCAA 8:1:1

Ex

clu siva

100%
natural

em

S

MunoBerry

Sem
corantes
e

n

Skinplex

mulaç
or

ão

F

Condrofort

glút

Primula plus ® é um suplemento de óleo de prímula
rico em ácidos graxos essenciais ômega-6, em especial,
ácido gamalinolênico (GLA).Os baixos níveis de GLA estão
relacionados com incidência de sintomas associados
ao ciclo menstrual e à menopausa, sendo um produto
eficiente para a saúde feminina.
BENEFÍCIOS:
• Tensão Pré-Menstrual
• Menopausa
• Dermatite atópica
• Mastalgia leve e contribui no equilíbrio hormonal

Omega 1000

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2,8g (2 cápsulas)
Quantidade por porção
%Valores Diários(*)
Valor energético
18 kcal = 76 kJ
1%
Gorduras totais
2g, das quais:
4%
Gorduras saturadas
0,2g
1%
Gorduras trans
0%
0g
Gorduras monoinsaturas
0%
0g
Gorduras poli-insaturadas
0g
0%
Colesterol
0mg
0%

Prímula Plus

Não contém quantidades significativas de
carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio.

Creatina
Glutamina
Omega 550®

Óleo de Catarmo

(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas.
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Enriquecido com vitamina E, auxilia
na melhora do perfil lipídico

MunoBerry
Relax
Senivit
Cabelos e Unhas
Disbiotrat
Slim Fibras
Lipofight

c l u siv a

100%
natural

em

e

n

Ex

Sem
corantes

S

Skinplex

ula
orm ç

ão

Condrofort

F

Firmium

glút

Óleo de Cartamo® é composto do óleo extraído do
Carthamus tinctorius, planta de origem asiática que
possui em sua composição ácidos graxos essenciais
ômega-6 (Ácido Linoléico) e ômega-9 (Ácido Oléico),
além de ser enriquecido com vitamina E, que otimiza
a ação do CLA no organismo.
BENEFÍCIOS:
• Auxilia na redução da gordura corporal
• Favorece aumento no aporte energético
• Auxilia na melhora do perfil lipídico

Whey Protein Isolate
BCAA 8:1:1
Creatina
Glutamina
Omega 550®
Omega 1000
Prímula Plus

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 2,8g (2 cápsulas)
Quantidade por porção
%Valores Diários(*)
Valor energético
18 kcal = 76 kJ
1%
Gorduras totais
2,0g
4%
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas,
gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas.

Óleo de Catarmo
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