
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
Metabolismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Seu metabolismo na melhor forma 
 
Indicação: Perda de peso, manejo da fome, redução de 
colesterol, aumento da atividade antioxidante e redução da 
inflamação relacionada a obesidade. 
 

Produto Dosagem 

Metabody® 1000mg 

Excipiente 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma vez ao dia antes das principais 
refeições. 
 
Equilíbrio Metabólico 
 
Indicação: gerenciamento de peso e controle da ansiedade e 
da compulsão alimentar. 
 

Produto Dosagem 

Relora® 250mg 

Citrimax® 500mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia, 1 hora 
antes das principais refeições. 
 
 
 

Controle Glicêmico e Insulinêmico 
 
Indicação: manejo glicêmico e insulinêmico do indivíduo 
obeso, resistente à insulina e diabético. 
 

Produto Dosagem 

Metabody® 500mg 

InSea2® 500mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma vez ao dia antes das principais 
refeições. 
 
Combo para Secar 
 
Indicação: redução da gordura corporal e da fome e potente 
bloqueio na absorção de carboidratos e açúcares. 
 

Produto Dosagem 

Lowat® 450mg 

InSea2® 250mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia, 30 minutos 
antes das principais refeições. 
 
 
 



 
 

Combo para Afinar 
 
Indicação: redução das medidas da cintura e do quadril. 
Diminui a fome e a absorção de carboidratos.  
 

Produto Dosagem 

Lowat® 300mg 

InSea2® 250mg 

Meratrim® 250mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia, 30 minutos 
antes das principais refeições. 
 
Combo para Trincar 
 
Indicação: promove a queima da gordura corporal, inibe a 
absorção de carboidratos e reduz a vontade de comer doces. 
 

Produto Dosagem 

Lowat® 300mg 

InSea2® 250mg 

Citrimax® 500mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia, 30 minutos 
antes das principais refeições. 

Combo para Turbinar 
 
Indicação: diminui a fome, a absorção de carboidratos, a 
vontade de comer doces e promove a redução de medidas e 
a queima de gordura corporal. 
 

Produto Dosagem 

Lowat® 300mg 

InSea2® 250mg 

Citrimax® 250mg 

Meratrim® 250mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia, 30 minutos 
antes das principais refeições. 
 
Fórmula Redutora 
 
Indicação: potencializa a queima de gordura e redução de 
medidas. 
 

Produto Dosagem 

Metabody® 500mg 

Lowat® 900mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

  



 
 

Posologia: Tomar uma vez ao dia antes das principais 
refeições. 
 
Bloqueador da Fome 
 
Indicação: regulador dos hormônios grelina e leptina. 
Aumenta a saciedade de maneira rápida e eficaz. 
 

Produto Dosagem 

Metabody 250mg 

Citrimax® 500mg 

Lowat® 300mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

  
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia antes das 
principais refeições. 
 
Potente Redutor de Medidas 
 
Indicação: redução de medidas da cintura e do quadril e 
diminuição do peso corporal. 
 

Produto Dosagem 

Meratrim® 400mg 

Lowat® 300mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

  

Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia antes das 
principais refeições. 
 
Potente Redutor de Gordura Corporal 
 
Indicação: redução de medidas da cintura e do quadril e da 
gordura corporal. 
 

Produto Dosagem 

Meratrim® 400mg 

Citrimax® 500mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

  
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia antes das 
principais refeições. 
 
Lipolítico Power 
 
Indicação: elimina gordura localizada, principalmente 
abdominal e reduz medidas da cintura e quadril. 
 

Produto Dosagem 

Meratrim® 400mg 

Sinetrol® 450mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia antes das 
principais refeições. 



 
 

Booster do Emagrecimento 
 
Indicação: perda de peso, controle do apetite, inflamação 
sistêmica e manejo glicêmico. 
 

Produto Dosagem 

Metabody® 250mg 

Citrimax® 500mg 

Sinetrol® 400mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar duas vezes ao dia antes das principais 
refeições. 
 
Redução de Medidas e da Inflamação 
 
Indicação: redução de peso corporal, especialmente 
gorduras localizadas e redução da inflamação causada pela 
obesidade. 
 

Produto Dosagem 

MetaBody® 500mg 

Meratrim® 250mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar duas cápsulas de Metabody® ao dia e uma 
cápsula de Meratrim® ao dia (antes da refeição).   

Potente Emagrecedor 
 
Indicação: diminui a absorção de carboidratos, aumenta a 
saciedade e diminui a produção de gordura. 
 

Produto Dosagem 

Citrimax® 500mg 

InSea2® 250mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia 1 hora 
antes do almoço e jantar. 
 
Slim Drink 
 
Indicação: aumento da saciedade e do bem estar e bloqueio 
parcial da produção de novas células de gordura. 
 

Produto Dosagem 

Vita Kombucha 1 sachê 

Citrimax® 500mg 

Base Refresco Laranja  2,5g 

 
Posologia: Diluir o conteúdo do sachê em 250ml de água e 
tomar 1 hora antes do almoço e jantar. VitaKombucha 
apresenta a versão Chá preto sabor pêssego ou Hibiscus 
sabor erva-doce. 
 



 
 

Refeição Livre sem Danos 
 
Indicação: redução da absorção de carboidratos para as 
refeições fora da dieta. 
 

Produto Dosagem 

InSea2® 500mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

  
Posologia: Tomar uma cápsula 30 minutos antes da refeição 
livre. 
 
Equilíbrio da Microbiota e do Metabolismo 
 
Indicação: recuperação e manutenção da microbiota 
intestinal saudável, controle no ganho de peso e da 
inflamação. 
 

Produto Dosagem 

BIOintestil® 200mg 

Excipiente IP5* qsp 1 cápsula 

 

+ 
 

Produto Dosagem 

Corebiome® 300mg 

*Consulte Módulo Excipiente do Guia de Formulações 

 
Posologia: Corebiome® uma vez ao dia, uso contínuo. 
BIOintestil®, três vezes ao dia. 
 
Inibidor da Absorção de Carboidratos 
 
Indicação: controle dos níveis de insulina e gerenciamento 
de peso. 
 

Produto Dosagem 

InSea2® 250mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula antes do almoço e jantar. 
 
Prevenção do Diabetes 
 
Indicação: controle dos níveis de insulina e gerenciamento 
de peso. 
 

Produto Dosagem 

Metabody® 250mg 

InSea2® 250mg 

Picolinato de Cromo 50mcg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

  
Posologia: Tomar uma cápsula antes do almoço e jantar. 
 



 
 

Combo Sem Culpa 
 
Indicação: diminui a absorção de carboidratos, aumenta a 
saciedade e diminui a produção de gordura. 
 

Produto Dosagem 

DNF-10 500mg 

InSea2 250mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia, antes da principal 
refeição. 
 
Combo Redução da Compulsão Alimentar 
 
Indicação: redução de peso, aumento da queima de gordura 
e redução da compulsão alimentar. 
 

Produto Dosagem 

DNF-10 500mg 

Relora 250mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

Posologia: Tomar uma cápsula ao dia, antes da principal 
refeição. 
 
 
 
 

Saciedade e Perda de Peso 
 
Indicação: aumento da saciedade, redução da ingestão 
calórica, controle de peso e controle glicêmico. 
 

Produto Dosagem 

Metabody® 500mg 

DNF-10 500mg 

Excipiente 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula de Metabody® ao dia e uma 
cápsula de DNF-10 ao dia antes das refeições. 
 
Saúde da Próstata 
 
Indicação: aumenta a função do sistema reprodutivo, a 
produção e qualidade do esperma e mantém níveis 
saudáveis de testosterona. 
 

Produto Dosagem 

KSM-66® 225mg 

Exselen Plus 5mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula três vezes ao dia. 
 
 
 



 
 

Estimulante da Função Sexual Masculina 
 
Indicação: aumenta a testosterona, regula outros hormônios 
reprodutivos e melhora a qualidade do sêmen. 
 

Produto Dosagem 

KSM-66® 225mg 

Feno Grego 150mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula três vezes ao dia. 
 
Saúde Geral do Homem 
 
Indicação: fortalecimento dos fios de cabelo e diminuição da 
queda. Suporta o sistema reprodutor e melhorar a qualidade 
do sêmen. 
 

Produto Dosagem 

Zinco bisglicinato 60mg 

Exselen Plus 10mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
+ 
 
 

Produto Dosagem 

BioSil™ 520mg 

 
Posologia: Tomar uma cápsula de cada formulação ao dia. 
 
Shot Detox Diário 
 
Indicação: eliminação de substâncias tóxicas. Garante uma 
boa saúde cardiovascular e previne o envelhecimento 
precoce. 
 

Produto Dosagem 

Oxxynea® 800mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 
Controle da Compulsão Alimentar 
 
Indicação: aumenta o bem estar e diminui a compulsão 
alimentar. 
 

Produto Dosagem 

Relora® 250mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula três vezes ao dia. 
 
 



 
 

Aumento da Função Sexual em Mulheres 1 
 
Indicação: Aumento da excitação, libido e orgasmo em 
mulheres.  
 

Produto Dosagem 

KSM-66® 300mg 

Feno Grego  150mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula duas vezes ao dia. 
 
Prevenção do Fotoenvelhecimento e Cuidados com Cabelos 
e Unhas 
 
Indicação: Prevenção e controle do envelhecimento, 
fotoprotetor e iluminador da pele e fortalecimento de unhas 
e cabelos. 
 

Produto Dosagem 

Exselen Plus 10mg 

Opextan® 160mg 

Zinco bisglicinato 60mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
+ 

 
Produto Dosagem 

BioSil™ 520mg 

 
Posologia: Tomar uma cápsula de cada formulação ao dia. 
 
Controle da Candidíase 
 
Indicação: fortalecimento imunológico e equilíbrio da 
microbiota intestinal para prevenção de doenças recorrentes 
como a candidíase. 
 

Produto Dosagem 

BIOintestil® 600mg 

EpiCor™ 500mg 

Excipiente IP5* qsp 1 cápsula 

*Consulte Módulo Excipiente do Guia de Formulações. 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 
 
Prevenção da Infecção Urinária de Repetição 
 
Indicação: equilíbrio da microbiota intestinal e inibição da 
adesão de bactérias no trato urinário para prevenção de 
infecções recorrentes. 
 

Produto Dosagem 

BIOintestil® 300mg 



 
 

Cranberry 400mg 

Excipiente IP5 qsp 1 cápsula 

*Consulte Módulo Excipiente do Guia de Formulações 
 
Posologia: Tomar duas doses ao dia. 
 
Shot Detox Diário 
 
Indicação: Eliminação de substâncias tóxicas. Garante uma 
boa saúde cardiovascular e previne o envelhecimento 
precoce. 
 

Produto Dosagem 

Oxxynea® 800mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 
 
Longevidade e Capacidade Antioxidante 
 
Indicação: Prevenção contra o estresse oxidativo e 
envelhecimento precoce. 
 

Produto Dosagem 

Nutree.U Regulagem de Radicais 
Livres 

1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia. 
 

Complexo Imunizante 
 
Indicação: Prevenção contra infecções de repetição como 
candidíase e herpes, causadas pela baixa imunidade. 
 

Produto Dosagem 

Imuno TF 50mg 

Lactobacillus reuteri 108 UFC 

Lactobacillus helveticus 109 UFC 

Excipiente IP5 qsp  1 cápsula 

*Consulte Módulo Excipiente do Guia de Formulações 
 
Posologia: Tomar uma cápsula, uma vez ao dia. 
 
Equilíbrio da TPM 
 
Indicação: Melhora dos sintomas da TPM como alterações 
de humor, ansiedade e compulsão alimentar. 
 

Produto Dosagem 

Pinetonina® 50% 

Rhinosolv®  50% 

 
+ 
 
 



 
 

Produto Dosagem 

Relora® 250mg 

Excipiente qsp  1 cápsula 

 
Posologia: Borrifar 1 jato de Pinetonina® em cada narina de 
1 a 2x ao dia (embalagem de spray nasal); tomar 1 cápsula de 
Relora® duas vezes ao dia. 
 
Anti-gripe Revitalizante  
 
Indicação: indicado para fortalecimento do sistema 
imunológico e prevenção de doenças oportunistas. 
 

Produto Dosagem 

EpiCor™ 500mg 

Exselen Plus 10mg 

Zinco bisglicinato 60mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 
 
Composto Pró-longevidade 
 
Indicação: aumento da resistência imunológica, prevenção 
de doenças oportunistas, ação antioxidante e 
rejuvenescedora. 
 

Produto Dosagem 

EpiCor™ 500mg 

Exselen Plus 10mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 
 
Cápsula Anti-aging 
 
Indicação: prevenção do envelhecimento precoce, minimiza 
o aparecimento de linhas e rugas de expressão e melhora 
hidratação e a estrutura da pele e dos cabelos. 
 

Produto Dosagem 

Exselen Plus® 10 mg 

Zinco quelato 60 mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
+ 
 

Produto Dosagem 

BioSil™ 520mg 

 
Posologia: Tomar uma cápsula de cada formulação ao dia. 
 
 



 
 

Prevenção do Dano Oxidativo 
 
Indicação: prevenção e controle do envelhecimento. 
 

Produto Dosagem 

Exselen Plus® 10mg 

Opextan® 160mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 
 
Agente Redox 
 
Indicação: prevenção dos danos causados pelos radicais 
livres. Antioxidante. 
 

Produto Dosagem 

Exselen Plus® 10mg 

Betacaroteno 100mg 

Vitamina E 100mg 

Excipiente qsp 1 cápsula 

 
Posologia: Tomar uma cápsula ao dia. 
 
 
 
 

Suplementação de Vitamina D 
 
Indicação: suplementação de vitamina D para indivíduos com 
insuficiência de vitamina D. Especialmente indicado para 
pessoas vegetarianas, veganas ou com intolerância à lactose. 
 

Produto Dosagem 

Vit D Natural 10mg* 

Base ODF** 1 filme 

*Equivalente a 400UI de vitamina D. 
**Consulte Módulo Excipiente do Guia de Formulações. 

 
Posologia: Colocar 1 filme sob a língua uma vez ao dia. 
 


