




Nosso portfólio exclusivamente projetado de suplementos 
nutricionais caminha lado a lado com a filosofia da QNet de 
aprimoramento de vida e uma vida completamente saudável... 
por dentro e por fora.

Apresentado tendo em mente nosso cliente, esta seleção 
de marcas de qualidade, vitalidade e alto valor nutricional 
proporciona a você e sua família um jeito de levar uma vida 
saudável e equilibrada.



Vitalidade quando você 
precisar dela
NutriSky® é uma mistura para suco contendo 
Swietenia macrophylla, uma fruta com alta 
concentração de flavonoides e saponinas. Estes 
são dois excepcionais grupos de nutrientes que 
se misturam e juntos têm o efeito de aumentar a 
resistência e vitalidade ao melhorar a circulação 
sanguínea enquanto também revigoram e 
fortificam o corpo.

As origens da Swietenia 
Macrophylla
Por mais de 1.000 anos, a Swietenia 
macrophylla, uma fruta tropical rara, rica em 
flavonoides e saponinas, é consumida pelos 
nativos por suas propriedades vitalizantes e 
curadoras. Nos anos 90, um esforço de cinco 
anos de pesquisa finalmente obteve sucesso 
em processar a fruta num extrato alimentar 
concentrado saudável.

Swietenia macrophylla é uma fruta de uma 
árvore sempre verde pertentecente à família 
das Melias e cresce em países tropicais, tais 
com Ilhas Salomão, onde o clima é ideal para 
um ambiente livre de poluição. Swietenia 
macrophylla também oferece uma mistura 
valiosa de proteínas, vitaminas, carboidratos, 
enzimas, fibras dietéticas, gorduras, minerais e 
diversos nutrientes essenciais que podem ser 
prontamente assimilados pelo corpo humano 
com resultados excelentes.

Principais Benefícios 
das Saponinas
• Melhora sua vitalidade.
• Fortalece seu sistema imunológico.
• Revigora a função de seu coração.

Principais Benefícios 
dos Flavonoides
• Melhora a circulação sanguínea e a 

resistência. 
• Oferece proteção contra danos causados por 

radicais livres.
• Reduz o acúmulo de gorduras na corrente 

sanguínea



Pathman Senathirajah
Diretor Executivo
The V
“Em minha profissão de instrutor e palestrante internacional, 
gasto horas entre a realização de eventos, apresentações no 
palco e viagens transatlânticas. Faço isso há quase uma década, 
e meu corpo cedeu ao cansaço e desgaste físico várias vezes. 
E foi quando descobri o NutriSky®. Com diversos ingredientes 
naturais que repõem a energia, o NutriSky® causou um aumento 
incrível em minha resistência Hoje em dia, eu não só tenho o 
dobro de energia quando estou no palco, como ainda tenho 
energia de sobra para jogar golfe. NutriSky® é um produto 
inacreditável em que muitas pessoas e eu confiamos. Se você 
procura vitalidade pronta para consumo, tudo o que precisa é de 
um pacote de NutriSky®.”

Promove a circulação 
sanguínea e impulso de 
sua vitalidade
A Swietenia Macrophylla é o ingrediente mais 
importante no NutriSky®, tendo efeitos benéficos 
devido à saponina e flavonoides, agindo em 
sinergia para promover sua vitalidade e resistência. 

As saponinas demonstraram in vitro atividades 
anti-elastase e anti-hialuronidase, úteis na 
proteção e tratamento de insuficiência circulatória. 
As saponinas inibem a atividade de hialuronidase 
em uma dose não competitiva e não dependente. 
A ação estimulante das saponinas na circulação 
sanguínea é reforçada pelos flavonoides. A 
principal atividade atribuída aos flavonoides é que 
eles agem como agentes de ativação circulatória, 
nomeadamente as que reduzem a permeabilidade 
e aumentam a resistência da capilaridade 
sanguínea. Estes resultam num impulso de sua 
vitalidade.

Ingredientes
Maltodextrin, Fructus Swietenia Macrophyllae, 
Psyllium Husk, Pó Vege, aromatizantes, Frutafit, 
Fibra solúvel, pó de suco de limão e stevia (12 g 
por porção).

Sugestões de Uso
• ½-1 sachê se necessário.
• Misturado a 200 ml de água. 
• Mexa e sirva. 

www.nutrisky.com



Olé Olive Leaf Extract é 
a sua nova solução para 
impulsionar em cinco vezes 
ou mais os antioxidantes 
do que os suplementos 
tradicionais de vitamina C. 
Sua absorção eficaz no 
corpo é facilitada por sua 
foma líquida consumível. 
Basta simplesmente uma 
colher cheia na sua boca ou 
adicioná-lo a sua comida ou 
bebida favorita.

Extrato de folhas de oliva
Seu Guarda-Costas Natural
Sem um sistema imunológico suficientemente 
ativo, seu corpo fica vulnerável a qualquer 
mal-estar, doença ou indisposição que surja. 
Mas enquanto seu sistema imunológico estiver 
ocupado protegendo seu corpo, o que protege 
seu sistema imunológico?

O extrato de folha de oliva é amplamente 
considerado o defensor natural definitivo de 
seu sistema imunológico, contendo 400% mais 
capacidade antioxidante que a vitamina C e 
até 40 vezes mais polifenóis que o azeite extra 
virgem.

Com seu alto conteúdo de antioxidantes e 
capacidade polifenólica, o extrato de folha de 
oliva é um combatente poderoso contra os 
radicais livres.



A Fonte do Bem-Estar
O uso do extrato de folha de oliva tem uma longa 
e sólida história, com testes científicos afirmativos 
que remontam ao século XIX. O extrato das 
folhas de oliva contém diversos elementos 
característicos que são vitais para a boa saúde, 
incluindo vitamina C, ferro, zinco, selênio, cromo, 
betacaroteno e uma variedade extensa de 
aminoácidos importantes. O extrato de folha de 
oliva também é uma rica fonte de antioxidantes. 
Tradicionalmente, o extrato de folha de oliva 
tem sido utilizado para tratamento de febres, 
resfriados e gripes, tosses comuns e asma. 

Antioxidantes e a Luta 
Contra os Radicais Livres
Quando inalamos oxigênio, nossas células o 
utilizam para produzir energia, processo que 
resulta em radicais livres como subproduto 
natural. Os radicais livres são moléculas que 
perderam um de seus elétrons, tornando-as, 
portanto, desequilibradas e altamente reativas. 
Esses radicais livres causam danos a nossos 
corpos, chamados danos oxidantes. Além disso, 
a má alimentação, exposição excessiva ao sol, 
poluição e substâncias encontradas em bebidas 

alcoólicas e cigarros também criam radicais 
livres que também danificam as células.

Os antioxidantes previnem ou retardam os danos 
oxidantes a nosso corpo e também reparam 
células danificadas. Eles podem também ajudar 
a retardar os sinais de envelhecimento pela 
redução da degeneração celular e pelo auxílio na 
prevenção de diversas doenças degenerativas.

O extrato de folha de oliva é uma fonte 
significativa de antioxidantes; foi comprovado 
cientificamente que ele contém cinco vezes 
mais capacidade antioxidante que a vitamina C 
e possui quase o dobro do poder dos Extratos 
de Chá Verde e de Sementes de Uva, que 
também são conhecidas fontes populares de 
antioxidantes. Além disso, as frutas que são em 
geral associadas a alto nível de antioxidantes 
- como a uva-do-monte e a framboesa - 
contêm apenas um pequena fração do poder 
antioxidante se comparadas aos extratos de 
folhas de oliva recém-colhidas.



Oxygen Radical Capacity (ORAC) µmol TE/gram

Ascorbic Acid
(Vitamin C) 2,100

Green Tea
Extract 5,937

Grape Seed
Extract 6,250

10,465
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COMPARAÇÕES COM 
FRUTAS E SUPLEMENTOS 
ANTIOXIDANTES



Antioxidantes Polifenólicos 
e Flavonoides
O extrato de folha de oliva contém um amplo 
espectro de antioxidantes polifenólicos que 
têm poderosas propriedades contra radicais 
livres. O principal fenol presente no extrato de 
folhas de oliva - a oleuropeína - é considerado 
fortalecedor do sistema imunológico; 
pesquisas demonstram que este tem efeito 
hipotensivo positivo in vivo (no corpo) e 
demonstra forte atividade antioxidante. 
Combinados aos diversos fenóis existentes no 
extrato de folha de oliva estão os flavonoides 
- sendo a rutina, a catechina e a luteolina os 
mais ativos dos antioxidantes potentes.

Antimicrobiano
Entre os muitos fenóis encontrados no extrato 
de folhas de oliva recém-colhidas está presente 
o hidroxitirosol, que é um catecol derivado 
da oleuropeína. Tanto a oleuropeína como o 
hidroxitirosol são agentes antimicrobianos poderosos 
que combatem diversos tipos de vírus, bactérias, 
levedos e fungos. O hidroxitirosol, em especial, 
é conhecido por seu amplo espectro de efeitos 
antimicrobianos.

The Herxheimer Effect
Algumas vezes quando as pessoas começam 
a tomar suplementos limpantes que lutam 
contra micróbios e radicais livres, eles tem 
uma experiência indesejada mas inofensiva de 
sintomas de curto prazo, tais como fadiga, dor 
de cabeça leve, dor muscular ou nas juntas ou 
irritações leves. Isto é porque o suplemento 
está ‘limpando’ o corpo e matando micróbios 
patológicos indesejados.

O corpo começou seu processo de cura 
natural para livrar-se destas toxinas com a 
ajuda do suplemento.

Isto é chamado de ‘efeito curador’ ou ‘efeito 
Herxheimer’.

Nem todo mundo tem a experiência do 
efeito Herxheimer, mas aqueles que têm, é 
importante lembrar-se que é completamente 
normal e que não irá durar muito. Estes 
sintomas simplesmente indicam que o 
suplemento começou a fazer efeito e está 
realmente eliminando algumas das causas da 
má saúde.

Muitos práticos de saúde recomendam beber 
bastante água entre as doses do suplemento, 
especialmente nas primeiras duas semanas. 
Isto ajuda a manter o sistema linfático e os rins 
funcionando adequadamente e faz com que 
seja mais capaz de lidar com o excesso de 
toxinas.

O papel das ervas 
alternativas na medicina 
moderna
Uma preocupação recente é de que o uso 
disseminado e possivelmente o excesso 
de uso de antibióticos e drogas prescritas 
atualmente - antes as armas mais sagradas da 
medicina convencional - estejam na verdade 
fazendo com que os micróbios alvejados 
se tornem mais resilientes, resultando em 
doenças mutantes que escapam do efeito dos 
antibióticos.

O aspecto natural do potencial de medicina em 
plantas, tais como o extrato de oliva, faz com 
que o uso complementar e vantajoso para um 
estilo de vida saudável.



Total Antioxidant Capacity (TAC)  TAC = Hydrophylic ORAC + Lipophylic ORAC (µmol TEL/Litre)

Mangosteen Juice 56,994

Noni Juice 17,998

Acai & Guarana Juice 59,994

Goji Juice 81,000
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Total Antioxidant Capacity-(TAC) µmol TE/Litre

507,184

Até 500% mais TAC 
do que sucos de fruta 
líderes no setor
A capacidade antioxidante total (TAC) do Olé é 
500% maior do que o ‘super suco’ antioxidante 
líder do mercado.

Ingredientes Puros e 
Naturais
Olé não contém flavorizantes artificiais, corantes, 
conservantes, álcool, açúcar, lactose, amido, 
levedura, glúten ou produtos de origem animal.

Reconhecimento do 
Controle de Qualidade
Reconhecimento, listagem e/ou certificação de 
diversos órgãos governamentais, incluindo:

     o Boas Práticas de Fabricação (GMP)
     o Registro Australiano de Produtos 
        Terapêuticos (ARTG)
     o Diretrizes da OMS sobre Boas Práticas 
        de Agricultura e Colheita de Remédios 
        Herbais (GACP)
     o Instalações com Certificado Halal 
        fornecido pela Gold Coast
        Serviços de Certificação Halal

COMPARAÇÕES COM 
“SUPER SUCOS” 
ANTIOXIDANTES

Principais Benefícios
• Fortalece seu sistema imunológico. 
• Minimiza o dano de radicais livres às 

suas células causado por poluentes, 
exposição prolongada ao sol, dieta 
pobre em nutrientes e substâncias 
provenientes do álcool e de cigarros.

• Ajuda a manter a boa saúde o ano todo 
com doses diárias.

• Reduz o dano causado pela oxidação 
provocada pelo oxigênio quando 
respiramos.

Sugestões de Uso
Adulto:  1 colher de chá (5 ml) 2 a 3 vezes ao  
           dia com as refeições.
Crianças:  ½ colher de chá (2.5 ml) 2 a 3 vezes  
           ao dia com as refeições.

• Sirva Olé em uma colher de chá e 
consuma direto da garrafa para uma 
ingestão rápida e fácil.

• Misture uma colher de chá de Olé com 
seu suco de frutas ou outra bebida; 
misture apenas meia colher de chá para 
crianças.

• Mantenha em local com temperatura 
abaixo de 30º C para garantir a integri-
dade de Olé.

• Beba bastante água entre suas doses 
de Olé.

• Adicione uma colher de chá de Olé dire-
tamente a sua refeição; adicione apenas 
meia colher de chá para crianças.



“A Dra. Sulaiman enfatiza o poder natural do Olé 
de promover a saúde em geral…”

Dra. Zaitun Sulaiman, 
PhD em Psicologia 
Clínica psicoterapeuta
Certificada em anti-envelhecimento (A4M)

A Dra. Zaitun Sulaiman possui título de Doutora em 
Psicologia Teocêntrica pela Universidade de La Salle, 
USA. Ela é certificada pelo Conselho de Medicina Anti-
Envelhecimento & Regenerativa (A4M) e busca certificação 
em terapia hormonal. 

Ela também é a Presidente da Academia de Terapias 
Alternativas (Ásia) Sdn Bhd e facilitadora especializada em 
treinamento de habilidades interpessoais na arte de gestão 
de pessoas para o setor empresarial e governamental 
desde 1994. A Academia oferece ainda programas de 
treinamento em qualificação e reciclagem para profissionais 
de saúde no campo das medicinas complementares.

Nosso corpo necessita de grandes doses de vitamina C 
para aliviar nossa resposta ao estresse e a extraímos da 
comida que ingerimos. Nós temos muita sorte de ter o 
Olé Olive Leaf Extract, que contem diversos componentes 
essenciais para nossa boa saúde, como a vitamina C, 
Ferro, Zinco, Selênio, Cromo e Betacaroteno, assim como 
diversos aminoácidos vitais para nosso organismo. Olé 
Olive Leaf Extract é uma excelente escolha, visto que 
contém 400 por cento a mais de potencial antioxidante do 
que a vitamina C! 

“Uma das melhores coisas sobre o Olé Olive Leaf Extract 
é que ele vem em forma líquida, o que ajuda seu corpo a 
absorver minerais, vitaminas e nutrientes para a corrente 

Aviso

Não ultrapasse as quantidades sugeridas. Se você estiver grávida, amamentando, tiver quaisquer doenças crônicas ou 
recorrentes, por favor, consulte um médico ou profissional de saúde antes de utilizar este produto.

Termo de Isenção de Responsabilidade

Este produto é destinado para uso associado a uma dieta saudável e exercícios regulares para a manutenção de boa saúde 
geral. Ele não deve ser usado para tratamento, cura ou prevenção de qualquer disfunção ou doença. Este produto não substitui 
o aconselhamento de um médico ou profissional de saúde. Em caso de desconforto associado ao uso deste produto, consulte 
um médico imediatamente.

www.ole-leaf.com

sanguínea mais eficazmente do 
que qualquer cápsula ou tablete 
vendido no mercado.” 

“Olé é sem dúvida alguma o 
produto ideal para você.” “Até eu 
mesmo uso Olé como o guarda-
costas natural de meu corpo!”



Asalada grega ou horiatiki salata é conhecida 
e desfrutada ao redor do mundo. É um 
acompanhamento comum de qualquer 
refeição grega e também maravilhosa sozinha 
ou com qualquer refeição. Muitas cozinhas 
adotaram o prato e ele pode ser encontrado 
em muitos restaurantes como uma entrada, 
acompanhamento ou prato principal. Com sorte, 
essa receita ajudará você a atingir os sabores 
fortes autênticos pelos quais ela é conhecida. A 
dica é dar atenção aos menores detalhes que a 
fazem tão maravilhosa: coisas do tipo tomates 
suculentes, pepino crocante, um bom azeite 
de oliva, belas azeitonas, queijo feta cremoso e 
ervas adoráveis, e é claro, adicionar o Olé Ollie 
leaf Extract em seu molho para fazer a salada 
mais benéfica para sua saúde.

Para 4 porções
Ingredientes

1 tomate cortado médio
200 g de tomate cereja cortado
1 cenoura vermelha média
1 pepino
1 pimentão verde
1 mão cheia de endro fresco
1 mão cheia de hortelã fresca
1 xícara de azeitonas pretas
200g de queijo feta em bloco
¼ xícara de azeite extra virgem
3 colheres de chá de vinagre de vinho tinto
1 colher de chá de Olé olive leaf extract
½ colher de chá de orégano seco
¼ colher de chá de pimenta preta fresca
¼ colher de chá de sal marinho

Instruções

1. Corte os tomates médios em fatias e os 
tomates cereja pela metade. Coloque 
todos os tomates numa saladeira grande. 
Fatie a cebola roxa bem fininha, da 
espessura de uma camada de wafer e 
adicione aos tomates. Passe o garfo 
nas laterais do pepino, deixando marcas 
profundas na casca e, em seguida, corte 
em fatias grossas. Tire as sementes do 
pimentão, fatie em rodelas e adicione à 
salada, junto com o pepino.

2. Corte o endro e a maior parte das folhas 
de hortelã, reserve galhos pequenos 
para decorar. Adicione as ervas cortadas 
à saladeira, em seguida, esprema as 
azeitonas pretas, de modo que elas 
molhem os vegetais, e então as coloque 
junto.

3. Combine o azeite de oliva extra-virgem, 
vinagre tinto, orégano seco e o Olé olive 
leaf extract em um recipiente de plástico 
pequeno com tampa. Agite bastante para 
misturar tudo junto e jogue sobre a salada. 
Regue com sal e pimenta preta e deixe a 
salada marinar até que esteja pronta para 
servir.

4. Para servir, deixe o queijo feta fatiado bem 
em cima da salada. Espalhe o orégano por 
cima com as folhas de hortelã, regue com 
azeite de oliva extra virgem e leve direto à 
mesa.

Você sabia?
O extrato das folhas de oliva 
contém diversos elementos 
característicos que são vitais 
para a boa saúde, incluindo 
vitamina C, ferro, zinco, 
selênio, cromo, betacaroteno 
e uma variedade extensa de 
aminoácidos importantes. 
O extrato de folha de oliva 
também é uma rica fonte de 
antioxidantes. Tradicionalmente, 
o extrato de folha de oliva tem 
sido utilizado para tratamento 
de febres, resfriados e gripes, 
tosses comuns e asma.

Salada Grega
Uma fonte deliciosa de antioxidantes



O FibreFit é uma fibra dietética 100% natural 
e solúvel que é feita de uma fonte de planta 
orgânica chamada Gum Acacia, que é rica em 
prebióticos que ajudam nossa estimulação 
intestinal de bactérias benéficas, mantendo 
assim um sistema digestivo saudável. Com 
o seu rico conteúdo em cálcio, o FibreFit 
também ajuda a promover ossos e dentes mais 
fortes, sendo portanto um dietético completo 
vencedor.

Uma parte essencial de 
uma dieta saudável
Há dois tipos de fibra dietética que são 
importantes para uma boa saúde.

• Fibra Solúvel. Esse tipo de fibra 
dissolve-se na água para formar um 
material parecido com um gel. Há 
algumas evidências de que as fibras 
solúveis podem diminuir o risco de 
doenças cardíacas pela redução de 
absorção do colesterol pela corrente 
sanguínea. Você poderá encontrar 
um percentual de fibras solúveis 
em alimentos como a aveia integral, 
ervilhas, feijões, maçãs, frutas cítricas, 
cenouras, cevada e psyllium.

• Fibras Insolúveis. Esse tipo de fibras 
promove o movimento do resíduo 
acumulado por todo o seu sistema 
digestório e aumenta o bolo fecal, de 
forma que é benéfico àqueles que sofrem 
com constipação ou idas irregulares ao 
banheiro. Farinha de trigo integral, farelo 
de trigo, nozes e muitos vegetais são boas 
fontes de fibras insolúveis.

Benefícios à Saúde 
Derivados de uma Dieta 
Rica em Fibras

• Ajuda a prevenir a prisão de ventre
• Reduz o risco de problemas digestórios
• Ajuda a reduzir os níveis de colesterol 

no organismo
• Ajuda a controlar os níveis de açúcar no 

sangue
• Auxilia no controle do peso

Você Ingere Fibras o 
Suficiente?
De quanta fibra você precisa? Por 
meio de extensas pesquisas, cientistas 
determinaram que uma pessoa deve consumir 
aproximadamente, em média, 25-38 gramas 
de fibras por dia (ou 10-13 gramas a cada 
1.000 calorias) , das quais 5-10 gramas no 
mínimo devem se constituir de fibra solúvel. 
De acordo com as Diretrizes Dietéticas 
Americanas, comer fibras é importante para o 
funcionamento adequado do intestino e pode 
reduzir os sintomas de constipação crônica, 
hemorroidas e outros problemas digestórios, 
como a diverticulite. Inclusive há evidências 
que sugerem a redução do risco de alguns 
tipos de câncer - como o câncer de cólon - por 
meio de uma dieta rica em fibras.



Fonte alimentar
Comparação de fibras solúveis*

3 sachês
(dosagem diária para adultos**)

Fibra solúvel: 15.06 g

xícaras de
alface150
fatias de pão 
integral50

figos secos16

ameixas secas44

cenouras13

xícaras de 
mirtilos37

xícaras de 
repolho roxo25

Mais fibras solúveis do que 

tigelas de aveia

xícaras de 
brócolis

maçãs

10

6

15
*Adaptado de Anderson JW. Fibras de plantas em alimentos. 2nd ed. HCF Nutrition Research Foundation Inc, PO Box 22124, Lexington, KY 40522, 1990.
**2 sachês pela manhã e 1 sachê à noite.

=
Tamanho da porção: 1 tigela | Fibra solúvel: 1,4 g

Tamanho da porção: 1 xícara | Fibra solúvel: 2,4 g

Tamanho da porção: média | Fibra solúvel: 0,34 g

Tamanho da porção: média | Fibra solúvel: 1,1 g

Tamanho da porção: 1 xícara | Fibra solúvel: 0,4 g

Tamanho da porção: 1 xícara | Fibra solúvel: 0,6 g

Tamanho da porção: 1 xícara | Fibra solúvel: 0,1 g

Tamanho da porção: 1 fatia | Fibra solúvel: 0,3 g

Tamanho da porção: média | Fibra solúvel: 1,0 g Tamanho da porção: média | Fibra solúvel: 0,93 g
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Coloque FibreFit em 
Sua Dieta
FibreFit contém extrato da goma das 
árvores acácia-do-senegal (Acacia 
Senegal) e esponjinha amarela (Acacia 
Seyal) da Savana que têm cerca de 
85% (em peso) de fibra solúvel. FibreFit 
oferece a você a fibra solúvel que seu 
corpo necessita diariamente.

FibreFit é constituída de 100% de fibra 
dietética solúvel, natural sem adição 
de açúcar, adoçante artificial, corantes, 
flavorizantes ou qualquer aditivo químico.

Além de ter alto grau de fibras solúveis, 
FibreFit é rico em cálcio, o que ajuda 
no desenvolvimento de ossos e dentes 
fortes. FibreFit é feito da goma de acácia, 
fonte vegetal natural que é rica em 
prebióticos. Prebióticos são responsáveis 
por estimular o crescimento e a atividade 
de bactérias benéficas na flora intestinal. 
Isto é fundamental para o equilíbro 
geral do pH e manutenção do sistema 
digestivo saudável.

Aplicações sugeridas

• FibreFit dissolve mais rápido 
em líquidos mornos e também 
é solúvel em água fria, sucos 
cítricos frescos, café e leite.

• Para garantir que FibreFit se 
dissolva totalmente, adicione 
1 ou 2 sachês em sua bebida 
enquanto mistura rapidamente.

• FibreFit não tem gosto, odor e 
não engrossa os líquidos. FibreFit 
pode ser facilmente combinado a 
diversos alimentos, sem qualquer 
modificação em sua textura e sabor 
no produto final. Apenas espalhe 
FibreFit sobre seu alimento para 
aumentar a ingestão de fibras.

• FibreFit é altamente resistente ao 
calor, o que faz dele adequado 
para pastelaria, confeitaria 
etc. Ele também é resistente à 
fermentação, portanto, pode 
ser usado em pães no forno, 
bolos etc. Ele mantém suas 
propriedades nutricionais intactas 
durante o processo e em todo seu 
período de validade.

• Para manter a integridade 
deste produto, guarde-o em 
um local seco e confira a data 
de vencimento na lateral da 
embalagem.

Termo de Isenção de Responsabilidade

Se você tem problemas intestinais ou diabetes, consulte um médico antes de 
acrescentar um suplemento de fibras à sua dieta. Pergunte também a um médico ou 
farmacêutico se um suplemento de fibra pode interagir com algum medicamento que 
você estiver tomando.

www.fibrefit.net

FibreFit é certificado pelo Halal.



Um batido saudável 
de morango com 
banana
É hora de desintoxicar seu sistema
Batidos de frutas podem ser uma das refeições 
mais nutritivas e deliciosas do mundo. Batidos 
de frutas saudáveis são carregadas de 
fitonutrientes, vitaminas, minerais, enzimas e 
fibras que fazem maravilhas para sua saúde e 
fortificam as defesas contra doenças.

Quando as frutas são batidas, as fibras das 
plantas são quebradas do mesmo jeito que 
quando você as mastiga; o liquidificador 
literalmente faz a maior parte da mastigação 
por você. E mastigar a comida mais 
profundamente significa que você irá absorver 
mais dos nutrientes.

Não há nada como um delicioso café-da-
manhã. Batidos podem dar a seu corpo um 
verdadeiro impulso nas manhãs. Não somente 
é uma receita fácil de fazer, mas a combinação 
de morangos e banana cria uma receita de 
batido de fruta de baixa gordura excelente 
quando você não tem muito tempo para comer 
um café-da-manhã completo.

Porções: 3
Ingredientes
300 ml de leite desnatado 1% de gordura
250 g de morangos descascados
1 banana descascada em pedaços
15 ml de mel
150 ml de iogurte natural 
1 sachê de FibreFit

Preparação
1. Coloque todos os ingredientes no liquidificador 
e bata até obter uma mistura cremosa.
2. Adoçe de acordo com seu gosto.
3. Coloque em copos e sirva.

Informação nutricional de uma 
porção
Calorias: 137
Calorias de gordura: 18
Gordura total: 2g
Colesterol: 7mg
Sódio: 54mg
T: 32,2g 
Fibra dietética: 7,7g
Proteína: 5,1g

   Você sabia disto?
• Morangos contêm uma variedade de 

nutrientes, com vitamina C em destaque no 
grupo. Eles também fornecem uma fonte 
excelente de vitamina K e manganês, assim 
como ácido fólico, potássio, riboflavina, 
vitamina B5, vitamina B6, cobre, magnésio 
e ácidos graxos de ômega 3. Além destes 
nutrientes benéficos, os morangos também 
contêm níveis significantes de fitonutrientes 
e antioxidantes que ajudam a lutar contra os 
radicais livres que danificam nossas células.

• Uma única banana contém a incrível 
quantidade de 400mg de potássio - um 
dos mais importantes nutrientes para 
manter nosso coração e sistema nervoso 
saudáveis. Estudos científicos da Associação 
Americana do Coração, Centro Médico da 
Universidade de Maryland e Universidade 
do Colorado mostraram que dietas que têm 
baixo potássio geralmente resultam em alta 
pressão sanguínea e um aumento de risco de 
derrames. A quantidade diária recomendada 
de potássio é de 4g, o que pode ser 
facilmente alcançado comendo uma ou duas 
bananas por dia.

• Além de ter alto grau de fibras solúveis, 
FibreFit é rico em cálcio, o que ajuda no 
desenvolvimento de ossos e dentes fortes. 
FibreFit é feito da goma de acácia, fonte 
vegetal natural que é rica em prebióticos. 
Prebióticos são responsáveis por estimular 
o crescimento e a atividade de bactérias 
benéficas na flora intestinal. Isto é fundamental 
para o equilíbro geral do pH e manutenção do 
sistema digestivo saudável.



Milhares de anos de sabedoria chinesa estão 
agora encapsulados em uma única pílula. Com 
o conteúdo da mistura herbal natural e algas 
azuis-verdes saudáveis do VEXTA, você pode 
começar a sentir a eficácia de suas propriedades 
impulsionadoras da vitalidade imediatamente, 
fazendo você se sentir como um imperador de hoje!

SOBRE O VEXTA
Incorporando não somente a receita da corte antiga, mas também aprimorando-a, o VEXTA tem o 
mérito de melhorar o desempenho dos imperadores de hoje. 

Quando os estresses dos dias de hoje exaurem a resistência física de uma pessoa e a função 
adrenal é comprometida, esta falta de energia geralmente dá às pessoas uma capacidade limitada 
de desempenho e inspirações não podem ser direcionadas construtivamente.



INGREDIENTES
  
Cada uma das ervas chinesas pesquisadas e selecionadas do VEXTA- Rhodiola rosea, Cordyceps 
militaris e semente de hananirá (cebolinha chinesa) – tem ingredientes ativos principais que são 
extraídos natrualmente e combinados com a benéfica alga azul-verde para produzir um remédio 
herbal único e potente.

RHODIOLA ROSEA
A raiz Rhodiola rosea é um lendário adaptógeno (uma erva 
natural que aumenta a resistência do corpo contra o estresse, 
trauma, ansiedade e fadiga). Os efeitos de melhora de 
desempenho da Rhodiola rosea são possívels devido a sua 
capacidade de reduzir os níveis de estresse químico do corpo 
que podem impedir as pessoas de funcionar saudavelmente.

CORDYCEPS MILITARIS    
Cordyceps ganhou popularidade em 1993 durante os Jogos 
Nacionais Chineses, quando um time de nove atletas chineses 
bateram nove recordes mundiais e atribuíram seu desempenho 
extraordinário em parte ao uso da Cordyceps. Acredita-se que 
a Cordyceps revigora o Yin e Yang e restaura e melhora as 
funções masculinas.

SEMENTE DE CEBOLINHA 
CHINESA
A semente de cebolinha chinesa, também conhecida como 
hananirá Allium tuberosum, é parte da dieta chinesa e tem sido 
usada como um suplemento natural para tratar uma variedade 
de problemas de saúde. É vista como tendo a capacidade de 
proteger os rins1 e melhorar a energia Yang, ambos essenciais 
para um equilíbrio natural do homem.

ALGA AZUL-VERDE
A alga azul-verde ou sua forma específica, a Spirulina, é tida 
como o alimento mais completo da natureza, devido à sua 
alta concentração de conteúdo antioxidante e nutricional. 
Foi descoberto que ela tem muitos potenciais benéficos 
para a saúde, o que inclui efeitos cardiovasculares e imuno-
estimulantes.

1 Na Medicina tradicional chinesa (TCM), um sistema médico com mais de 4 mil anos de história, o sistema meridiano dos rins é conhecido como a 
‘sede da vitalidade’. O sistema meridiano dos rins pode ser visto como compreendendo não somente o órgão físico, mas também um conjunto de 
funções ou atividades fisiológicas e energéticas. Estas atividades, de acordo com a teoria da TCM, formam a base para o centro da vitalidade e estado 
de saúde do ser humano. Na TCM, é dito que a função dos rins está diretamente correlacionada com o desempenho natural do homem, e seu excesso 
pode desvitalizar os rins do homem. Rins deficientes geralmente se manifestam no homem através de várias formas, incluindo enfraquecimento do 
estímulo natural e/ou impotência. Um diagnóstico paralelo da perspectiva da medicina ocidental pode ser o da baixa testosterona. As duas visões não 
são necessariamente contraditórias, visto que ambas descrevem uma realidade similar, mesmo que de perspectivas diferentes.

Aplicações sugeridas
1 pílula por ingestão, ½ hora depois das refeições.

*Este é um suplemento tradicional. Por favor, consulte seu médico se os sintomas persistirem.
*Aprovado pelo Ministério da Saúde da Malásia.

www.myvexta.com
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Observação:

Os produtos estão sujeitos a disponibilidade e leis aplicáveis do país em que estejam sendo promovidos e enviados. Alguns produtos podem não 
estar disponíveis ou serem adequados para venda ou distribuição em seu país; a QNet reserva-se o direito, a seu critério, de alterar esses produtos 
ou apresentar produtos alternativos disponíveis, se necessário, em substituição. Isenções de responsabilidade, termos e condições serão adotados 
quando necessário e aplicável.
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