SUPLEMENTAÇÃO
COM NUTRILITE™
É SIMPLES.

NUTRILITE™
O MELHOR DA CIÊNCIA
E O MELHOR DA NATUREZA
QUEM CONHECE SABE A DIFERENÇA
Mais de 60% dos brasileiros não consomem
a quantidade ideal de frutas e verduras
recomendadas pela OMS (Organização Mundial
da Saúde)*. A Nutrilite™ existe para ajudá-lo
a preencher esta lacuna e suprir suas
necessidades diárias de vitaminas, minerais
e ﬁtonutrientes.
Somente a Nutrilite™ semeia, planta, colhe
e processa ingredientes em suas próprias
fazendas orgânicas.
E, para unir o melhor da natureza ao melhor
da ciência, ainda conta com 150 cientistas
que trabalham para garantir o melhor
produto para você.

*De acordo com estudo do Instituto de Saúde Nutrilite™, 2014.

HISTÓRIA
SÃO MAIS DE 80 ANOS CONECTANDO
PESSOAS AO MELHOR DA NATUREZA
1915 - Começa a história da Nutrilite™
Fundador da Nutrilite™, Carl F. Rehnborg
percebe a relação entre nutrição e saúde.
Nesta época, criou o primeiro suplemento
para ajudar a equilibrar a alimentação.

1934 - Entra no mercado
Carl produz e comercializa o primeiro
suplemento de vitaminas e minerais
nos Estados Unidos.

1995 - Chega ao Brasil
A Nutrilite™ é lançada.

1998 - Adquire a Fazenda Nutrilite™
em Ubajara, Ceará
No ano seguinte, a fazenda começa
a produzir toda a vitamina C usada
nos produtos Nutrilite™ a partir
da plantação de acerola 100%
orgânica. Hoje é a maior fazenda
de acerola orgânica do mundo.

2006 - Inaugura o Instituto de
Saúde Nutrilite™
O Instituto de Saúde Nutrilite™,
na Califórnia, ajuda as pessoas
a alcançarem a saúde ideal
com a colaboração de especialistas
internacionais.

2012 - Seu sucesso é reconhecido
A Nutrilite™ torna-se a marca número um
em vendas de vitaminas e suplementos no mundo.*

2014 - Lança o Daily Plus
Especialmente formulado para o Brasil, Daily Plus ajuda a
complementar as carências nutricionais de sua alimentação.

*Source Euromonitor International Limited. Vitamins and Dietary Supplements,
World, GBN, Retail Value RSP, % breakdown, 2016 data.

NOVAS
EMBALAGENS
Os rótulos de Nutrilite™ estão de cara nova
e agora contam com informações importantes
que facilitam ainda mais o entendimento
dos produtos.
Agora, eles trazem uma imagem mostrando
quais são os principais ingredientes
e qual a dose diária recomendada.
Para simplificar ainda mais,
as embalagens têm ícones
que representam as funções
de cada suplemento alimentar
para ajudar você a entender
como cada um atua.

Quais são
os principais
ingredientes?
Como
me chamo?

O que sou?

Em que ajudo?

Qual é a dose diária
recomendada?

APRENDA
COM CADA ÍCONE
Conheça o que representa cada um dos ícones
que estarão nas novas embalagens e veja como é
simples entender os benefícios de cada produto.

ANTIOXIDANTES
Os antioxidantes são substâncias que ajudam
a combater os radicais livres no organismo,
retardando o envelhecimento celular.
IMUNIDADE
Auxilia no Sistema Imunológico, ajudando
a fortalecer as defesas do organismo.

EPA + DHA
Ajudam a manter os níveis
saudáveis de triglicérides.

CORAÇÃO
Suplementos que auxiliam
na saúde cardiovascular.

ENERGIA
Proporciona a vitalidade necessária
para enfrentar o dia a dia.
MULHER
Contribui com as propriedades
necessárias para a saúde e o bem-estar
da mulher.
OSSOS
Proporciona a suplementação
de cálcio necessária para auxiliar
no fortalecimento dos ossos.

SAÚDE INTESTINAL
Possuem os nutrientes necessários
para auxiliar na saúde intestinal.

FORÇA
Fornece os suplementos necessários
para ajudar no fortalecimento muscular.
FITONUTRIENTES*
As cinco cores dos fitonutrientes
nos concentrados exclusivos de Nutrilite™
são sinônimo de alimentação balanceada.
*Naturalmente presentes nos concentrados de frutas e hortaliças.

A NUTRIÇÃO
BÁSICA
É UNIVERSAL
Não importa de onde
você é, nem a sua idade,
todos necessitamos
os mesmos nutrientes
essenciais básicos.

AQUI TEM VÍDEO!
Aponte sua câmera aqui e veja
de forma simples como atua cada
nutriente em nosso organismo.

MACRO, MICRO E FITONUTRIENTES
Nutrientes básicos para as suas necessidades.

MACRONUTRIENTES
A nutrição básica é composta de três macronutrientes
principais: proteínas, gorduras e carboidratos.
• Proteínas: estão presentes em todos os seres vivos, são
parte fundamental na formação dos músculos e dos ossos.
• Gorduras: têm também uma função vital em nosso
organismo, pois, além de serem utilizadas para armazenar
energia, elas são responsáveis pela proteção e isolamento
térmico dos órgãos internos.
• Carboidratos: são nossa principal fonte energética e,
diferentemente das gorduras, são utilizados pelo organismo
de forma rápida.

MICRONUTRIENTES
Além dos macronutrientes, também precisamos dos
micronutrientes: vitaminas e minerais.
• Vitaminas: são compostos orgânicos presentes
nos alimentos, sendo essenciais para o bom
funcionamento do organismo.
• Minerais: são nutrientes que fornecem substâncias
importantes para a saúde e o equilíbrio do corpo.
Apesar do nosso corpo produzir algumas vitaminas, outras
só podem ser obtidas a partir de alimentos específicos
ou, ainda, de determinadas combinações de alimentos.

FITONUTRIENTES
São compostos orgânicos de origem vegetal presentes
naturalmente nos concentrados de frutas e hortaliças
de diferentes colorações, necessários para equilibrar
a saúde e o bem-estar.
Frutas e verduras são fontes de fitonutrientes.
Estes, quando absorvidos pelo corpo, ajudam
a mantê-lo saudável e com bom funcionamento.
Todos devemos comer uma grande variedade de frutas
e verduras de cores diferentes para obter o máximo
dos benefícios dos fitonutrientes.

POR ONDE COMEÇAR?

UMA BASE SAUDÁVEL
PARA TODO MUNDO.

FONTE DE
PROTEÍNAS

Como o nosso corpo não armazena proteínas,
é preciso consumi-las diariamente. Elas são como
tijolos que sustentam o nosso organismo.
POR QUE A PROTEÍNA VEGETAL EM PÓ NUTRILITE™?
• A Proteína Vegetal em Pó Nutrilite™, uma tripla combinação
de soja, trigo e ervilha, é uma fonte de macronutrientes
de alta qualidade, pois contém todos os nove aminoácidos
essenciais que não são produzidos pelo nosso organismo.
• Contribui para nos sentirmos saudáveis e com energia.
• Não contém colesterol e tem baixo teor de gordura para
apoiar uma alimentação saudável.
• Não contém lactose para facilitar a digestão.
• É produzida a partir de fontes naturais.

FONTE DE
VITAMINAS
E MINERAIS
As vitaminas e os minerais são nutrientes que o
nosso corpo precisa obter por meio da alimentação
ou da suplementação.
POR QUE DAILY PLUS?
• Nutrilite™ Daily Plus é uma uma fonte de Micro
e Fitonutrientes para complementar suas necessidades
nutricionais com apenas um tablete ao dia.
• Multivitamínico completo com 12 vitaminas, 10 minerais
e fitonutrientes* que ajuda a suprir as necessidades diárias
de nutrientes:
- Desenvolvido especialmente para os brasileiros;
- Contém os exclusivos concentrados Nutrilite™
de acerola, espinafre, mirtilo, raiz-forte e cenoura.
• Não contém lactose para facilitar a digestão.
• É produzido a partir de fontes naturais.

*Naturalmente presentes nos concentrados de frutas e hortaliças.

FONTE DE
ÔMEGA-3

Os ácidos graxos Ômega-3 são nutrientes
essenciais que o nosso corpo precisa obter por
meio da alimentação ou suplementação.
POR QUE ÔMEGA-3 NUTRILITE™?
• O Ômega-3 Nutrilite™ é uma fonte de macronutrientes
que pode melhorar o equilíbrio dos ácidos graxos ômega
no nosso corpo.
• O Ômega-3 Nutrilite™ contém salmão do mar e outras
fontes de peixe para obter uma fórmula mais sustentável
em relação ao ambiente marinho.
• Uma cápsula proporciona quase a mesma quantidade
de ácidos graxos Ômega-3 DHA e EPA que uma porção
de 28 g de salmão.
• Os ácidos graxos Ômega-3 DHA e EPA ajudam a manter
os níveis saudáveis de triglicérides no organismo.

CONHEÇA
O PORTAL
NUTRILITE™
A NUTRILITE™ TEM
UM CANAL ONLINE EXCLUSIVO
ONDE VOCÊ PODE:
• Tirar suas dúvidas
• Aprender mais sobre nutrição
• Ler dicas de vida saudável
• Acessar estudos científicos
• Traçar o seu perfil nutricional
• Entender como os produtos Nutrilite™
ajudam você a garantir uma vida saudável
• Conhecer mais sobre a história Nutrilite™

QUER SABER MAIS?

DESCUBRA EM
WWW.PORTALNUTRILITE.COM.BR

SUPLEMENTAÇÃO COM NUTRILITE™ É SIMPLES

www.portalnutrilite.com.br
facebook.com/nutrilitebrasil
falecom@amway.com
0800 72 26 929

279425

