QUEM SOMOS
Os suplementos Belt Nutrition são produzidos com o melhor
padrão de qualidade, desenvolvidos para atender as necessidades
nutricionais de crianças, pacientes bariátricos, atletas, mulheres
na menopausa e adultos de todas as idades que buscam uma vida
saudável. Sua formulação foi cuidadosamente elaborada após
extensa pesquisa científica, considerando o aproveitamento de
cada nutriente no organismo. A Belt Nutrition traz produtos com
eficiência e uma maior biodisponibilidade, aliada à segurança
e confiança ao mercado de suplementos alimentares de alta
qualidade, concentrando a quantidade de nutrientes ideal
na menor apresentação diária. A Belt Nutrition conta com um
diferencial único de apresentação mastigável e saborosa, capaz
de concentrar a quantidade de nutrientes ideal na menor porção.

Apresentação comercial 2020

NOSSOS PRODUTOS

BELT + 23 SOFT

BELT +23 SOFT é o polivitamínico e polimineral que atende 100% de suas necessidades diárias. É um dos mais completos
e balanceados do mercado, possui 23 micronutrientes, entre vitaminas e minerais. Na forma de cápsulas gelatinosas, prático
e fácil de ingerir. Os minerais são quelatos, o que favorece em até 90% a absorção.
INDICADO PARA:
Adultos que necessitem complementar sua alimentação
Bariátricos
Atletas que desejam melhorar a performance
BENEFÍCIOS:
Melhora a imunidade
Combate os radicais livres
Melhora a disposição, memória e concentração
Atende suas necessidades diárias

ATÉ

90%

MAIS
EFICAZ
do que os existentes
no mercado

RECOMENDAÇÕES DE USO:
Ingerir 3 cápsulas ao dia, ou de acordo com suas necessidades. *Produtos NÃO testados em animais.

MINERAIS Melhor absorção

QUELADOS dos nutrientes
Cápsulas gelatinosas

POLIVITAMÍNICO MAIS
COMPLETO DO MERCADO
Clique aqui para
visualizar a tabela
nutricional e ingredientes

NOSSOS PRODUTOS

BELT + 23 SOFT MAX
BELT +23 SOFT MAX é o multivitamínico e multimineral que atende muito mais que 100% das suas necessidades
diárias. É um dos mais completos e balanceados do mercado, possui vitaminas e minerais em alta concentração para repor
as insuficiências no organismo. Na forma de cápsulas gelatinosas, prático e fácil de ingerir. Os minerais são quelatos, o que
favorece em até 90% a absorção.
INDICADO PARA:
Adultos que necessitem complementar sua alimentação
Bariátricos
Atletas que desejam melhorar a performance
BENEFÍCIOS:
Melhora a imunidade
Combate os radicais livres
Melhora a disposição, memória e concentração
Atende suas necessidades diárias

ATÉ

90%

MAIS
EFICAZ
do que os existentes
no mercado

RECOMENDAÇÕES DE USO:
Ingerir 3 cápsulas ao dia, ou de acordo com suas necessidades. *Produtos NÃO testados em animais.

MINERAIS Melhor absorção

QUELADOS dos nutrientes
Cápsulas gelatinosas

POLIVITAMÍNICO MAIS
COMPLETO DO MERCADO
Clique aqui para
visualizar a tabela
nutricional e ingredientes

COMPARE

NOSSOS PRODUTOS

BELT + 23

MASTIGÁVEIS
BELT +23 MASTIGÁVEIS nos sabores, mousse de limão, gengibre e limão, abacaxi com hortelã e morango são exclusivos
multivitamínicos e multiminerais que atende 100% de suas necessidades diárias em quase todos os nutrientes presentes
na fórmula. São uns dos mais completos e balanceados do mercado, possuem 23 micronutrientes. Na forma de mini
pastilha mastigável, fica muito mais fácil e prático de usar, além de ter um sabor agradável. Os minerais são quelatos, o que
favorece em até 90% a absorção. Bariátricos necessitam complementar vitaminas e minerais devido diminuição do processo
absortivo, seletividade alimentar que pode ocorrer após a cirurgia e diminuir o volume alimentar, que pode resultar em
deficiências de vitaminas e minerais por não ingerir os nutrientes necessários via alimentação.
INDICADO PARA:
Adultos que necessitem complementar sua alimentação
Bariátricos
ATÉ
Atletas que desejam melhorar a performance
BENEFÍCIOS:
Melhorar a imunidade
Combater os radicais livres
Melhorar a disposição, memória e concentração
Atender suas necessidades diárias

90%

MAIS
EFICAZ
do que os existentes
no mercado

RECOMENDAÇÕES DE USO:
Mastigar 5 pastilhas ao dia ou de acordo com suas necessidades. *Produtos NÃO testados em animais.

MINERAIS Melhor absorção

QUELADOS dos nutrientes

POLIVITAMÍNICO MAIS
COMPLETO DO MERCADO

Clique aqui para
Mini Pastilhas Mastigáveis Sabores:
visualizar a tabela
Mousse de limão - Gengibre com Limão - Abacaxi com Hortelã e Morango nutricional e ingredientes

NOSSOS PRODUTOS

RAINBOW

RAINBOW é um suplemento com Maca Peruana, Guaraná, vitaminas e minerais destinado todos. Sua formulação
exclusiva oferece aumento significativo da libido e melhora da vida sexual. Maca peruana é um potente estimulante que
fornece efeitos positivos na melhora da saúde, promove bem estar, regula níveis hormonais e aumenta a energia, pois tem
efeito afrodisíaco. Aumenta imunidade, melhora o sistema imunológico, ajuda a reduzir o esgotamento físico devido a
presença do guaraná que é um estimulante do sistema nervoso central e melhora a saúde mental, pois contém as vitaminas
do complexo B.
BENEFÍCIOS:
Aumento significativo da libido
Melhora da vida sexual
Reduz o esgotamento físico
Ajuda no combate a depressão
Contribui no desempenho das atividades cotidianas

Multivaminico e multiminerais
Auxilia no sistema imunológico
Melhora a saúde mental
Ação Antioxidante

RECOMENDAÇÕES DE USO:
Ingerir duas cápsulas ao dia, ou conforme prescrição do seu médico ou nutricionista.

COM MACA PERUANA
E GUARANÁ
Cápsulas gelatinosas

PODEROSO ESTIMULANTE
SEXUAL PARA TODOS
Clique aqui para
visualizar a tabela
nutricional e ingredientes

NOSSOS PRODUTOS

HOMME

HOMME é um suplemento com Guaraná, Açaí, vitaminas e minerais destinado aos homens. Sua formulação exclusiva
oferece aumento significativo da libido e melhora da vida sexual. Aumenta imunidade, melhora o sistema imunológico,
ajuda a reduzir o esgotamento físico devido a presença do guaraná que é um estimulante do sistema nervoso central e
melhora a saúde mental.
BENEFÍCIOS:
Aumento significativo da libido
Melhora da vida sexual
Reduz o esgotamento físico
Ajuda no combate a depressão
Contribui no desempenho das atividades cotidianas
Multivaminico e multiminerais
Auxilia no sistema imunológico
Melhora a saúde mental
RECOMENDAÇÕES DE USO:
Ingerir duas cápsulas ao dia, ou conforme prescrição do seu médico ou nutricionista.

COM GUARANÁ E AÇAÍ
Cápsulas gelatinosas

PODEROSO ESTIMULANTE
SEXUAL PARA HOMENS
Clique aqui para
visualizar a tabela
nutricional e ingredientes

NOSSOS PRODUTOS

FEMME

Femme é um suplemento com Goji Berry, com vitaminas e mineral destinado às mulheres. Sua formulação exclusiva
oferece aumento significativo da libido e melhora da vida sexual. Auxilia na síntese de colágeno, melhora aspecto da pele,
unhas e cabelos, aumenta imunidade, melhora o sistema imunológico, controla picos de glicemia e ainda diminui a vontade
de comer doces.
BENEFÍCIOS:
Aumento significativo da libido
Melhora da vida sexual
Reduz o esgotamento físico
Tem ação anti envelhecimento
Controla picos de glicemia
Potente antioxidante
Auxilia no metabolismo e no controle do peso
RECOMENDAÇÕES DE USO:
Ingerir duas cápsulas ao dia, ou conforme prescrição do seu médico ou nutricionista.

COM GOJY BERRY
E VITAMINA C
Cápsulas gelatinosas

PODEROSO ESTIMULANTE
SEXUAL PARA MULHERES
Clique aqui para
visualizar a tabela
nutricional e ingredientes

NOSSOS PRODUTOS

BELT ENERGY

BELT ENERGY é um poderoso termogênico que auxilia no aumento de performance esportiva, redução da fadiga,
melhora do estado cognitivo, vigor físico e estado de alerta. Contém em sua formulação a exclusiva cafeína ZumXR ®,
uma versão mais potente da cafeína comum, que aumenta a termogênese do organismo e faz com que a liberação seja
de forma gradativa, um processo chamado time release, dessa forma, os efeitos duram mais tempo. No sistema nervoso
central, a cafeína exerce um efeito sobre a descarga das células nervosas e a liberação de alguns outros neurotransmissores
e hormônios, tais como a adrenalina, ainda, melhora a manutenção do peso através da termogênese, oxidação da gordura
e gasto energético. Contém Taurina, um poderoso antioxidante que também está envolvida na transmissão de impulsos
nervosos, estabilização da membrana celular e processos do sistema imunológico, ela é especialmente eficaz na inibição de
oxidação de lipídios (gordura).
BENEFÍCIOS:
Retardar a fadiga
Contribui para o desempenho do exercício
Manutenção da função cerebral
Termoregulador
Antioxidante
Energia para o dia todo
Aumento de força
RECOMENDAÇÕES DE USO:
Ingerir 1 ou 2 cápsulas ao dia.

COM TAURINA
Cápsulas gelatinosas

CAFEÍNA DE LIBERAÇÃO
PROLONGADA
Clique aqui para
visualizar a tabela
nutricional e ingredientes

NOSSOS PRODUTOS

VITAMINA D MAX
Vitamina D MAX contém 2000UI de vitamina D (50mcg por cápsula). Sem vitamina D, apenas uma margem de 10% a 15% de cálcio
é absorvido, enquanto na presença da vitamina, a absorção aumenta para uma faixa entre 30% a 40%. Estudos comprovam que pessoas
com baixos níveis de vitamina D são 5x mais propensos a sofrerem quedas e fraturas. Ainda, está comprovado que deficiência de vitamina
D está associado a maior risco de obesidade e síndrome metabólica. Vitamina D também tem função no sistema imunológico, sendo eficaz
para melhorar e aumentar imunidade.
INDICADO PARA:
Idosos que possuem risco de fraturas ou redução de massa óssea;
Mulheres na menopausa;
Pessoas que fizeram a cirurgia da obesidade e tiveram a capacidade absortiva reduzida.
Pessoas que necessitem repor vitamina D.
RECOMENDAÇÕES DE USO:
Ingerir uma cápsula ao dia, ou conforme prescrição do seu médico ou nutricionista.

FORTALECE O
SISTEMA IMUNE
Cápsulas gelatinosas

2.000 UI
Clique aqui para
visualizar a tabela
nutricional e ingredientes

NOSSOS PRODUTOS

ULTRA ÔMEGA 3

Ultra Ômega 3 possui alta concentração de EPA (867mg) e DHA (512mg), que favorece a saúde cerebral, sistema
imunológico, circulatório e cardíaco. Auxilia na manutenção de níveis saudáveis de triglicerídeos, desde que associado a
exercícios físicos e a uma alimentação saudável e equilibrada. Pureza e concentração de EPA e DHA são essenciais para
os benefícios ao organismo. O Ultra ômega 3 possui a certificação IFOS (International Fish Oil Standards Program), que é
referência mundial na qualidade de pureza, oxidação e controle de metais pesados, o Ultra ômega 3 é certificado com a
pontuação de 5 estrelas, pontuação máxima para a certificação.
INDICADO PARA:
Pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e metabólica
Idosos
Gestantes
Pessoas que necessitem melhorar a saúde e perfil lipídico.
BENEFÍCIOS:
Auxilia na manutenção de níveis saudáveis de triglicerídeos.
Favorece a saúde cardíaca, cerebral e sistema circulatório
Resposta Positiva na imunidade
Anti inflamatório
Melhora o desempenho esportivo
Melhor desenvolvimento cerebral infantil
RECOMENDAÇÕES DE USO:
Ingerir duas cápsulas ao dia, ou conforme prescrição do seu médico ou nutricionista.

867mg DE EPA
512mg DE DHA
Cápsulas gelatinosas

SEM ODOR NÃO CONTÉM METAIS PESADOS
Clique aqui para
visualizar a tabela
nutricional e ingredientes

NOSSOS PRODUTOS

ÔMEGA 3 DHA

EM BREVE
Em Breve...
INDICADO PARA:
Pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e metabólica
Idosos
Gestantes
Pessoas que necessitem melhorar a saúde e perfil lipídico.
BENEFÍCIOS:
Auxilia na manutenção de níveis saudáveis de triglicerídeos.
Favorece a saúde cardíaca, cerebral e sistema circulatório
Resposta Positiva na imunidade
Anti inflamatório
Melhora o desempenho esportivo
Melhor desenvolvimento cerebral infantil
RECOMENDAÇÕES DE USO:
Ingerir duas cápsulas ao dia, ou conforme prescrição do seu médico ou nutricionista.

400mg DE EPA
1000mg DE DHA
Cápsulas gelatinosas

SEM ODOR NÃO CONTÉM METAIS PESADOS
Clique aqui para
visualizar a tabela
nutricional e ingredientes

NOSSOS PRODUTOS

CÁLCIO MAX

CÁLCIO MAX em cápsulas, possui o exclusivo Citrato Malato, que é 2x melhor absorvido pelo organismo, é indispensável
para a saúde óssea. Contém vitamina D, que é necessária para o metabolismo do cálcio. Sem a vitamina D, apenas uma
margem de 10% a 15% de cálcio é absorvido, enquanto na presença da vitamina, a absorção aumenta para uma faixa
entre 30% a 40%. Possui também em sua formulação vitamina K e magnésio. A vitamina K, que serve funções especiais em
vários órgãos extra-hepáticos, como tecido ósseo, coração, vasos sanguíneos, rins, cérebro e cartilagem. Estudos clínicos
comprovam que a vitamina K associada a vitamina D e Cálcio auxiliam na prevenção de doenças ósseas e fraturas. O
magnésio auxilia juntamente com o cálcio e a vitamina D na formação de ossos e dentes, auxilia no metabolismo energético
e ainda no metabolismo de carboidrato, proteína e gordura.
INDICADO PARA:
Idosos que possuem risco de fraturas ou redução de massa óssea;
Mulheres na menopausa;
Pessoas que fizeram a cirurgia da obesidade e tiveram a capacidade absortiva reduzida.
Pessoas que necessitem repor cálcio.
BENEFÍCIOS:
Ossos e dentes mais fortes
Maior biodisponibilidade
Prevenção de doenças ósseas
RECOMENDAÇÕES DE USO:
Ingerir 3 cápsulas ao dia ou conforme recomendação de seu nutricionista ou médico. Ficar atento ao intervalo
necessário durante o uso devido o risco cardiovascular . *Produtos NÃO testados em animais.

COM CÁLCIO
CITRATO MALATO
Cápsulas gelatinosas

MELHOR ABSORÇÃO
DO MERCADO
Clique aqui para
visualizar a tabela
nutricional e ingredientes

NOSSOS PRODUTOS

BELT HAIR, NAIL AND SKIN

BELT HAIR, NAIL AND SKIN pode facilitar os cuidados com os cabelos, a pele e as unhas. Contém biotina e vitamina C,
que são componentes importantes na manutenção da saúde da pele, dos cabelos e das unhas.
BENEFÍCIOS:
Melhorar a saúde dos cabelos, unhas e pele
Previne a queda de cabelos
Antioxidante
RECOMENDAÇÕES DE USO:
Ingerir 1 pastilha ao dia, para adultos acima de 19 anos.

PASTILHAS
SABOROSAS
Mini Pastilhas Manstigáveis Sabor Limonada com Morangos

BELEZA

DE DENTRO
PARA FORA

MELHOR ABSORÇÃO
DO MERCADO
Clique aqui para
visualizar a tabela
nutricional e ingredientes

NOSSOS PRODUTOS

BELT HAIR, NAIL
AND SKIN PLUS

BELT HAIR, NAIL AND SKIN PLUS Para facilitar os cuidados com os cabelos, a pele e as unhas. Contém nutrientes
essenciais para a manutenção e tratamento da saúde da pele, dos cabelos e das unhas.
BENEFÍCIOS:
Melhorar a saúde dos cabelos, unhas e pele
Combater unhas fracas e quebradiças
Combater a ação de radicais livres, que causam o envelhecimento
Melhora a imunidade
Crescimento capilar
RECOMENDAÇÕES DE USO:
Ingerir 1 cápsula ao dia

BIOTINA +
16 VITAMINAS E MINERAIS
Cápsulas Gelatinosas

BELEZA

DE DENTRO
PARA FORA

MELHOR ABSORÇÃO
DO MERCADO
Clique aqui para
visualizar a tabela
nutricional e ingredientes

NOSSOS PRODUTOS

BELT HAIR, NAIL
AND SKIN GUMMY

BELT HAIR, NAIL AND SKIN GUMMY contém nutrientes essenciais para a manutenção e tratamento da saúde da pele,
dos cabelos e das unhas, como a vitamina B3 que é essencial para manutenção da pele. A vitamina C auxilia na síntese de
colágeno, melhorando a pele e biotina que é essencial para o crescimento capilar.
BENEFÍCIOS:
Melhorar a saúde dos cabelos, unhas e pele
Combater unhas fracas e quebradiças
Combater a ação de radicais livres, que causam o envelhecimento
Melhora a imunidade
Crescimento capilar
RECOMENDAÇÕES DE USO:
Mastigar 2 gomas ao dia

GOMAS
SABOROSAS
Gomas

BELEZA

DE DENTRO
PARA FORA

SABOR LARANJA
Clique aqui para
visualizar a tabela
nutricional e ingredientes

NOSSOS PRODUTOS

VITAMINA B12 + - AÇAÍ E BLUEBERRY

NOSSOS
PRODUTOS

BELT VITAMINA B12 +, é associado com vitaminas do complexo B, mais completa e mais eficiente, em formato de
pastilhas no sabor açaí e blueberry, atende além das suas necessidades diárias, fornece 9,94mcg de B12 na forma de
metilcobalamina, melhor absorvida no organismo, além de atender 100% das necessidades diárias das outras vitaminas
do complexo B. A deficiência dessas vitaminas pode gerar sensações de formigamento, esquecimento, irritabilidade e
anemia megaloblástica (células grandes e imaturas) e alterações no metabolismo energético. Na cirurgia bariátrica, um
dos nutrientes mais deficientes é a vitamina B12, devido à redução na ingestão alimentar de alimentos fonte e o desvio
intestinal. A suplementação é indispensável para evitar doenças por carências nutricionais. Contém 30 pastilhas.
BENEFÍCIOS:
Melhorar a concentração
Prevenir a anemia por deficiência de vitamina B12
Otimizar a saúde mental
Complementar a alimentação de veganos
RECOMENDAÇÕES DE USO:
Ingerir uma pastilha ao dia.

SABOROSAS PASTILHAS
MASTIGÁVEIS
Pastilhas mastigáveis sabor açaí com blueberry

UMA PASTILHA ATENDE SUAS
NECESSIDADES DIÁRIAS
Clique aqui para
visualizar a tabela
nutricional e ingredientes

NOSSOS PRODUTOS

VITAMINA B12

BELT VITAMINA B12 em spray, sabor menta, atende suas necessidades diárias. A deficiência de B12 pode gerar sensações
de formigamento, esquecimento, irritabilidade e anemia megaloblástica (células grandes e imaturas). Na cirurgia bariátrica,
um dos nutrientes mais deficientes é a vitamina B12, devido à redução na ingestão alimentar de alimentos fonte e o desvio
intestinal. A suplementação é indispensável para evitar doenças por carências nutricionais. Contém 30ml.
INDICADO PARA:
Pessoas que necessitem complementar a alimentação
Complementar a alimentação de veganos
Idosos
BENEFÍCIOS:
Melhorar a concentração
Prevenir a anemia por deficiência de vitamina B12
Otimizar a saúde mental

VEGANO

RECOMENDAÇÃO DE USO:
Agitar e dar 4 borrifadas em baixo da língua para melhor absorção.

SPRAY
Spray

METILCOBALAMINA
MELHOR ABSORÇÃO
Clique aqui para
visualizar a tabela
nutricional e ingredientes

COMPARE E COMPROVE

NOSSOS PRODUTOS

BELT FERRO E VITAMINA C +
ÁCIDO FÓLICO

BELT FERRO E VITAMINA C contém 34 mg de ferro quelato que é 3x melhor absorvido pelo organismo, 45mg de vitamina
que aumenta a absorção do ferro e ácido fólico para prevenção de anemia.
INDICADO PARA:
Pessoas que fizeram cirurgia da obesidade
Mulheres grávidas
Pessoas que necessitem complementar a alimentação

3X

MELHOR
ABSORVIDO

BENEFÍCIOS:
Previne a anemia por deficiência de ferro
Fácil absorção

FERRO
QUELATO

RECOMENDAÇÕES DE USO:
Ingerir 1 cápsula ao dia, preferencialmente com a principal refeição.

COM
ÁCIDO FÓLICO
Cápsulas Gelatinosas

previne
anemia

FERRO QUELATO PARA
MELHOR ABSORÇÃO
Clique aqui para
visualizar a tabela
nutricional e ingredientes

COMPARE E COMPROVE

NOSSOS PRODUTOS

COLÁGENO MOOVE
MOOVE é formulado com colágeno tipo II não desnaturado (B2Cool®), vitaminas e minerais. O colágeno tipo II é o responsável pela
tração, firmeza, flexibilidade e mobilidade das articulações, ainda, esse tipo de colágeno age nos anticorpos impedindo a produção
de enzimas colagenase que quebram a cartilagem presente no organismo. Com a inibição dessas enzimas há a diminuição de dores e
inflamações nos ossos e articulações.
BENEFÍCIOS:
Auxiliar em Artrose e Osteoartrose
Auxiliar em Artrite e Osteoartrite
Reduzir riscos de lesão articular
Ajuda a manter a saúde das articulações
Reduzir dores articulares
Promove maior conforto das articulações inflamadas
Melhora a mobilidade e flexibilidade das articulações
Combater a ação de radicais livres através das vitaminas e minerais antioxidantes
Aumentar a imunidade
RECOMENDAÇÕES DE USO:
Ingerir 2 cápsulas ao dia.

COLÁGENO
TIPO II
Cápsulas Gelatinosas

B2COOL®

AUXILIA NA MANUTENÇÃO
DA FUNÇÃO ARTICULAR
Clique aqui para
visualizar a tabela
nutricional e ingredientes

NOSSOS PRODUTOS

COLÁGENO PLUS
Colágeno Plus contém vitaminas que auxiliam na manutenção da saúde da pele. O colágeno é uma proteína, umas das principais
funções é formar fibras que dão sustentação a pele, cabelos e unhas. Seu consumo pode melhorar a elasticidade da pele, aparência de
rugas e linhas de expressão, fortalecer unhas e cabelos. O óleo de semente de uva apresenta propriedades antioxidantes devido a presença
de polifenóis que auxiliam na integridade da pele.
BENEFÍCIOS:
Melhorar a elasticidade da pele
Melhorar a imunidade
Proteger o organismo contra a ação de radicais livres
Pessoas que fizeram cirurgia da obesidade
Cabelos mais fortes e brilhantes
RECOMENDAÇÕES DE USO:
Ingerir 2 cápsulas ao dia.

COM VITAMINAS
E MINERAIS
Cápsulas Gelatinosas

COMBATE A FLACIDEZ
Clique aqui para
visualizar a tabela
nutricional e ingredientes

NOSSOS PRODUTOS

COLÁGENO SHOT
COLÁGENO SHOT é rico em vitaminas e minerais importantes para a sustentação da pele, cabelos e unhas. Contém em
sua formulação a quantidade ideal de Verisol®, peptídeos bioativos de colágeno, que são rapidamente absorvidos, possuem
uma elevada biodisponibilidade e foi desenvolvido especialmente para a manutenção da beleza.
Auxilia a restaurar a estrutura normal da epiderme e o tecido subcutâneo da pele. Estudos mostram que, em 4 semanas,
a suplementação diária com 2,5g de Verisol® ajuda a reduzir as rugas, aumentar a elasticidade e hidratação da pele, combate
com sucesso as causas da celulite suavizando visivelmente a pele, melhora o aspecto de queloide e ainda, aliado a exercícios
físicos acelera o processo de ganho de força, massa muscular e eliminação de gordura corporal.
BENEFÍCIOS:
Auxilia na sustentação e elasticidade da pele
Melhora a aparência de rugas e reduz linhas de expressão
Protege contra a ação dos radicais livres
Melhora a imunidade
Reduz significativamente grau de celulite
Promove o crescimento e a beleza das unhas

PEPTÍDEOS
BIOATIVOS DE
COLÁGENO

CONHEÇA O
VERISOL.
O ÚNICO COLÁGENO
ESPECÍFICO PARA A PELE
COM COMPROVAÇÃO
CIENTÍFICA DE
RESULTADOS.

Cada shot de 30ml contém 2,5g de Verisol®, que é a dosagem diária recomendada para se obter os benefícios para a
saúde da pele.

TECNOLOGIA ALEMÃ
Shot com 30ml.
Caixa com 30 unidades.

Clique aqui para
visualizar a tabela
nutricional e ingredientes

NOSSOS PRODUTOS

COLÁGENO HYALURONIC SHOT

NOSSOS
PRODUTOS

COLÁGENO HIALURONIC SHOT é rico em vitaminas e minerais importantes para a sustentação da pele, cabelos e
unhas. Contém o exclusivo Haplex® em sua formulação, o eficaz ácido hialurônico que fornece benefícios, principalmente na
hidratação de pele seca e ressecada, aumenta a proliferação de fibroblastos, melhorando a cicatrização linhas de expressão.
O ácido hialurônico também se mostrou benéfico para melhora de vermelhidão e coceira na pele, além de impedir
internamente o sintoma de foto envelhecimento na pele.
Contém em sua formulação a quantidade ideal de Verisol®, peptídeos bioativos de colágeno, que são rapidamente
absorvidos, possuem uma elevada biodisponibilidade e foi desenvolvido especialmente para a manutenção da beleza.
BENEFÍCIOS:
Auxilia na sustentação e elasticidade da pele
Melhora a aparência de rugas e reduz linhas de expressão
Protege contra a ação dos radicais livres
Melhora a imunidade
Reduz significativamente grau de celulite
Promove o crescimento e a beleza das unhas
Cada shot de 30ml contém 2,5g de Verisol®, que é a dosagem diária recomendada para se obter os benefícios para a
saúde da pele.

TECNOLOGIA ALEMÃ
Shot com 30ml.
Caixa com 30 unidades e caixa com 08 unidades.

Clique aqui para
visualizar a tabela
nutricional e ingredientes

NOSSOS PRODUTOS

BELTFULL CACAU E BANANA
BELTFULL BANANA OU CACAU contém biomassa de banana verde e inulina, tipo de fibra que traz sensação de
saciedade. A biomassa de banana verde possui baixo índice glicêmico e pode ser indicada para compor a dieta de indivíduos
diabéticos pois não contém açúcar e contém fibra, obesos e celíacos (devido a isenção do glúten). Contém vitaminas e
minerais de capacidade antioxidantes e com função na redução de colesterol LDL e triglicerídeos.
As vitaminas do complexo B são importantes para a função neural e tem ação anti-inflamatória. A vitamina C atua no
sistema imunológico, faz síntese de colágeno e aumenta a absorção de ferro. A vitamina D é essencial para a saúde óssea.
Não contém glúten, açúcares e lactose. Aromas e corantes naturais.
BENEFÍCIOS:
Sensação de saciedade
Combater radicais livres
Aumentar a disposição
Melhorar a função intestinal
RECOMENDAÇÃO DE USO:
2 vitaminas mastigáveis entre as principais refeições.

COMBATE À OBESIDADE

APRESENTAÇÃO:
30 balas sabores: banana ou cacau

ZERO AÇÚCAR
Vitaminas Mastigáveis sabor banana e cacau

SOLUÇÃO PRA SUA FOME
Clique aqui para
visualizar a tabela
nutricional e ingredientes

NOSSOS PRODUTOS

BELTKIDS ZUMBA

BELT KIDS é o Polivitaminico e polimineral infantil sem açúcar.
Belt Kids é completo e funciona como um complemento na alimentação da criança. São gominhas mastigáveis sem
açúcar e com xilitol, que combate as cáries. Mix de três deliciosos sabores: morango, abacaxi e maçã verde.
BENEFÍCIOS:
Melhora o sistema imunológico
Ajuda na formação de ossos e dentes
Prevenção de cáries
Previne a anemia
Favorece a concentração e desempenho escolar
Contribui para o desenvolvimento e crescimento da criança
RECOMENDAÇÃO DE USO:
Pote: Mastigar 2 gominhas ao dia, ou conforme prescrição médica ou nutricional.
Pounch: Mastigar 2 gominhas ao dia, ou conforme prescrição médica ou nutricional.
APRESENTAÇÃO: Pote com 60 gomas ou Pounch com 30 gomas.

GOMINHAS SEM AÇÚCAR
Gominhas Mastigáveis

POTES COM
NOVA FÓRMULA
MUITO MAIS
SABOROSA!

CONTÉM XILITOL PARA
PREVENIR CÁRIES
Clique aqui para
visualizar a tabela
nutricional e ingredientes

COMPARE E COMPROVE

NOSSOS PRODUTOS

BELT FRESH

BELT FRESH é um suplemento vitamínico e mineral em cápsulas com clorofila que reduz os odores do aparelho digestivo. Contém
Vitamina E, zinco, cobre, selênio e colina, nutrientes com ação antioxidante no organismo, reforçam o sistema imunológico, auxiliam na
prevenção do envelhecimento precoce causado pelo estresse oxidativo, função neural, agindo na memória e cognição. A Clorofila age
como um neutralizador interno que regula a produção metabólica da flora bacteriana natural. Há muitos estudos que comprovam o efeito
anti-inflamatório, desodorantes e atividade anti-hipertensiva da clorofila. Os atuais estudos atribuem efeito antioxidante, antimutagênico
e anticarcinogênico.
BENEFÍCIOS:
Melhorar a concentração e otimizar a saúde mental
Antioxidante
Neutralizar odores
RECOMENDAÇÃO DE USO:
Ingerir 2 cápsulas ao dia

CONTÉM
CLOROFILA
Cápsulas Gelatinosas

REDUZ ODORES CORPORAIS
Clique aqui para
visualizar a tabela
nutricional e ingredientes

NOSSOS PRODUTOS

BELT WHEY - BAUNILHA, MORANGO E CHOCOLATE
Belt Whey Protein é composto de proteína concentrada, isolada e hidrolisada do soro de leite, de rápida absorção.
Pode ser usado no pré ou pós treino ou para complementar a dieta.
INDICADO PARA:
Pessoas que fizeram a cirurgia da obesidade
Praticantes de atividade física que buscam melhorar a performance
Auxiliar na reparação tecidual
Preservar a massa muscular no processo de perda de peso
Aumentar a força muscular
Melhorar a imunidade
DIFERENCIAIS:
Rápida digestão
27g de proteína na porção
Contém glutamina para auxiliar na imunidade e condicionamento físico
Contém BCAA para melhorar a performance no exercício físico
APRESENTAÇÃO:
Pote com 500g – Sabor Baunilha, Morango e Chocolate
Garrafinha dose única 38g - Sabor Baunilha, Morango e Chocolate

CONCENTRADO, ISOLADO E
HIDROLISADO

ALTO TEOR DE PROTEÍNA
- 27g POR PORÇÃO
Clique aqui para
visualizar a tabela
nutricional e ingredientes

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
BELT +23 SOFT

BELT +23 SOFT MAX

11 kcal = 46 kJ
0,6 g
0,9 g
600mcg
1,2mg
1,3mg
16mg

0%
1%
2%
100%
100%
100%
100%

5,0mg

100%

1,3mg
30mcg
240mcg
2,4mcg
45mg
5mcg
10mg
180mg
900mcg
35mcg
14mg
105mg
130mcg
64mg
2,3mg
45mcg
34mcg
7mg

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
18%
100%
100%
100%
15%
100%
23%
100%
100%
100%
100%

(*) % 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.

Clique para Voltar ao Belt +23 Soft

INGREDIENTES: Carbonato de Cálcio (Cálcio), Fosfato
de cálcio dibásico (Fósforo), Bisglicinato de Magnésio
(Magnésio), Áscorbato de Cálcio (Vitamina C),
Niacinamida (Vitamina B3), Bisglicinato ferroso
(Ferro), DL-Alfa tocoferol (Vitamina E), Bisglicinato de
Zinco (Zinco), D-Pantotenato de Cálcio (Vitamina B5),
Bisglicinato de Manganês (Manganês), Riboflavina
(Vitamina B2), Piridoxina (Vitamina B6), Nitrato de
Tiamina (Vitamina B1), Bisglicinato cúprico (Cobre),
Palmitato de Retinol (Vitamina A), Ácido fólico
(Vitamina B9), Iodeto de Potássio (Iodo), Molibidato
de sódio (Molibdênio), Picolinato de cromo (Cromo),
Selenito de Sódio (Selênio), Biotina (Vitamina
B7), Colecalciferol (Vitamina D), Cianocobalamina
(Vitamina B12), Veículo (Óleo de Soja, gordura
vegetal e Amido resistente), Emulsificante (Lecitina
de Soja) e Glaceante (Cera de Abelha); Cápsula:
Gelatina, Água purificada, Umectante Glicerina e
Corantes (Dioxido de Titânio, Azul brilhante, Amarelo
Quinolina e Amarelo crepúsculo). Não contém glúten.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.

0Kcal - 0kJ
0g
0mg
2600mcg
2,0mg
2,7mg
16,0mg

0%
0%
0%
433%
166%
208%
100%

5mg

100%

2,58mg
45mcg

198%
150%

614mcg

256%

9mcg
60mg
50mcg
30mg
18mcg
130mg
900mcg
35mcg
34mg
100mg
129mcg
63mg
1,6mg
45mcg
32mcg
29mg

375%
133%
1000%
300%
28%
13%
100%
100%
243%
14%
99%
24%
72%
100%
94%
414%

INGREDIENTES: Fosfato de cálcio dibásico (Cálcio),
Bisglicinato ferroso (ferro), Oxido de Magnésio
(Magnésio), Bisglicinato de Zinco (Zinco), Ascorbato
de Cálcio (Cálcio), DL-Alfa tocoferol (Vitamina
E), Niacinamida (Vitamina B3), Bisglicinato de
Manganês (Manganês), Bisglicinato de Cobre
(Cobre), Selenito de Sódio (Selênio), D-Pantotenato
de cálcio (Vitamina B5), Cloridrato de Piridoxina
(Vitamina B6), Riboflavina (Vitamina B2), D-Biotina
(Vitamina B7), Cloridrato de Tiamina (Vitamina B1),
Iodeto de Potássio (Iodo), Colecalciferol (Vitamina
D), Cianocobalamina (Vitamina B12), Palmitato
de Retinol (Vitamina A), Ácido Fólico (Vitamina
B9), Fitomenadiona (Vitamina K), Picolinato de
Cromo (Cromo), Molibidato de Sódio (Molibdênio)
e Veículo (Óleo de Soja); Cápsula; Gelatina, Água
purificada, Umectante glicerina e Corante (Dióxido de
Titânio, Azul brilhante, amarelo quinolina, amarelo
crepúsculo). colorido artificialmente. Não contém
glúten. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.

Clique para Voltar ao Belt +23 Soft Max

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
BELT +23 MÁSTIGÁVEL
MORANGO

BELT +23 MÁSTIGÁVEL
MOUSSE DE LIΜÃO
INGREDIENTES: Magnésio (fosfato de
magnésio dibásico), cálcio (citrato malato
de cálcio), fósforo (fosfato de magnésio
dibásico), vitamina C (ácido ascórbico), ferro
(fumarato ferroso), vitamina E (acetato
de alfa tocoferol), zinco (bisglicinato
de zinco), vitamina B3 (nicotinamida),
manganês (bisglicinato de manganês),
vitamina A (acetato de retinol), vitamina B5
(pantotenato de cálcio), cobre (bisglicinato
de cobre), selênio (selenometionina),
vitamina D2 (ergocalciferol), vitamina B6
(cloridrato de piridoxina), vitamina B1
(mononitrato de tiamina), vitamina B2
(riboflavina), vitamina B9 (ácido fólico), iodo
(iodeto de potássio), molibdênio (molibdato
de sódio diidratado), cromo (picolinato de
cromo), biotina (d-biotina), vitamina B12
(cianocobalamina), edulcorantes sorbitol
e sucralose, antiumectantes estearato de
magnésio e dióxido de silício, acidulante
ácido cítrico, aromatizantes, corante natural
vermelho de beterraba. NÃO CONTÉM
GLÚTEN.

8 kcal = 34 kJ
3,5 g
0g
3,5 g
260 mg
180 mg
180 mg
45 mg
16 mg
14 mg
10 mg
7 mg

0
1
**
**
100
18
25
100
100
100
100
100

5 mg

100

2,3 mg
1,3 mg
1,3 mg
1,2 mg
900 mcg
600 mcg
240 mcg
130 mcg
45 mcg
35 mcg
34 mcg
30 mcg
5 mcg
2,4 mcg

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

(*) % Valores Diários de referência 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.** Valores diários não
estabelecidos.

BELT +23 MÁSTIGÁVEL
GENGIBRE E LIMÃO
INGREDIENTES:
Fosfato de
magnésio dibásico, citrato malato
de cálcio, ácido ascórbico, fumarato
ferroso, bisglicinato de zinco,
acetato de tocoferol, nicotinamida,
bisglicinato
de
manganês,
concentrado de spirulina e cártamo,
acetato de retinol, pantotenato
de cálcio, bisglicinato de cobre,
selenometionina,
ergocalciferol,
cloridrato de piridoxina, iodeto de
potássio, mononitrato de tiamina,
riboflavina, L. metilfolato de cálcio,
picolinato de cromo, molibdato
de sódio dihidratado, biotina,
metilcobalamina,
edulcorantes
sorbitol e sucralose, antiumectantes
dióxido de silício e estearato de
magnésio, acidulante ácido cítrico,
aromatizantes. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

8 kcal = 34 kJ
3,5 g
0g
3,5 g
260 mg
180 mg
180 mg
45 mg
16 mg
14 mg
10 mg
7 mg

0
1
**
**
100
18
25
100
100
100
100
100

5 mg

100

2,3 mg
1,3 mg
1,3 mg
1,2 mg
900 mcg
600 mcg
240 mcg
130 mcg
45 mcg
35 mcg
34 mcg
30 mcg
5 mcg
2,4 mcg

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

(*) % Valores Diários de referência 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.** Valores diários não
estabelecidos.

Clique para Voltar ao Belt +23 Mastigável

BELT +23 MÁSTIGÁVEL
ABACAXI COM HORTELÃ
INGREDIENTES:
Fosfato de
magnésio dibásico, citrato malato
de cálcio, ácido ascórbico, fumarato
ferroso, bisglicinato de zinco,
acetato de tocoferol, nicotinamida,
bisglicinato
de
manganês,
concentrado de cártamo, gengibre em
pó, acetato de retinol, pantotenato
de cálcio, bisglicinato de cobre,
selenometionina,
ergocalciferol,
cloridrato de piridoxina, iodeto de
potássio, mononitrato de tiamina,
riboflavina, L. metilfolato de cálcio,
picolinato de cromo, molibdato
de sódio dihidratado, biotina,
metilcobalamina,
edulcorantes
sorbitol e sucralose, antiumectantes
dióxido de silício e estearato de
magnésio, acidulante ácido cítrico,
aromatizantes. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

8 kcal = 34 kJ
3,5 g
0g
3,5 g
260 mg
180 mg
180 mg
45 mg
16 mg
14 mg
10 mg
7 mg

0
1
**
**
100
18
25
100
100
100
100
100

5 mg

100

2,3 mg
1,3 mg
1,3 mg
1,2 mg
900 mcg
600 mcg
240 mcg
130 mcg
45 mcg
35 mcg
34 mcg
30 mcg
5 mcg
2,4 mcg

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

(*) % Valores Diários de referência 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.** Valores diários não
estabelecidos.

INGREDIENTES:
Fosfato de
magnésio dibásico, citrato malato
de cálcio, ácido ascórbico, fumarato
ferroso, bisglicinato de zinco,
acetato de tocoferol, nicotinamida,
bisglicinato
de
manganês,
concentrado de spirulina e cártamo,
acetato de retinol, pantotenato
de cálcio, bisglicinato de cobre,
selenometionina,
ergocalciferol,
cloridrato de piridoxina, iodeto de
potássio, mononitrato de tiamina,
riboflavina, L. metilfolato de cálcio,
picolinato de cromo, molibdato
de sódio dihidratado, biotina,
metilcobalamina,
edulcorantes
sorbitol e sucralose, antiumectantes
dióxido de silício e estearato de
magnésio, acidulante ácido cítrico,
aromatizantes. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
RAINBOW

HOMME

Cada cápsula contém 11mg de cafeína

Quantidade por porção
Valor Energético
6 Kcal – 25kJ
Carboidratos
0,2g
Gorduras Totais
0,5g
0g
Gorduras Saturadas
0g
Gorduras Trans
Gorduras Monoinsaturadas 0,1g
0,1g
Ácido Oléico
0,3g
Gorduras Poliinsaturadas
0,3g
Ácido Linoléico
0,07g
Fibra Alimentar
0mg
Colesterol
Vitamina A
300,0mcg
2,5mg
Vitamina B5
120,0mcg
Vitamina B9
22,5mg
Vitamina C
2,5mcg
Vitamina D
5,0mg
Vitamina E
32,5mcg
Vitamina K
17,5mcg
Cromo
17,0mcg
Selênio
3,5mg
Zinco

%VD(*)
0%
0%
1%
0%
-**
**
**
**
0%
0%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

* % 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. ** Valores diários de referência não
estabelecidos.

Clique para Voltar ao Rainbow

INGREDIENTES: Maca Peruana em pó,
Guaraná em pó, Ácido Ascórbico (Vitamina
C), Sulfato de Zinco Monohidratado (Zinco),
DL-Alfa Tocoferol (Vitamina E), Betacaroteno
(Vitamina A), Fitomenadiona (Vitamina
K), Ácido Pantotenico (Vitamina B5),
Colecalciferol (Vitamina D), Picolinato de
Cromo (Cromo), Ácido Fólico (Vitamina B9),
Selenito de Sódio (Selênio), Veiculo (Óleo de
Girassol); Cápsula: Gelatina, Água purificada,
Umectante (INS 422) e Corantes (INS 171 e INS
140i). Não contém Glúten.

A porção contém 52,5mg de cafeína
Quantidade por porção
5Kcal – 21kJ
Valor Energético
0,6g
Gorduras Totais
0g
Gorduras Saturadas
0g
Gorduras Trans.
Gorduras Monoinsaturadas 0,1g
0,1g
Ácido Oleico
0,4g
Gorduras Poliinsaturadas
0,3g
Ácido Linolênico
0mg
Colesterol
300,00mcg
Vitamina A
0,60mg
Vitamina B1
0,65mg
Vitamina B2
8,00mg
Vitamina B3
2,50mg
Vitamina B5
0,65mg
Vitamina B6
15,00mcg
Vitamina B7
120,00mcg
Vitamina B9
1,20mcg
Vitamina B12
22,50mg
Vitamina C
2,50mcg
Vitamina D
5,00mg
Vitamina E
32,50mcg
Vitamina K
450,00mcg
Cobre
17,50mcg
Cromo
65,00mcg
Iodo
65,00mg
Magnésio
Manganês
1,15mg
Molibidênio
22,50mcg
17,00mcg
Selênio
3,50mg
Zinco

FEMME
%VD(*)
0%
1%
0%
-**
**
**
**
0%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
25%
50%
50%
50%
50%

INGREDIENTES: Guaraná em pó, Óxido de Magnésio
(Magnésio), Açaí em pó, Ácido Ascórbico (Vitamina
C), Ácido Nicotínico (Vitamina B3), DL-Alfa Tocoferol
(Vitamina E), Óxido de Zinco (Zinco), Palmitato
de Retinol (Vitamina A), Sulfato de Manganês
(Manganês), Ácido Pantotenico (Vitamina B5),
Cianocobalamina (Vitamina B12), Colecalciferol
(Vitamina D), Cloridrato de Piridoxina (Vitamina B6)
, Mononitrato de Tiamina (Vitamina B1), Riboflavina
(Vitamina B2), Óxido de Cobre (Cobre), Fitomenadiona
(Vitamina K), Picolinato de Cromo (Cromo), Ácido
Fólico (Vitamina B9), Iodeto de Potassio (Iodo),
Molibdato de Sódio (Molibdênio), Selenito de Sódio
(Selênio), Biotina (Vitamina B7), Veiculo Óleo de Soja;
Cápsula: Gelatina, Água purificada, Umectante INS
422 e Corantes (INS 171, INS 131, INS 110 e INS 129).
Não contém Glúten.
Alérgicos: Contém derivados de Soja.

Quantidade por porção

%VD(*)

Valor energético
8 Kcal – 34kJ
Gorduras Totais
0,9g
Gorduras Saturadas
0g
0g
Gorduras Trans
Gorduras Monoinsaturadas 0,1g
0,1g
Ácido Oleico
0,7g
Gorduras Polinsaturadas
0,6g
Ácido Linoleico
0mg
Colesterol
22,5mg
Vitamina C
5,0mg
Vitamina E
Cromo
17,5mcg

0%
2%
0%
-**
**
**
**
0%
50%
50%
50%

* % 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. ** Valores diários de referência não
estabelecidos.

* % Valores Diárioscom base em uma dietade 2.000kcal ou 8400kJ. Seus
valores diários podems er maiores o u menores dependendode suas
necessidades ener
géticas. **Valores diários dereferência não estabelecidos
.

Clique para Voltar ao Homme

Clique para Voltar ao Femme

INGREDIENTES: Goji Berry em pó, Ácido
Ascórbico (Vitamina C), DL-Alfa tocoferol
(Vitamina E), Picolinato de Cromo (Cromo),
Veiculo (Óleo de Girassol); Cápsula; Gelatina,
Água purificada, Umectante INS 422 e Corantes
(INS 171 e INS 129).
Não contém Glúten.

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
BELT ENERGY

VITAMINA D MAX
Valor Energético
Carboidratos
Vitamina D - 2.000 UI

ULTRA ÔMEGA 3

ÔMEGA 3 DHA

0Kcal – 0kJ 0%
0g 0%
50mcg 1000%

Valor Energético
Vitamina D
Vitamina K
Cálcio
Magnésio

(*)% Valores Diárioscom baseem uma dietade 2.000kcalou 8400kJ. Seus
valoresdiáriospodems er m aiores o u menores dependendod e suas
necessidades ener
géticas.

INGREDIENTES: Colecalciferol (Vitamina D),
Veiculo (Óleo de Soja); Cápsula: Gelatina, Água
purificada e Umectante (INS 422).
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM
DERIVADOS DE SOJA.

Clique para Voltar a Vitamina D Max
INGREDIENTES: Óleo de cártamo (carthamus
tinctoRius), cafeína anidra, taurina, bisglicinato de
zinco (zinco), niacinamida (vitamina B3), cloridrato
de piridoxina (vitamina b6), picolinato de cromo
(cromo), colecalciferol (vitamina D), selenito
de sódio (selênio); cápsula: água Purificada,
geleificante (gelatina), umectante (ins 422) e
corantes (ins 171, ins 129). NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Clique para Voltar ao Energy

CÁLCIO MAX

INGREDIENTES: Óleo de Peixe, DL Alfa Tocoferol
(Vitamina E) ,Cápsula: Gelatina, Água Purificada
e Umectante Glicerina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM
DERIVADOS DE PEIXE.

Clique para Voltar ao Ultra Ômega 3

INGREDIENTES: Óleo de Peixe; Cápsula: Água
Purificada, Geleificante (Gelatina) e Umectante
(INS 422). ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE
PEIXE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Clique para Voltar ao DHA

0kcal – 0Kj
5mcg
65mcg
1000mg
260mg

0%
100%
100%
100%
100%

INGREDIENTE: Citrato Malato de Cálcio (Cálcio), Bisglicinato de
Magnésio (Magnésio), Fitomenadiona (Vitamina K), Colecalciferol
(Vitamina D), Veiculo (Óleo de girassol) e Glaceante Cera de abelha.
Cápsula: Gelatina, Água Purificada, Umectante (INS 422), Corante (INS
171). NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Clique para Voltar o Cálcio Max

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
BELT HAIR,
NAIL AND SKIN

INGREEDIENTES: Concentrado de rabanete
e groselha negra, Vitamina C (ascorbato de
cálcio), vitamina H (biotina), edulcorantes
sorbitol e sucralose, antiumectantes dióxido de
silício e estearato de magnésio, aromatizantes,
acidulante ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Clique para Voltar ao Belt Hair,
Nail and Skin

BELT HAIR,
NAIL AND SKIN PLUS

BELT HAIR,
NAIL AND SKIN PLUS

INGREDIENTES:
Ascorbato de Cálcio
(Vitamina C), Fumarato
0 Kcal – 0 kJ 0%
Valor Energético
Ferroso
(Ferro),
600,0mcg 100%
Vitamina A
1,2mg 100%
Vitamina B1
Acetato de DL-alfa
1,3mg 100%
Vitamina B2
tocoferol (Vitamina E),
16,0mg 100%
Niacina
Niacinamida (Niacina),
5,0mg 100%
Ácido Pantotênico
1,3mg 100%
Vitamina B6
Óxido de Zinco (Zinco),
30,0mcg 100%
Biotina
D-Pantotenato de Cálcio
240,0mcg 100%
Ácido Fólico
(ácido
pantotênico),
2,4mcg 100%
Vitamina B12
45,0mg 100%
Vitamina C
D-Biotina
(Biotina),
5,0mcg 100%
Vitamina D
Cloridrato de Piridoxina
10,0mg 100%
Vitamina E
(Vitamina B6), Palmitato
900,0mcg 100%
Cobre
35,0mcg 100%
Cromo
de Retinol (Vitamina A),
14,0mg 100%
Ferro
Riboflavina (Vitamina
34,0mcg 100%
Selênio
B2), Nitrato de Tiamina
7,0mg 100%
Zinco
(Vitamina B1), Oxido de
Cobre (Cobre), Selenito
de Sódio (Selênio), Ácido
Fólico (Ácido Fólico), Cianocobalamina (Vitamina B12), Picolinato de Cromo
(Cromo), Colecalciferol (Vitamina D), Veiculo Óleo de Soja, Emulsificante
Lecitina de Soja. Cápsula: Água Purificada, Gelificante Gelatina, Umectante
(INS 422), Corantes (INS 171, INS 129, INS 133 e INS 153). Colorido
Artificialmente. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS
DE SOJA.

INGREDIENTES:
Vitamina C (ácido
ascorbico), Vitamina
E (acetato de
alfatocoferila),
vitamina B3
(nicotinamida),
vitamina B5
(pantotenato
de cálcio), zinco
(bisglicinato de
zinco), vitamina
B6 (cloridrato de
piridoxina), vitamina
A (palmitato de
retinila), iodo
(iodeto de potássio),
vitamina B7
(biotina), selênio
(selenometionina), agente de brilho (óleo vegetal e glaceante cera de
carnaúba), edulcorantes xarope de maltitol, sorbitol e gicosídeos de
esteviol (stevia), geleificante gelatina, acidulantes ácido láctico e ácido
cítrico, aromatizante, corantes naturais cúrcuma e carmim. ALÉRGICOS:
PODE CONTER LEITE, SOJA E PEIXES. NÃO CONTÉM GLÚTEN. SEM
AÇÚCAR. RECOMENDAÇÃO DE USO: 2 UNIDADES AO DIA. RECOMENDADO
PARA MAIORES DE 19 ANOS.

Clique para Voltar ao Belt Hair,
Nail and Skin Plus

Clique para Voltar ao Belt Hair,
Nail and Skin Gummy

VITAMINA B12

MASTIGÁVEL

VITAMINA B12

SPRAY

INGREDIENTES: Água, metilcobalamina (vitamina B12),
acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de
menta, conservador sorbato de potássio e sucralose.
INGREDIENTES: Concentrado de cenoura com hibisco,

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

pantotenato de cálcio (vitamina B5), cloridrato de

Clique para Voltar a B12 spray

piridoxina (vitamina B6), mononitrato de tiamina
(vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), biotina
(vitamina B7), metilcobalamina (vitamina B12),
edulcorante sorbitol e sucralose, aromatizante,
antiumectantes dióxido de silício e estearato de
magnésio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
RECOMENDAÇÕES DE USO: 1 UNIDADEDE AO DIA.
RECOMENDADO PARA MAIORES DE 19 ANOS. ESTE
PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A
RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA
EMBALAGEM.

Clique para Voltar a B12 mastigável

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
FERRO E VITAMINA C

+ ÁCIDO FÓLICO

Valor Energético
0Kcal - 0kJ
Vitamina B9 (ácido fólico)
614 mcg
Vitamina C
45 mg
Ferro
34 mg

0%
256%
100%
243%

INGREDIENTES: Bisglicinato Ferroso (Ferro),
Áscorbato de Sódio (Vitamina C), Ácido Fólico
(Vitamina B9) e Veiculo (Óleo de girassol).
Cápsula: Gelatina, Água Purificada, Umectante
(INS 422), Corantes (INS 171, INS 133, INS 129 e
INS 110).
NÃO CONTÉM GLÚTEN. Colorido Artificialmente

Clique para Voltar ao Ferro

COLÁGENO MOOVE

INGREDIENTES: Óxido de Magnésio (Magnésio),
Ascorbato de Sódio (Vitamina C), Colágeno de
frango com Colágeno tipo II (não desnaturado),
Óxido de Zinco (Zinco), Nitrato de Tiamina
(Vitamina B1), Cloridrato de Piridoxina (Vitamina
B6), Colecalciferol (Vitamina D), Cianocobalamina
(Vitamina B12), Veiculo (Óleo de Girassol);
Cápsula: Água Purificada, Geleificante (Gelatina),
Umectante (INS 422) e Corantes (INS 171, INS
129 e INS 153).Não contém Glúten. Colorido
Artificialmente.

Clique para Voltar ao Moove

COLÁGENO PLUS

Valor Energético
Gorduras Totais das quais:
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Gorduras Monoinsaturadas
Ácido Oleico
Gorduras Poliinsaturados
Ácido Linoleico
Colesterol
Colágeno
Vitamina C
Vitamina E
Vitamina A
Vitamina H

6Kcal – 25kJ
0,5g
0g
0g
0,1g
0,1g
0,3g
0,3g
0mg
0,5g
22,5mg
5,0mg
300,0mcg
15,0mcg

COLÁGENO SHOT

0%
1%
1%
0%
-**
**
**
0%
**
50%
50%
50%
50%

NGREDIENTES:
Colágeno
Hidrolisado, Óleo de Semente de
Uva (Vitis vinífera), Ácido Ascórbico
(Vitamina C), DL-Alfa Tocoferol
(Vitamina
E),
Betacaroteno
(Vitamina A), Biotina (Vitamina H);
Cápsula: Gelatina, Água Purificada,
Umectante (INS 422) e Corantes
(INS 171 e INS 120).
Não contém Glúten. Colorido
Artificialmente .

INGREDIENTES: Água, peptídeos
bioativos de colágeno, acidulantes ácido
cítrico e ácido fumárico, conservadores
benzoato de sódio e sorbato de potássio,
antioxidante ácido ascórbico, biotina,
edulcorante sucralose, sulfato de zinco
monohidratado, pantotenato de cálcio,
acetato de retinol, ácido fólico, selenito
de sódio e aroma idêntico ao natural de
frutas vermelhas.
NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE. NÃO
CONTÉM TRAÇOS DE ALERGÊNICOS.

% Valores Diárioscom baseem uma dietade 2.000kcal ou 8400kJ. Seus
valoresdiáriospodems er m aiores o u menores dependendod e suas
necessidades ener
géticas.**Valores diários de
referência não estabelecidos
.

Clique para Voltar ao Colágeno Plus

Clique para Voltar ao Colágeno Shot

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
COLÁGENO HYALURONIC
SHOT

INGREDIENTES: Água, peptídeos bioativos de colágeno,
aroma idêntico ao natural, acidulantes ácido cítrico e
fumárico, conservantes benzoato de sódio e sorbato de
potássio, hialuronato de sódio, edulcorante sucralose,
sulfato de zinco monohidratado, pantotenato de cálcio,
acetato de retinol, ácido fólico, selenito de sódio e
biotina. NÃO CONTÉM GLÚTEN E LACTOSE. ALÉRGICOS:
NÃO CONTÉM TRAÇOS DE ALERGÊNICOS.

Clique para Voltar ao Colágeno

BELTFULL BANANA

BELTFULL CACAU

INGREDIENTES: Biomassa de banana verde, gordura
vegetal low trans, vitamina c, vitamina b5, vitamina
b6, vitamina b1, vitamina b9, vitamina h, vitamina b12,
vitamina d3, edulcorantes naturais maltitol e isomalte,
emulsificantes gelatina e lecitina de soja, aromatizante
natural e corante natural cúrcuma, acidulante ácido
cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM
DERIVADO DE SOJA, PODE CONTER LEITE.

INGREDIENTES: Biomassa de banana verde, gordura
vegetal low trans, cacau em pó, inulina, vitamina C,
vitamina B5, vitamina B6, vitamina B1, vitamina B9,
vitamina H, vitamina B12, vitamina D3, edulcorantes
naturais maltitol e isomalte, emulsificantes gelatina e
lecitina de soja, aromatizante natural, acidulante ácido
cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS CONTÉM
DERIVADO DE SOJA, PODE CONTER LEITE.

Clique para Voltar a Beltfull banana

Clique para Voltar a Beltfull cacau

BELT KIDS POUNCH

INGREDIENTES: Vitamina C (ácido ascórbico), vitamina B3 (nicotinamida),
vitamina E (acetato de tocoferol), zinco (sulfato de zinco monohidratado),
vitamina B5 (pantotenato de cálcio), vitamina B1 (mononitrato de
tiamina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 (piridoxina), vitamina A
(palmitato de retinol), cobre (sulfato de cobre anidro), vitamina B9 (ácido
fólico), selênio (selenito de sódio), vitamina H (biotina), vitamina D3
(colecalciferol), vitamina B12 (cianocobalamina), agente de brilho (óleo
vegetal e glaceante cera de carnaúba), edulcorantes xarope de maltitol,
sorbitol, xilitol e glicosídeos de esteviol (stevia), gelificante gelatina,
acidulante ácido lático e ácido cítrico, aromatizantes, corantes naturais
cúrcuma, clorofila e carmim. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, SOJA,
PEIXES E CRUSTÁCEOS (CAMARÃO). NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Clique para Voltar ao Belt Kids

BELT
KIDS POTE
NOVA FÓRMULA

INGREDIENTES: Vitamina C (ácido ascórbico), Vitamina E (acetato
de alfa tocoferol), vitamina B5 (pantotenato de cálcio), zinco
(guconato de zinco), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina),
vitamina A (palmitato de retinol), vitamina B9 (ácido fólico),
iodo (iodeto de potássio), vitamina K (fitomenadiona), selênio
(selenometionina), biotina, vitamina D3 (colecalciferol), vitamina
B12 (cianocobalamina), agente de brilho (óleo vegetal e glaceante
cera de carnaúba), edulcorantes maltitol, sorbitol, xilitol e
glicosídeos de esteviol, geleificante gelatina, acidulantes ácido
láctico e ácido cítrico, aromatizante e corantes naturais curcuma,
clorofila e carmim. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, SOJA,
PEIXES E CRUSTÁCEOS (CAMARÃO). NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Clique para Voltar ao Belt Kids

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
BELT FRESH

BELT WHEY PROTEIN

BELT WHEY PROTEIN

BELT WHEY PROTEIN

CHOCOLATE

MORANGO

BAUNILHA

INGREDIENTES: Bitartarato de Colina (Colina), Acetato de
Tocoferol (Vitamina E), Óxido de Zinco (Zinco), Sulfato de Cobre
(Cobre), Selenito de Sódio (Selênio), Veiculo (Óleo de Soja,
gordura vegetal), Clorofila (Corante Natural), Emulsificante
Lecitina de Soja; Cápsula (gelatina, água purificada, umectante
glicerina) e corante (clorofila e Dióxido de Titânio)
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE
SOJA.

INGREDIENTES: Proteína do soro do leite concentrada, cacau
em pó, proteína isolada do soro do leite, proteína hidrolisada
do soro do leite, aromatizante, espessante: goma xantana e
edulcorante: sucralose. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DO
LEITE. PODE CONTER AMENDOIM E DERIVADOS DO OVO, SOJA
E TRIGO. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INGREDIENTES: Proteína Concentrada do soro do leite,
proteina isolada do soro do leite, proteina hidrolisada do
soro do leite, aromatizantes, espessante goma xantana,
corante beterraba e edulcorante sucralose. ALÉRGICOS:
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE. PODE CONTER AMENDOIM
E DERIVADOS DO OVO, SOJA E TRIGO. CONTÉM GLÚTEN.
CONTÉM LACTOSE.

INGREDIENTES: Proteina concentrada de soro de leite,
proteina isolada de soro do leite, proteina hidrolisada de
soro do leite, aromatizantes, espessante goma xantana e
edulcorante sucralose. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS
DO LEITE. PODE CONTER AMENDOIM E DERIVADOS DO
OVO, SOJA E TRIGO. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

Clique para Voltar ao Belt Fresh

Clique para Voltar ao Whey

Clique para Voltar ao Whey

Clique para Voltar ao Whey

Valor energético
Vitamina E
Colina
Selênio
Zinco
Cobre

0kcal = 0kJ
10mg
192mg
34mcg
7mg
900mcg

0%
100%
35%
100%
100%
100%
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