


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.



EVITE
Alimentos rico em 
açúcar e gorduras

CONTROLE
Massas e 
carboidratos simples

PREFIRA
Frutas e vegetais
coloridos

PREFIRA
Carnes, leites e 
derivados com baixo 
teor de gordura, ovos e 
leguminosas 

DIARIAMENTE
Pratique exercícios físicos, 
beba água e Suplemente 
com Belt Nutrition

UMA VIDA SAUDÁVEL É FEITA COM
ALIMENTAÇÃO BALANCEADA 
E SUPLEMENTAÇÃO 



Bem-vindo(a) ao
catálogo Belt Nutrition

Veja tudo o que você
encontra aqui

+23 Soft e Soft Max

+23 Soft Caps e Caps Max

+23 Mastigáveis

Homme, Femme e Rainbow

Belt Immune

Belt Energy

Belt Vitamina D

Belt Vitamina C Blend

Belt Cálcio

Belt Ultra Ômega 3 e DHA

Belt Hair, Nail and Skin

Belt Vitamina B12

Belt Magnesium

Belt Zinco

Belt Ferro e Vitamina C

Colágeno Moove e Plus

Colágeno Hyaluronic Shot

Beltfull

Belt Kids

Belt Probiotic

Belt Fresh

Whey Protein
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“A confiabilidade que tenho pela Belt Nutrition e meu incentivo de divulgação dos 

produtos da marca, ajudou com que meus pacientes encontrassem no mercado 

opções dietéticas de excelente qualidade, mantendo a segurança alimentar e um 

preço acessível. Os folhetos e catálogos recebidos foram úteis para poder conferir 

a composição nutricional de cada produto, indicação e assim receitar aos pacientes 

com individualidades diferentes.”

Anderson Melo
Nutricionista (CRN-6 19806/P)

Multivitamínicos
Multiminerais

Vitaminas Minerais Proteínas
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Atende

100% das 
necessidades
diárias

Atende até

1.000% das 
necessidades
diárias

MINERAIS
QUELADOS

MINERAIS
QUELADOS
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BELT +23 SOFT e SOFT MAX são polivitamínicos e poliminerais mais completos e balanceados 

do mercado, possuem vitaminas e minerais em alta concentração para repor as insuficiências no 

organismo. Nas formas de cápsulas gelatinosas, são práticos e fáceis de ingerir.

Melhora a imunidade;
Combate os radicais livres;
Melhora a disposição,
memória e concentração.

+23 MICRONUTRIENTES

90 cápsulas
gelatinosas

90 cápsulas
gelatinosas

Recomendação de uso: 
Ingerir 3 cápsulas ao dia, 
ou de acordo com suas 
necessidades.

Recomendação de uso: 
Ingerir 3 cápsulas ao dia, 
ou de acordo com suas 
necessidades.

Entenda a diferença:
+23 Soft +23 Soft Max

Benefícios:
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Atende até

1.000% das 
necessidades
diárias.

Contém extrato
de acerola,

um poderoso
antioxidante.

Atende

100% das 
necessidades
diárias

MINERAIS
QUELADOS
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Polivitamínicos e poliminerais mais completos e balanceados do mercado, possuem vitaminas e 

minerais em alta concentração para repor as insuficiências no organismo. Nas formas de cápsulas, são 

práticos e fáceis de ingerir. 

Melhora a imunidade;
Combate os radicais livres;
Melhora a disposição,
memória e concentração.

+23 CAPS E CAPS MAX

60 cápsulas 90 cápsulas

Recomendação de uso: 
Ingerir 2 cápsulas ao dia, 
ou de acordo com suas 
necessidades.

Recomendação de uso: 
Ingerir 3 cápsulas ao dia, 
ou de acordo com suas 
necessidades.

Entenda a diferença:
+23 Soft Caps +23 Soft Caps Max

Benefícios:

0%

433%

166%

208%

100%

100%

198%

150%

256%

375%

133%

1000%

300%

28%

18%

100%

100%

243%

15%

99%

24%

72%

100%

94%

414%

0 kcal = 0 kJ

2.600 mcg
2,00 mg

2,70 mg
16 mg

5,00 mg

2,58 mg

45 mcg
614 mcg
9,00 mcg

60 mg
50 mcg

30 mg

18 mcg
180 mg

900 mcg
35 mcg
34 mg

105 mg
129 mcg

63 mg
1,66 mg
45 mcg

32 mcg

29 mg

Quantidade por porção

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

18%

100%

100%

100%

15%

100%

24%

72%

100%

100%

100%

0 kcal = 0 kJ

600 mcg

1,2 mg

1,3 mg

16 mg

5,0 mg

1,3 mg

30 mcg

240 mcg

2,4 mcg

45 mg

5,0 mcg

10 mg

180 mg

900 mcg

35 mcg

14 mg

105 mg

130 mcg

63 mg

1,66 mg

45 mcg

34 mcg

7,0 mg

Quantidade por porção
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Atendem 100% das necessidades diárias

MINERAIS
QUELADOS

Sabor 
morango

Sabor 
Gengibre
e Limão

Sabor 
Limão

Sabor 
Abacaxi 
com Hortelã

Sabor 
Smoothie
de Frutas
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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. 

Na forma de mini pastilha mastigável, fica muito mais fácil e prático de usar, além de ter um sabor 

agradável. Os minerais são quelados, o que favorece em até 90% a absorção.

+23 MASTIGÁVEIS

150 mini pastilhas mastigáveis
Recomendação de uso: Mastigar 5 pastilhas ao dia ou de acordo com suas necessidades. 

0
1
**
**

100
18
25

100
100
100
100
100

100

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

8 kcal = 34 kJ
3,5 g
0 g

3,5 g
260 mg
180 mg
180 mg
45 mg
16 mg
14 mg
10 mg
7 mg

5 mg

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

(*) % 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.

Melhora a imunidade;
Combate os radicais livres;
Melhora a disposição,
memória e concentração.

Benefícios:

MINI
PASTILHAS
MASTIGÁVEIS
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Para Homens
com Açaí e 
Guaraná

Para Mulheres
com Goji Berry
e Vitamina C

Para Todos
com Maca Peruana
e Guaraná

Suas formulações exclusivas oferecem aumento significativo da libido e melhora 

da vida sexual. Aumentam imunidade, melhoram o sistema imunológico, ajudam 

a reduzir o esgotamento físico devido a presença de seus ativos, estimulantes do 

sistema nervoso central e melhoram a saúde mental.
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ESTIMULANTES SEXUAIS

60 cápsulas gelatinosas 60 cápsulas gelatinosas 60 cápsulas gelatinosas
Recomendação de uso: Ingerir 
duas cápsulas ao dia, ou 
conforme prescrição do seu 
médico ou nutricionista. 

Recomendação de uso: Ingerir 
duas cápsulas ao dia, ou 

conforme prescrição do seu 
médico ou nutricionista. 

Recomendação de uso: Ingerir 
duas cápsulas ao dia, ou 

conforme prescrição do seu 
médico ou nutricionista. 

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

Benefícios:

Valor Energético
Carboidratos
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Gorduras Monoinsaturadas
   Ácido Oléico
Gorduras Poliinsaturadas
   Ácido Linoléico
Fibra Alimentar
Colesterol
Vitamina A
Vitamina B5
Vitamina B9
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina K
Cromo
Selênio
Zinco

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

0%
0%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

6 Kcal – 25kJ
0,2g
0,5g
0g
0g

0,1g
0,1g
0,3g
0,3g

0,07g
0mg

300,0mcg
2,5mg

120,0mcg
22,5mg
2,5mcg
5,0mg

32,5mcg
17,5mcg
17,0mcg

3,5mg

Quantidade por porção %VD(*)

* % 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.

Cada cápsula contém 11mg de cafeína

Valor Energético
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans.
Gorduras Monoinsaturadas
   Ácido Oleico
Gorduras Poliinsaturadas
   Ácido Linolênico
Colesterol
Vitamina A 
Vitamina B1 
Vitamina B2 
Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B6 
Vitamina B7 
Vitamina B9 
Vitamina B12
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina E 
Vitamina K
Cobre
Cromo
Iodo
Magnésio
Manganês
Molibidênio
Selênio
Zinco

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%

5Kcal – 21kJ
0,6g
0g
0g

0,1g
0,1g
0,4g
0,3g
0mg

300,00mcg
0,60mg
0,65mg
8,00mg
2,50mg
0,65mg

15,00mcg
120,00mcg 

1,20mcg
22,50mg
2,50mcg 
5,00mg 

32,50mcg 
450,00mcg 
17,50mcg 
65,00mcg
65,00mg 
1,15mg 

22,50mcg
17,00mcg

3,50mg

A porção contém 52,5mg de cafeína
Quantidade por porção %VD(*)

* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus 
valores diários podem s er maiores o u menores dependendo de suas 
necessidades energéticas. ** Valores diários de referência não estabelecidos.

Valor energético
Gorduras Totais
Gorduras Saturadas
Gorduras Trans
Gorduras Monoinsaturadas
   Ácido Oleico
Gorduras Polinsaturadas
   Ácido Linoleico
Colesterol
Vitamina C
Vitamina E
Cromo

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

0%
50%
50%
50%

8 Kcal – 34kJ
0,9g
0g
0g

0,1g
0,1g
0,7g
0,6g
0mg

22,5mg
5,0mg

17,5mcg

Quantidade por porção %VD(*)

* % 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.
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CONJUNTO DE NUTRIENTES 
QUE AUMENTAM A IMUNIDADE
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BELT IMMUNE

30 cápsulas
gelatinosas
Recomendação de uso: 
Ingerir uma cápsula ao dia, 
ou conforme prescrição do 
seu médico ou nutricionista. 

Fortalecer sistema imunológico
Prevenir depressão
Aumentar a imunidade

Benefícios:

Immune é para todos! Para todas as pessoas que desejam aumentar sua imunidade e prevenir 

doenças. É um suplemento que auxilia na imunidade, contempla em sua fórmula nutrientes essenciais 

que trabalham em conjunto para um melhor desempenho e funcionamento do sistema imunológico. 

Entre eles, as vitaminas C e E, que são antioxidantes importantes e atuam diretamente na imunidade, 

dentre as principais funções estão prevenir infecções, regenerar tecidos e eliminar toxinas. Com diversas 

funções importantes em nosso organismo, tais como função imune, defesa antioxidante, crescimento 

e desenvolvimento.
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COM
TAURINA
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BELT ENERGY

30 cápsulas
gelatinosas
Recomendação de uso: 
Ingerir 1 ou 2 cápsulas ao dia. 

Retardar a fadiga
Contribui para o desempenho do exercício
Manutenção da função cerebral
Termoregulador
Antioxidante
Energia para o dia todo
Aumento de força

Benefícios:

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.
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2.000 UI

O sol corresponde
a 90% da aquisição
da Vitamina D.
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VITAMINA D MAX

30 cápsulas
gelatinosas
Recomendação de uso: 
Ingerir 1 cápsula ao dia
ou conforme prescrição do 
seu médico ou nutricionista. 

Regula a presença de cálcio e ferro no sangue
Controla a pressão arterial e as funções 
cardíacas
Favorece a força muscular
Previne a calvície
Combate doenças autoimunes
Regula a secreção de insulina
Auxilia no fortalecimento dos ossos

Benefícios:

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 em melhorar e aumentar o sistema imunológico.

Valor Energético
Carboidratos
Vitamina D - 2.000 UI

0Kcal – 0kJ
0g

50mcg

0%
0%

1000%

(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus 
valores diários podem s er m aiores o u menores dependendo de suas 
necessidades energéticas.
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MIX DE TRÊS TIPOS
DE VITAMINA C

Dê adeus aos danos 
causados pelos radicais 
livres!
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VITAMINA C BLEND

60 cápsulas
gelatinosas
Recomendação de uso: 
Ingerir 2 cápsulas ao dia
ou conforme prescrição do 
seu médico ou nutricionista. 

Potencializa o sistema imunológico
Antioxidante
Síntese de colágeno
Acelera a cicatrização
Reduz a suscetibilidade a infecções
Melhora o desempenho nos treinos

Benefícios:

Mix composto por 3 diferentes tipos de vitamina C: Ácido ascórbico, ascorbato de sódio e palmitato 

de ascorbila. Esse blend foi criado para favorecer a absorção no corpo. A vitamina C é amplamente 

conhecida por suas funções na imunidade e proteção de doenças por ser considerada antioxidante, 

além disso, é famosa por fazer síntese de colágeno, melhorando o aspecto da pele e aumentar a 

absorção de ferro.
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Veja mais 
na pág.46

Veja mais 
na pág.32
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CÁLCIO
CITRATO
MALATO

+ Cálcio
+ Vitamina D
+ Vitamina K
+ Magnésio
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CÁLCIO MAX

90 cápsulas
gelatinosas
Recomendação de uso: 
Ingerir 3 cápsulas ao dia ou 
conforme prescrição do seu 
médico ou nutricionista. Ficar 
atento ao intervalo necessário 
durante o uso devido o risco 
cardiovascular. 

Ossos e dentes mais fortes
Maior biodisponibilidade
Prevenção de doenças ósseas

Benefícios:

CÁLCIO MAX é indispensável para a saúde óssea. Contém vitamina D, que é necessária para o 

metabolismo do cálcio, vitamina K e magnésio. A vitamina K, 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.

Valor Energético
Vitamina D
Vitamina K
Cálcio
Magnésio

0%
100%
100%
100%
100%

0kcal – 0Kj
5mcg

65mcg
1000mg
260mg
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Alta concentração 
de DHA na 
composição.
Benéfico para 
melhorar 
cognição, 
memória e 
altamente 
recomendado 
para gestantes e 
nutrizes.

Alta concentração 
de EPA e DHA.
Sendo excelente 
para evitar 
doenças do 
coração e melhorar 
a imunidade.

CERTIFICADO
5 ESTRELAS
pontuação máxima
para certificação.
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DHA E ULTRA ÔMEGA 3

60 cápsulas
gelatinosas

60 cápsulas
gelatinosas

Recomendação de uso:
Ingerir 2 cápsulas ao dia 
ou conforme prescrição 
do seu médico ou 
nutricionista. 

Recomendação de uso:
Ingerir 2 cápsulas ao dia 
ou conforme prescrição 
do seu médico ou 
nutricionista. 

O ácido graxo DHA é uma das principais gorduras estruturais do cérebro, é componente fundamental 

na formação de toda a nossa estrutura cognitiva, 60% do nosso cérebro é formado por gorduras, e 

20% delas são de DHA. É altamente recomendado para gestantes, devido as extensas pesquisas que 

mostram os benefícios desse ômega 3, tanto para a mãe, como para o bebê. A porção contém 400mg 

de EPA e 1000mg de DHA, sendo ultra concentrado.

Ultra Ômega 3 possui alta concentração de EPA (867mg) e DHA (512mg). Auxilia na manutenção 

de níveis saudáveis de triglicerídeos. 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,

DHA Ultra Ômega 3
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Gomas Saborosas
Sabor Laranja

Pastilhas Saborosas
Sabor Limonada com 
Morangos
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HAIR, NAIL AND SKIN

60 Gomas 30 Pastilhas 30 Cápsulas
Recomendação
de uso:
Mastigar 2 gomas 
ao dia. 

Recomendação
de uso:
Ingerir 1 pastilha 
ao dia. 

Recomendação
de uso:
Ingerir 1 cápsula
ao dia.

Os suplementos Belt apresentam vitaminas e nutrientes que são essenciais para a manutenção e 

tratamento da saúde da pele, dos cabelos e das unhas. A vitamina C auxilia na síntese de colágeno, 

melhorando a pele e a biotina no crescimento capilar.

Gummy Pastilhas mastigáveis Cápsulas

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

Benefícios:

Valor Energético
Vitamina A 
Vitamina B1
Vitamina B2
Niacina
Ácido Pantotênico
Vitamina B6
Biotina
Ácido Fólico 
Vitamina B12
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina E 
Cobre
Cromo
Ferro
Selênio
Zinco 

0 Kcal – 0 kJ
600,0mcg

1,2mg
1,3mg

16,0mg
5,0mg
1,3mg

30,0mcg
240,0mcg

2,4mcg
45,0mg
5,0mcg
10,0mg

900,0mcg
35,0mcg
14,0mg

34,0mcg
7,0mg

0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Pastilhas Mastigáveis Saborosas
Sabor Açaí com Blueberry 

Spray
Sabor Menta

VEGANO
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VITAMINAS B12

30 Pastilhas Spray
Recomendação
de uso:
Ingerir 1 pastilha
ao dia. 

Recomendação de uso:
Agitar e dar 4 borrifadas em 
baixo da língua para melhor 
absorção.

A deficiência de B12 pode gerar sensações de formigamento, esquecimento, irritabilidade e anemia 

megaloblástica (células grandes e imaturas). Na cirurgia bariátrica ou na alimentação vegana, um dos 

nutrientes mais deficientes é a vitamina B12, devido à redução na ingestão alimentar de alimentos fonte. 

A suplementação é indispensável para evitar doenças por carências nutricionais.

Mastigável Spray

Melhorar a concentração
Prevenir a anemia por deficiência de vitamina B12
Otimizar a saúde mental
Complementar a alimentação de veganos

Benefícios:
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Veja mais 
na pág.56
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38
DUAS  FONTES
DE MAGNÉSIO
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MAGNESIUM

60 Cápsulas
Recomendação
de uso:
Ingerir 2 cápsulas
ao dia. 

MAGNESIUM é um suplemento com duas principais fontes de magnésio. O magnésio tem várias funções 

no corpo humano. Atua como cofator de mais de 300 enzimas, regulando várias funções fundamentais, 

como contração muscular, condução neuromuscular, controle glicêmico, contração miocárdica e pressão 

arterial. Ele desempenha um papel vital na produção de energia, na síntese de materiais nucleares e no 

desenvolvimento ósseo. Composto por óxido de Magnésio e Magnésio Dimalato, ele atua em diversas 

funções no organismo, excelente absorção.

Síndrome Pré Menstrual
Depressão e ansiedade
Dores musculares
Cãibras
Performance no exercício
Densidade mineral óssea
Qualidade do sono
Propriedades antioxidantes e 
anti-inflamatórias

Benefícios:
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BELT ZINCO

30 Cápsulas
Recomendação
de uso:
Ingerir 1 cápsula
ao dia. 

O Zinco possui diversas funções importantes em nosso organismo, tais como função imune, defesa 

antioxidante, crescimento e desenvolvimento. O zinco está envolvido com o desenvolvimento cognitivo e 

sua deficiência pode afetar essa função cerebral. Estudos realizados apontam que pacientes com diabetes 

tipo 2 que receberam tratamento com zinco, tiveram reduzida a concentração de colesterol total e de 

triglicerídeos, o que representa a redução no risco cardiovascular.

Prevenir depressão
Fortalecer sistema cardiovascular
Melhorar cicatrização
Aumentar a imunidade
Benéfico para diabéticos

Benefícios:
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COM

ÁCIDO FÓLICO

3x
Melhor
Absorvido
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FERRO E VITAMINA C + ÁCIDO FOLICO

30 Cápsulas
Recomendação
de uso:
Ingerir 1 cápsula
ao dia. 

Contém 34 mg de ferro quelado que é 3x melhor absorvido pelo organismo, 45mg de 

vitamina que aumenta a absorção do ferro e ácido fólico para prevenção de anemia.

Prevenir depressão
Fortalecer sistema cardiovascular
Melhorar cicatrização
Aumentar a imunidade
Benéfico para diabéticos

Benefícios:

Valor Energético
Vitamina B9 (ácido fólico)
Vitamina C
Ferro

0Kcal - 0kJ
614 mcg

45 mg
34 mg

0%
256%
100%
243%
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Auxilia em Artrose e Osteoartrose
Auxilia em Artrite e Osteoartrite
Reduz riscos de lesão ou dores articulares
Ajuda a manter a saúde das articulações
Promove conforto às articulações 
inflamadas
Melhora a mobilidade e flexibilidade das 
articulações
Combate a ação de radicais livres

Melhora a elasticidade da pele 

Melhora a imunidade 

Protege o organismo contra a ação 
de radicais livres 

Cabelos mais fortes e brilhantes

Colágeno Tipo Dois
Para articulações

Colágeno Tipo Um
Para a pele
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COLÁGENOS MOOVE E PLUS

60 Cápsulas 60 Cápsulas
Recomendação
de uso:
Ingerir 2 cápsula
ao dia. 

Recomendação
de uso:
Ingerir 2 cápsula
ao dia. 

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.

Colágeno Plus contém vitaminas que auxiliam na manutenção da saúde da pele. 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.

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

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

50%
50%
50%
50%

% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus 
valores diários podem s er m aiores o u menores dependendo d e suas 
necessidades energéticas.** Valores diários de referência não estabelecidos.

Moove Plus
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10% 18% 32% 65%
Aumento da

elasticidade da pele

APÓS 8 SEMANAS DE INGESTÃO DIÁRIA DE BELT COLÁGENO SHOT

Aumento da
elastina na pele

Redução do volume
das rugas periorbitais

Aumento do
colágeno na pele

Verisol: O único colágeno 
específico para a pele com 

comprovação científica
de resultados.
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COLÁGENO HYALURONIC SHOT

Shot com 30ml 

Caixa com 30 unidades

Recomendação de uso:
1 frasco ao dia. 

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, melhora a cicatrização e 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.

Também possui 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 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

Benefícios:

PEPTÍDEOS BIOATIVOS
DE COLÁGENO +
ÁCIDO HIALURÔNICO
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Balas Vitaminadas
Sabor Cacau

Balas Vitaminadas
Sabor Banana
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BELTFULL A BALA DA SACIEDADE

30 unidades 30 unidades
Sabor Cacau
Recomendação de uso:
2 balas vitaminas
entre as principais refeições.

Sabor Cacau
Recomendação de uso:
2 balas vitaminas
entre as principais refeições.

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.

Não contém glúten, açúcares e lactose. Aromas e corantes naturais.

Sensação de saciedade
Combate radicais livres
Aumenta a disposição
Melhora a função intestinal

Benefícios:

COMBATE 
À OBESIDADE
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COMBATE
AS CÁRIES
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BELTKIDS

30
Gominhas

60
Gominhas

BELT KIDS é o polivitaminico e polimineral infantil, mais divertido e saboroso do mercado.

Funciona como um complemento na alimentação da criança. São gominhas mastigáveis sem 

açúcar e com xilitol, que combate as cáries. 

Melhora o sistema imunológico
Ajuda na formação de ossos e dentes
Previne de cáries

Previne a anemia
Favorece a concentração e desempenho escolar
Contribui para o desenvolvimento e crescimento 
da criança

Benefícios:

Pounch: Potes:

Sabores mistos de morango, maça verde e abacaxi.
Recomendação de uso: Mastigar 2 gominhas ao dia, ou conforme prescrição médica ou nutricional.
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COMBINAÇÃO
DE DOIS
PROBIÓTICOS
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BELT PROBIOTIC

30 Cápsulas

Os probióticos são micro-organismos vivos que conferem benefícios à flora intestinal. Regulam a 

microbiota intestinal, equilibram distúrbios gastrointestinais, previnem e tratam doenças, e, também, 

atuam como imunomoduladores, sendo excelentes para aumento da imunidade.

Lactobacillus acidophilus são conhecidas no tratamento e prevenção de diarréia e distúrbios 

gastro intestinais, sendo benéficas também para síndrome do intestino irritável, redução do colesterol, 

triglicerídeos e aumento do HDL, conhecido como o colesterol bom. Bifidobacterium lactis são 

conhecidos por melhorar a resposta imune, aumentando a imunidade.

Ajuda a controlar a microbiota intestinal; 
Atua na recuperação da microbiota 
intestinal após o uso de antibiótico;
Fortalece as atividades gastrointestinais;
Estimula o sistema imunológico;
Promove o alívio em casos de 
constipação;

Ameniza e tratam diarreia e outros; 
Ajuda na absorção de minerais e 
vitaminas;
Promove a perda de peso;
Reduz o colesterol.

Benefícios:

Recomendação de 
uso: Ingerir 1 cápsula 
ao dia, ou conforme 
prescrição médica ou 
nutricional.
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CONTÉM
CLOROFILA
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BELT FRESH

60 Cápsulas

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.

Melhora a concentração e otimizar a 
saúde mental;
Antioxidante;
Neutraliza odores.

Benefícios:

Recomendação 
de uso: Ingerir 2 
cápsulas ao dia.

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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BLEND:
CONCENTRADO,

ISOLADO E
HIDROLISADO
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WHEY PROTEIN

500g

38g 38g 38g

500g 500g

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.

Os blends de Whey da Belt geram resultado otimizado de recuperação e ganho muscular, pois 

contém proteína isolada, hidrolisada e concentrada.

São proteínas que, comparadas ao Whey Protein concentrado, prolongam o tempo em que os 

aminoácidos ficam disponíveis no sangue, aumentando a demanda para os músculos e prolongando 

a atividade de síntese proteica.

Os Blends de Whey da Belt, geram um resultado otimizado de recuperação e ganho muscular.

Você sabe o que é Blend de Whey?

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;

Benefícios:

Sabor
Baunilha

Dose única
Sabor
Baunilha

Dose única
Sabor
Chocolate

Sabor
Morango

Sabor
Chocolate

Dose única
Sabor
Morango

27g
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www.beltnutrition.com.br

contato@beltnutrition.com.br

@beltnutritionsuplementos

/beltnutritionsuplementos


