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Produtos isentos de:

• CORANTES, AROMAS e ADOÇANTES ARITIFICIAIS;

• CONSERVANTES;

• LIVRE DE LACTOSE.
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SHAKE NO EAT

Psyllium

Glucomanan

Lowat

Goma Acácia 

Colágeno Hidrolisado

Base Natural Shake Cacau 
POSOLOGIA: Diluir o conteúdo de 1 

sachê em 300mL de água e ingerir 30 a 
60 minutos antes do jantar. 

Produto para ser consumido a noite, antes do jantar, rico em fibras que  irão fornecer saciedade e proteínas que 

reduzem consideravelmente o apetite neste horário que é tão crítico para a perda e manutenção de peso.

PSYLLIUM: retarda o esvaziamento gástrico e a absorção de glicose a partir do intestino delgado. Aumenta a

motilidade gástrica. Reduz níveis de LDL e aumenta HDL. Possui propriedades laxativas e quando ingerido antes da

refeição age reduzindo a sensação de fome.

GLUCOMANN: adjuvante no tratamento da obesidade, por sua propriedade formadora de massa, que proporciona

sensação de plenitude gástrica. Forma um revestimento em torno das partículas alimentares, que retarda o processo

de digestão. Promove redução dos níveis de colesterol e triglicerídeos.

LOWAT: Age como coadjuvante na redução da gordura corporal e do IMC. Estudos mostraram sua capaz de aumentar

a lipólise e diminuir a adipogênese, o que ajuda reduzir a formação e o acúmulo de gordura, diminuindo o peso

corporal.

GOMA ACÁCIA: Fibra alimentar prebiótica, 100% de origem natural, que promove saciedade sem causar desconforto

intestinal.

COLÁGENO HIDROLISADO: usado como fonte proteica, promove firmeza muscular e da pele. Aumenta a saciedade e

é de fácil digestão.

ATENÇÃO: Devido ao alto 
conteúdo de fibras, o produto 

deve ser ingerido acompanhado 
de bastante água.



Não deve ser utilizado por:

• CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 16 ANOS;
• GESTANTES;
• LACTANTES;
• IDOSOS; 
• PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS (Diabetes, Hipertensão, Cardiopatias, Disfunções Renais, Gástricas, 

Hepáticas e tiroidianas e etc.); 
• PACIENTES ONCOLÓGICOS;
• PACIENTES EM USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA (Nesses casos, favor consultar o médico);
• PACIENTES QUE APRESENTAREM QUALQUER SENSIBILIDADE AOS COMPONENTES DA FÓRMULA;
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PACIENTES VEGANOS NÃO DEVEM UTILIZÁ-LO POIS CONTÉM PROTEÍNA DE ORIGEM ANIMAL.


