
ENERGY
BOOST
Papaia
Manga
Espinafres
Coco ralado

POR DOSE (170G):
ENERGIA 62,50 kcal
PROTEÍNAS 0,8 g
LÍPIDOS 0,92 g

dos quais saturados 0, 6 g
HIDRATOS CARBONO 10,8 g

dos quais açúcares 9,3 g
FIBRA 3,12 g

A papaia é muito rica em vitamina C e betacarotenos que fortalecem 
o sistema imunológico, ajudando o corpo a prevenir infecções, 
gripes e constipações. Contém carpaína, um alcalóide que facilita a 
digestão de carne e outros alimentos pesados.

A manga apesar de ser um fruto com um baixo teor em calorias, 
fornece muita energia pois é rico em hidratos de carbono simples 
como a glicose, frutose, maltose e xilose.

A polpa do coco (parte branca) apesar de ser muito rica em gordura, 
ajuda a baixar o colesterol LDL (“mau colesterol”) e a aumentar o 
colesterol HDL (“bom colesterol”), e fornece ácidos gordos de 
cadeia média (TCM) excelente fontes de energia rápida.

Os espinafres, muito ricos em vitamina K, ferro e cálcio, são um 
elemento chave para os amantes do desporto por contribuírem para 
uma excelente saúde dos ossos e articulações.

A união destes 4 ingredientes faz deste smoothie um perfeito Energy
Boost, pronto para fornecer nutrientes e energia que precisamos para 

enfrentar o dia.



Ananás
Manga
Pera
Cenoura 
Gengibre

POR DOSE (170G): 
ENERGIA 60,1 kcal
PROTEÍNAS 0,54 g
LÍPIDOS 0,34 g

dos quais saturados 0,24 g
HIDRATOS CARBONO 11,88 g

dos quais açúcares 11,79 g
FIBRA 2,55 g

A pera é rica em minerais como potássio, fósforo e magnésio e 
antioxidantes e vitaminas como A, B e C que ajudam a manter a pressão 
arterial e a prevenir e neurodegeneração.

A cenoura, devido ao seu elevado conteúdo em betacaroteno, é 
importante no combate ao envelhecimento das células do sistema nervoso 
central. Estudos mostram ainda que tem um papel importante em 
melhorar a função cognitiva e memória.

A Manga e o ananás são excelente fontes de vitamina C que por terem 
uma forte ação antioxidante previnem o dano e o envelhecimento da 
massa cinzenta, assim como de outras estruturas do corpo. A vitamina C, 
por sua vez, pode ser uma importante aliada na prevenção de doenças 
neurodegenerativas.

O gengibre estimula a circulação sanguínea, e é rico em gingerol, uma 
substância que ajuda na diluição de coágulos sanguíneos, sendo assim um 
importante aliado na prevenção de AVC.

Estes 5 ingredientes, fazem do smoothie Brain Food uma bebida 
perfeita para aumentarmos a concentração e zelarmos pela nossa 

saúde cerebral. 

BRAIN 
FOOD



Maça
Melancia
Manga
Gengibre

POR DOSE (170G): 

ENERGIA 67 kcal
PROTEÍNAS 0,4 g
LÍPIDOS 0,5 g

dos quais saturados 0,1 g
HIDRATOS CARBONO 13,8 g

dos quais açúcares 13,7 g
FIBRA 2,4 g

A maçã é uma excelente fonte de vitamina C que para além de ser um dos 
mais potentes antioxidantes da natureza, é essencial na formação de 
colagénio – substância que ajuda a manter a firmeza da pele e retarda o 
envelhecimento e formação de rugas precoces.

A melancia é uma fruta altamente hidratante, cerca de 90% da sua 
constituição é água. A hidratação é essencial para detoxificar substâncias 
nocivas responsáveis pelo surgimento de doenças e envelhecimento 
precoce do organismo. Por outo lado a desidratação é uma das causas mais 
comuns da perda de elasticidade e firmeza da pele. Apesar de ser muito 
rica em água, a melancia é um fruto antioxidante pois fornece boas doses 
de vitamina C e carotenos.

A manga é uma excelente fonte de vitamina A, C e E, para além de 
fornecer uma boa quantidade de cobre, um mineral que ajuda a retardar os 
cabelos brancos.

O principio ativo do gengibre – o gingerol – é um excelente estimulante do 
metabolismo, ajudando assim na perda de peso e na prevenção do excesso 
de peso. O gingerol é também altamente anti-inflamatório e antioxidante 
estando, por essa razão, o consumo muito associado ao tratamento de 
estados gripais.

Este smoothie Anti-aging tem a junção perfeita de ingredientes para 
que tenhamos um desenvolvimento celular saudável.

ANTI 
AGING


