
ENERGY
BOOST
Manga
Maçã
Kiwi
Espinafres

ENERGIA 69,8 kcal
LÍPIDOS 1 g

dos quais saturados 0,7 g
HIDRATOS CARBONO 12,9 g

dos quais açúcares 12,8 g
PROTEÍNAS 1,1 g
FIBRA 2,2 g

A maçã é um fruto pouco calórico mas com um elevado teor de
fibras, que ajudam a manter o colesterol em níveis saudáveis e
contribuem para uma boa saúde intestinal. A polpa da maçã,
assim como o Kiwi são muito ricos em potássio que ajuda na
prevenção de cãibras musculares.

O Kiwi, a Papaia e a Manga são também muito ricas em selénio
e zinco bem como em vitaminas A, E e C, auxiliando desta
forma a produção de colagénio. O colagénio é essencial para a
saúde das articulações assim como para a prevenção de estrias.

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 5 ingredientes faz deste smoothie um perfeito Energy 
Boost, pronto para fornecer nutrientes e energia que precisamos para 

enfrentar o dia.



Manga
Pêssego
Maça
Gengibre
Amêndoa

ENERGIA 102,9 kcal
LÍPIDOS 2,6 g

dos quais saturados g
HIDRATOS CARBONO 15,4 g

dos quais açúcares 15,3 g
PROTEÍNAS 1,8 g
FIBRA 3,7 g

A Manga é fonte de ácido fólico e outras vitaminas do complexo B, que 
são essenciais no desenvolvimento e saúde do nosso sistema neurológico.

O Pessêgo é uma boa fonte de fósforo, cálcio e potássio e é rica em ácido 
clorogénico e antocianinas, compostos importantes para manutenção da a 
saúde cardiovascular, e em flavonóides que ajudam na prevenção da 
agregação plaquetária e o risco de aterosclerose.

A Maçã é muito rica em quercetina, um antioxidante essencial na redução 
de morte celular causada pela oxidação e inflamação dos neurónios. Além 
disso, possui vitaminas do complexo B, vitamina C e ácido fosfórico –
protectores do sistema nervoso.

A Amêndoa é uma fonte de Colina que é necessária para sintetizar o 
neurotransmissor acetilcolina, que é utilizado em funções cerebrais 
relacionadas à memória, consciência, o raciocínio, e criatividade. É 
também uma boa fonte de triptofano que é um percursor da seretonina -
um neurotransmissor muito importante essencial nos processos 
bioquímicos do sono e do humor.

O Gengibre estimula a circulação sanguínea, e é rico em gingerol, uma 
substância que ajuda na diluição de coágulos sanguíneos, sendo assim um 
bom preventivo de AVC.

Estes 4 ingredientes, fazem do smoothie Brain Food uma bebida 
perfeita para aumentarmos a concentração e zelarmos pela nossa 

saúde cerebral. 

BRAIN 
FOOD



Morangos
Ananás
Uvas
Hortelã
Coco ralado

ENERGIA 75,6 kcal
LÍPIDOS 0,8 g

dos quais saturados 0,1 g
HIDRATOS CARBONO 16,2 g

dos quais açúcares 8,6 g
PROTEÍNAS 1,0 g
FIBRA 3,3 g

Os morangos têm um elevado conteúdo em vitamina C e outros 
fitoquímicos com propriedades antioxidantes. São ricos em 
zeaxantina, um carotenóide que protege o olhos dos raios 
ultravioletas do sol.
O ananás é também um excelente antioxidante pelo elevado 
teor em vitamina C. Possui também propriedades anti-
inflamatórias devido ao seu conteúdo em bromelaína.
As uvas são uma das frutas com maior poder antioxidante, 
devido ao seu elevado conteúdo em polifenóis, nomeadamente 
o resveratrol.
O coco é fonte de vitaminas A, C e E, para além do seu elevado 
conteúdo em fibras e em gordura saudável.

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

ANTI 
AGING


