
ENERGY
BOOST
Ananás
Manga
Espinafre
Gengibre

POR DOSE (170G):
ENERGIA 72,20 kcal
PROTEÍNAS 1,0 g
LÍPIDOS 0,6 g

dos quais saturados 0,2 g
HIDRATOS CARBONO 14,0 g

dos quais açúcares 8,4 g
FIBRA 3,0 g

O Ananás, além de ser uma boa fonte de vitaminas antioxidantes e
de ferro e magnésio, é uma excelente fonte de bromelaína, um
conjunto de enzimas digestivas que degradam as ligações das
proteínas - processo essencial à digestão. Como a digestão é um
dos processos fisiológicos que mais consome energia, a ingestão de
ananás ajuda a poupar energia para outras funções.
A Manga é um fruto rico em vitaminas do complexo B, fundamentais
para as reações metabólicas que produzem energia para o corpo
todo.
O Gengibre também é essencial para facilitar e aumentar a digestão
e por isso é tão usado há vários séculos para problemas digestivos e
como um excelente tónico para a energia geral.
Os Espinafres são uma excelente fonte de coenzima Q10, essencial
para a produção de energia, para a performance física e retardar o
processo de envelhecimento. A coenzima Q10 é um antioxidante
que é sintetizado pelas nossas células mas é muito importante a sua
ingestão por via dos alimentos.

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

enfrentar o dia.



Manga
Maça
Kiwi
Amêndoa 

POR DOSE (170G): 
ENERGIA 95,9 kcal
PROTEÍNAS 1,2 g
LÍPIDOS 1,2 g

dos quais saturados 0,3 g
HIDRATOS CARBONO 20,2 g

dos quais açúcares 12,3 g
FIBRA 3,9 g

A Manga é rica em vitamina B6 e glutamina, nutrientes que melhoram a
memória e a concentração. Seu consumo aumenta a produção hormonal de
GABA, neurotransmissor essencial para o desenvolvimento das células
nervosas.

A Maçã, a Manga e o Kiwi são excelentes fontes de vitamina C que, por ter
uma forte ação antioxidante previne o dano e o envelhecimento da massa
cinzenta, assim como de outras estruturas do corpo. Além disso, a vitamina
C é uma importante aliada na prevenção de doenças neurodegenerativas.

Para além do seu contributo de vitamina C, o consumo de kiwi parece
ajudar na produção de melatonina, que é uma hormona necessária para um
sono reparador.

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

saúde cerebral. 

BRAIN 
FOOD



Dióspiro
Laranja
Maça
Hortelã

POR DOSE (170G):

ENERGIA 88,49 kcal
PROTEÍNAS 1,0 g
LÍPIDOS 0,4 g

dos quais saturados 0,1 g
HIDRATOS CARBONO 20,7 g

O dióspiro têm um excelente potencial antioxidante devido 
ao seu conteúdo em betacarotenos, vitamina C , A e E.

A laranja é um dos frutos de inverno com maior teor em 
vitamina C que ajuda no combate aos danos causados à pele 
pela exposição ao sol e poluição ambiental. Além disso, 
desempenha um papel chave na formação do colagénio, 
melhorando a elasticidade da pele e reduzindo rugas.

A maçã, por sua vez, é rica em quercetina, um poderoso 
antioxidante e estimulante do sistema imunitário.

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

ANTI 
AGING


