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Fette Croccanti,
  Torradas Leves
Schar
Uma torrada crocante, sem glúten e sem 
lactose. Assim é o Fette Croccanti, da Schar, 
ótima opção para o café da manhã ou lanches 
intermediários. É elaborada com ingredientes 
isentos  de origem animal, como leite e ovos. 
Além disso, tem zero gordura hidrogenada, 
corantes e  conservantes artificiais e baixo teor 
de gorduras, por isso, pode ser consumido 
por pessoas  com doença celíaca, intolerantes 
à lactose ou alergia ao leite, veganos ou por 
aqueles que  buscam por opções saudáveis no 
dia a dia.

• Sem lactose
• Vegano
• Sem conservantes
• Sem aromatizantes
• Zero gordura trans
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Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/qMxNQz

recomendação de consumo:
é uma opção para substituir o pão, com acompanhamentos doces ou salgados.

Sem Glúten



Chocolate 70%
 Cacau
 Nu3
O chocolate é um superalimento e, 
para quem gosta do sabor amargo, o 
Chocolate 70% Cacau, da Nu3, é ideal. 
Fonte de vitaminas, minerais, fibras e 
gorduras boas, proporciona diversos 
benefícios à saúde fornecidos pelo 
cacau. Pode ser consumido por pessoas 
intolerantes à lactose, bem como por 
diabéticos, já que não contém adição de 
açúcar. Quer mais benefícios? Confira:

• Sem glúten
• Fonte natural de minerais, 
   como ferro e magnésio
• Vegano
• Zero sódio
• Sem corantes artificiais
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Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/xL5Pyc

Sem Lactose



Feito com farinhas e sementes integrais

Snack Orgânico Tribos

 Mãe Terra
Opção saudável de lanche para dividir 
com os amigos (se você conseguir, é claro, 
já que é irresistível e dá vontade de comer 
tudo sozinho!). Oferece ingredientes 
orgânicos e integrais. 

O Snack Orgânico Tribos é:

• Alimento orgânico
• Com linhaça e gergelim – sementes 
   riquíssimas em nutrientes como o cálcio 
• Com mix de ervas aromáticas 
• Livre de gordura trans 
• Sem lactose 
• Sem aromas artificiais
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Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/pcLXEI
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Snack de Soja, Queijo

 Good Soy
Um salgadinho saudável, crocante e muito 
saboroso. Assim é o Snack de Soja com 
Queijo, da Good Soy.  Elaborado com 
ingredientes naturais, tem farinha de arroz 
e farinha de soja não transgênica, que 
fornecem nutrientes como carboidrato, 
proteínas, gorduras boas, vitaminas e 
minerais, importantes para a manutenção 
da saúde. Além disso, é assado e possui 
zero gorduras saturadas e trans, sendo 
uma ótima opção para o seu lanche.

• Sem glúten
• Sem lactose
• Com aromatizante natural
• Baixo teor de sódio
• Fonte de proteínas de alto valor 
   biológico, provenientes da soja
• Vegano
• Livre de conservantes artificiais

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/qYKCKp

com ingredientes naturais



Biscoitos Finos sem Glúten,
 Baunilha com Chocolate
 Belive
Bateu aquela vontade de comer 
um docinho? Prove os Biscoitos 
Finos sem Glúten, Baunilha com 
Chocolate, da Believe, e irá se 
surpreender. Enriquecidos com 
vitaminas A, C, E e do complexo 
B, são isentos de glúten, lactose e 
ovos, sendo uma opção saborosa 
para pessoas com doença celíaca, 
intolerantes à lactose ou com 
alergia ao ovo. Por não conter 
ingredientes de origem animal, 
também pode ser consumido 
por veganos. Conheça mais 
benefícios do Biscoitos Finos sem 
Glúten, Baunilha com Chocolate:

• Livre de conservantes artificias
• Sem corantes
• Com ingredientes naturais
• Com açúcar mascavo
• Sem adoçantes artificiais
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Sem Glúten

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/oNBzRA



Você é apaixonado por pasta de amendoim? 
Que tal a Pasta de Amendoim com Açúcar 
de Coco, da Monana? Além de ser muito 
saborosa, vem em uma embalagem 
prática na forma de bisnaga, o que facilita 
o seu consumo em qualquer hora e lugar. 
O amendoim é naturalmente fonte de 
vitaminas, minerais, fibras e gorduras boas. 
O produto já vem adoçado com açúcar 
de coco e ainda possui sal do himalaia na 
composição. Conheça mais sobre os seus 
benefícios: 

• 100% natural
• Baixo teor de sódio
• Fonte de proteínas 
• Vegano
• Livre de adoçantes artificiais
• Sem glúten
• Sem conservantes

recomendação de consumo:
Pode ser consumida com pães, torradas, salada de frutas ou pura. Só não vale exagerar! 
Sabemos que é difícil, mas se controle!

com ingredientes naturais

Pasta de Amendoim
  com Açúcar de Coco  
 Monama
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Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/oNBzRA



fonte de vitaminas e minerais
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O Trailmix, da Jasmine, é um snack elaborado 
com mix de sementes tostadas e frutas secas. 
Fonte de fibras, vitaminas e minerais, está 
disponível em embalagem individual, prática 
para ser levada na bolsa e ser consumida 
em qualquer hora e lugar. Disponível em 
dois deliciosos sabores: Trailmix Marroquino, 
Mostarda e Mel e Trailmix Mexicano, Limão e 
Pimenta. Conheça os seus benefícios e escolha 
o seu preferido!

• Fonte de ômega-3
• Com ingredientes naturais
• Livre e conservantes artificiais
• Sem adoçantes
• Com frutas desidratadas
• Fonte de fibras
• Sem gordura trans

Trailmix
 
Jasmine

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/HEf8Ug
http://goo.gl/a6lao8
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O Stevita, da Stevita, é um adoçante 
dietético 100% natural elaborado 
com stévia, extraído de uma planta 
chamada Estevia rebaudiana. Por não 
conter calorias, é recomendado para 
diabéticos e pessoas que estão em 
uma dieta para manutenção do peso. 
O produto tem o poder adoçante 
300 vezes maior do que o açúcar 
refinado comum. Saiba mais sobre o 
Stevita, da Stevita:

• Zero calorias 
• Isento de aspartame
• Sem sucralose
• Elevado poder adoçante
• Zero sódio

Stevita
 Stevita

recomendação de consumo:
Ideal para adoçar bebidas, como café e sucos. 8 gotas de Stevita equivalem à doçura de duas 
colheres de chá de açúcar.

100% Natural

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/lF7aoY



Mixed Nuts
 
Agtal
Mixed Nuts, da Agtal, é um mix de frutas secas 
e oleaginosas composto por: castanha do Pará, 
castanha de Caju, amendoim, amêndoas e uva 
passa. As castanhas, conhecidas também como 
oleaginosas, são ricas em gorduras “do bem”, 
além de vitaminas, minerais e fibras. As gorduras 
monoinsaturadas e poli-insaturadas presentes 
nelas auxiliam no equilíbrio dos níveis de 
colesterol, prevenindo doenças cardiovasculares. 
Além disso, as castanhas também contribuem 
para a saúde do sistema nervoso, incluindo 
cérebro e memória. O amendoim e a amêndoa 
são ricos em vitaminas, minerais e proteínas.  
Enquanto o amendoim apresenta uma 
característica afrodisíaca, a amêndoa ajuda na  
beleza da pele e unhas. Ótima combinação, 
não?! 

• Contém ingredientes naturais 
• Produto vegano 
• Sem conservantes 
• Sem açúcar 
• Sem corantes, aromatizantes e adoçantes 
artificiais
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Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/V6zZSb

Rico em vitaminas e minerais

recomendação de consumo:
Uma ótima opção de lanchinho saudável. Recomenda-se consumir uma colher de sopa ao dia.



Salgadinho Orgânico  
 Pitzo
 Mãe Terra
O Salgadinho Orgânico Pitzo, da Mãe Terra, 
é crocante e muito saboroso, ideal para 
compor um lanche saudável de crianças e 
adultos. Elaborado com milho e arroz integrais, 
não possui gordura trans nem adição de 
conservantes artificiais, e ainda é fonte de 
vitaminas B1 e B9, proteínas e fibras. Quer mais 
motivos para incluir o Salgadinho Orgânico 
Pitzo, da Mãe Terra, no seu dia a dia? Confira:

• Com ingredientes naturais
• Vegano
• Assado
• Com arroz integral
• Sem aromatizante artificial 
• Livre de conservantes
• Sem adição de açúcar
• Sem corantes
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Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/GmwtcT

Orgânico
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Quer um snack prático e saudável 
para levar na bolsa? A biO2 7 Nuts 
Cranberry, da biO2, é a pedida perfeita, 
pois oferece amêndoas, macadâmia, 
pistache, castanha do Pará, castanha 
de caju, avelã e cranberry. É adoçada 
com mel e possui baixo teor de 
sódio, além de ser uma boa fonte de 
fibras, ajudando a complementar as 
necessidades diárias desse nutriente. 
Saiba mais sobre os benefícios da biO2 7 
Nuts Cranberry, da biO2:

• Com ingredientes naturais
• Sem adição de açúcar
• Fonte de fibras
• Sem lactose
• Adoçada com mel
• Livre de corantes 
   e aromatizantes artificiais

biO2 7 Nuts   
  Cranberry
 biO2

Sem Glúten

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/5p6oT3
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Um chocolate que não é chocolate, a 
Alfarroba com Damasco, da Carob House, 
não possui lactose e é uma ótima opção 
para pessoas com intolerância a este 
açúcar do leite. A alfarroba tem aparência 
parecida com a vagem do feijão, com cor 
marrom escura e sabor adocicado. 
Quando moída e torrada, pode substituir 
o cacau, sendo uma ótima alternativa 
ao chocolate. É fonte de vitaminas e 
minerais, como vitamina B6, B12 e E, 
cálcio, potássio, ferro e zinco. O produto é 
elaborado com damascos envolvidos com 
alfarroba e não possui adição de açúcar. 

• Sem glúten
• Zero adição de açúcar
• Baixo índice glicêmico
• Com ingredientes naturais
• Vegano 
• Livre de corantes artificiais

Alfarroba com 
 Damasco
 Carob House

recomendação de consumo:
Ideal para quando bater aquela vontade de comer um docinho ou a qualquer hora do dia.

Sem Lactose

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/8lTyZq
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Um cookie integral e sem glúten 
elaborado com linhaça e quinoa, além de 
farinha de arroz integral e farinha de maçã. 
Sem leite e sem ovos, pode ser consumido 
por vegetarianos estritos e alérgicos. Em 
porções individuais, é super prático de 
levar, ideal para um lanche a qualquer 
momento. E ainda, vem na medida certa 
para não comer mais do que deveria. 

• Sem glúten
• Sem lactose
• Sem ovo
• Com açúcar mascavo

Cookie Integral,
 Maçã com Canela
 Nutri Cookie

140 calorias por pacote

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/8lTyZq
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Uma barrinha de proteínas diferenciada. 
Produzida com proteína vegetal de ervilha 
e de arroz, é 100% vegana. Sem porcarias 
como aromas, corantes e conservantes 
artificiais ou xaropes, é muito mais 
saudável que as barrinhas de proteína 
convencionais. 

• 11g de proteína
• Sem lactose
• Sem glúten
• Sem corantes
• Sem conservantes
• Sem aromas artificiais
• Sem xaropes
• Sem poliois

Bio2 Protein, 
Baunilha + Amendoim
Bi02

Vegan

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/8lTyZq
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Sequilhos de Coco Sabor Alternativo 
Quer deixar o seu lanche mais saudável? 
Essa é uma ótima opção! Com coco 
desidratado na composição, os sequilhos 
podem ser consumidos por pessoas com 
doença celíaca ou com intolerância à 
lactose, já que não contêm nem glúten 
nem leite. Além disso, o snack tem fibra 
de beterraba que, além de deixá-lo com 
textura macia, ajuda a aumentar o seu 
teor fibras – importantes para manter o 
intestino funcionando direitinho e dar mais 
saciedade. Os Sequilhos, sabor Coco, 
ainda são: 

• Kosher 
• Com ingredientes naturais 
• Livres de aromatizantes artificiais 
• Sem conservantes 
• Sem adoçantes artificiais

Sequilho de Coco
Sabor Alternativo

Com açúcar mascavo

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/8lTyZq
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Fazer lanches intermediários entre as 
refeições é essencial para manter o 
metabolismo ativo e controlar a fome para 
não abusar nas refeições seguintes. Ter 
boas opções de lanches saudáveis é tão 
importante quanto, pois apostar em opções 
ricas em açúcar e farinhas refinadas também 
trazem grandes prejuízos para o nosso 
organismo. A linhaça é importante fonte de 
nutrientes, como os ácidos graxos ômega-3 
e ômega-6, que não são produzidos pelo 
organismo e devem ser obtidos a partir 
da alimentação. Além disso, eles contêm 
porções generosas de fibras de beterraba e 
outros ingredientes importantes para nosso 
organismo. Esses palitos ainda são: 

• Sem glúten 
• Sem lactose 
• Vegano 
• Sem conservantes artificiais

Biscoito palitos, 
Linhaça Dourada 
Sabor Alternativo

Sem aromas e corantes artificiais

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/8lTyZq

Dica!
Substitua a batata palha do strogonoff, por exemplo, por esse biscoito palito. Fica uma delícia 
e muito mais saudável! ;)
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Chocolátras de plantão podem comemorar! 
Esse chocolate tem 25% menos calorias 
quando comparado a outros do mercado, é 
sem glúten, sem lactose e ainda tem fibras 
prebióticas, que servem de alimento para 
as bactérias boas do intestino, colaborando 
para o equilíbrio da flora intestinal. O 
Chocolife 50% cacau não tem adição de 
açúcar nem gordura trans. Além disso, 
oferece todos os benefícios do cacau, como 
os flavonoides, com ação antioxidante e 
anti-inflamatória, e triptofano, aminoácido 
que participa da produção da serotonina 
– responsável pela sensação de bem-estar. 
Veja outros benefícios do Chocolife 50%: 

• Ingredientes naturais 
• Pode ser consumido por veganos 
• Livre de corante e conservantes artificiais 
• Não tem adição de açúcar 
• Adoçado com xilitol e maltitol – naturais, e 
poucas quantidades de sucralose

Chocolife 50% Cacau
 
Chocolife

Sem lactose

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/8lTyZq



Se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, 
envie e-mail para natuebox@natue.com.br
 
Vamos adorar saber sua opinião! ;)
 
Aproveite para conferir o NatueLife 
(www.natuelife.com.br), um portal sobre 
alimentação saudável e atividade física, 
cheio de dicas para você entrar em forma 
e ter mais qualidade de vida.

Gostou do
Natuebox?



natue.com.br
facebook.com/natueoficial

instagram.com/natueoficial


