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Coco Coberto
  comAlfarroba
Carob House
Que tal um delicioso snack que combina coco 
e alfarroba? O Coco Coberto com Alfarroba, da 
Carob House, é isento de lactose, sem glúten e 
sem adição de açúcar, além de possuir fibras e 
baixo índice glicêmico, podendo ser consumido 
por diabéticos, pessoas com a doença celíaca, 
intolerância à lactose ou que buscam uma 
alimentação mais saudável. Quer mais motivos 
para consumir o Coco Coberto com Alfarroba? 
Olha só:

• Vegano
• Fonte de vitaminas e minerais
• Isento de cafeína e substâncias estimulantes
• Zero sódio
• Sem corante artificial
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Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/zd6n5h

recomendação de consumo:
É uma ótima opção para os lanches intermediários, entre as refeições. 

Sem Lactose



Salgadinho sem 
  Glúten,Churrasco
Belive
Quem não gosta daquele croc croc dos 
salgadinhos tradicionais? A diferença 
do Salgadinho sem Glúten é o delicioso 
sabor de churrasco e o fato de ser isento 
de glúten, pois é elaborado com farinha 
de arroz e de soja. Além disso, não 
contém lactose, ovos e nem traços de 
amendoim e castanhas, podendo ser 
consumido por pessoas que possuem 
intolerâncias alimentares. 

• Sal light
• Fonte de proteínas
• Sem gordura trans
• Sem Glúten
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Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/sROIfK

Baixo teor de gordura



Sem glúten

Tabletitos Salgados de 
  Gergilim sem Glúten
Sabor Alternativo
Biscoito assado à base de polvilho doce, 
fécula de batata e biomassa de banana 
verde. Crocante, saboroso e impossível 
de resistir! Além disso, possui gergelim 
e amido resistente na composição, o 
que o torna ainda mais nutritivo, pois 
o amido resistente é um tipo de fibra 
que é fermentada em nosso intestino, 
proporcionado muitos benefícios para a 
saúde. Ideal para os lanches intermediários 
ou a qualquer hora do dia, quando bater 
aquela fome!

• Livre de gordura trans
• Sem lactose 
• Isento de corantes e  
   conservantes artificiais
• Fonte de fibras
• Com ingredientes naturais
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Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/TNhCk1

recomendação de consumo:
Podem ser consumidos puros ou acompanhados de patês e geleias. 
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Snack de Soja,  
  Ervas Finas
Good Soy
Já imaginou um salgadinho leve e 
crocante, mas com muitos benefícios? 
É o Snack de Soja, sabor ervas finas, da 
Good Soy! Elaborado com farinha de arroz 
e farinha de soja integral. É assado, por 
isso, tem baixo teor de gordura e é isento 
de glúten, podendo ser consumido por 
pessoas celíacas ou que optaram por  
uma alimentação sem esta proteína.  
Ótima opção para um lanche 
intermediário ou para a lancheira das 
crianças. Quer saber mais motivos para  
consumir este salgadinho?

• Composto por sal light
• Livre de aromas artificiais
• 0% de gordura trans
• Fonte de vitaminas e minerais

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/Q0UOtz

Assado



Rosquinha sem 
  Glúten,Coco
Nutri Cookie
Isenta de glúten, leite e ovos, é uma 
ótima opção para pessoas portadoras 
da doença celíaca, intolerância à lactose, 
com alergia ao leite ou ovo. Além disso, 
por não conter nenhum ingrediente 
de origem animal, também pode ser 
consumida por veganos. É elaborada 
com farinha de coco e farinha de arroz, 
é possui o tamanho ideal para levar na 
bolsa ou no carro e consumir a qualquer 
hora do dia. 

• Baixo teor de sódio
• Com farinha de coco
• Sem lactose
• 0% de gordura trans
• Isenta de aditivos químicos
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Sem Glúten

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/LnbL2E



Estes biscoitos oferecem uma 
saborosa combinação de 
chocolate com maracujá, que o 
tornam uma opção de snack para 
ser consumido como sobremesa. 
Indicado para pessoas com 
hipersensibilidades alimentares, 
pois é isento de glúten, lactose 
e ovos. Pode ser consumido por 
veganos, pois não apresenta 
ingredientes de origem animal. 
Também é enriquecido com 
vitaminas A, C, E e do complexo 
B, contribuindo para a ingestão 
diária recomendada destes 
nutrientes. 

• Sem glúten
• Sem lactose
• Isento de corantes artificiais 
• Com ingredientes naturais 

Fonte de vitaminas

Biscoitos Finos sem Glúten,
  Chocolate com Maracujá
Belive
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Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/lXGbnF



Com ingredientes orgânicos
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Desenvolvido com ingredientes naturais e 
orgânicos, os Cookies Integrais possuem 
delicioso sabor de castanha-do-Pará e cacau, 
oferecendo todos os benefícios desses 
ingredientes, como a presença de proteínas, 
fibras e compostos antioxidantes, que 
colaboram para a manutenção da nossa saúde. 
Em embalagem prática e individual, pode ser 
levado na bolsa e ser consumido a qualquer 
hora do dia.

• Fonte de selênio
• Isento de corantes e aromas artificiais
• 2g de fibras por porção
• Baixo teor de sódio
• 0% de gordura trans

Cookies integrais, Castanha 
do Pará e Cacau
Mãe Terra

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/UMS7ZU

recomendação de consumo:
Pode ser consumido puro ou acompanhado de frutas.
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Frutas secas e oleaginosas são uma delícia! 
E, que tal as duas coisas juntas? O Mixed 
Nuts oferece castanha-do-Pará, castanha-
de-caju, amendoim, amêndoas e uva passa. 
As oleaginosas são fontes de gorduras 
boas, fibras, vitaminas e minerais, já a uva 
passa fornece substâncias antioxidantes, 
proporcionado diversos benefícios para 
a nossa saúde. Ideal para consumir 
como lanche da tarde, numa viagem ou 
compartilhar com os amigos!

• Livre de aditivos químicos 
• Sem glúten
• Para veganos
• Com ingredientes naturais 
• Baixo teor de sódio

Mixed Nuts
Agtal

recomendação de consumo:
Ingerir uma colher de sopa de Mixed Nuts ao dia, puro ou com frutas.

Fonte de gorduras do bem

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/rkh5EK



Remix Castanhas  
 Mãe Terra
Prático e nutritivo, assim é o Remix 
Castanhas, um snack do tamanho ideal 
para ser levado no bolso e para qualquer 
lugar. Produzido com mix de castanha-
do-pará, castanha de caju, amêndoa e 
uva passa, é fonte de proteínas, gorduras 
saudáveis, fibras, vitaminas e minerais. 
Além disso, não contém adição de sal 
nem açúcar, o que o torna uma excelente 
opção para um lanchinho saudável. 

• Isento de aromatizante artificial
• Sem adição de açúcar
• Com ingredientes naturais
• Sem lactose
• Vegano
• Zero sódio
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Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/7kmWGp

Fonte de proteína
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Grãos de soja, quinoa, linhaça, sementes 
de girassol e de abóbora fazem parte deste 
delicioso mix, rico em vitaminas do complexo 
B, minerais, como ferro, magnésio, selênio 
e zinco, proteínas, fibras, aminoácidos 
essenciais e gorduras saudáveis, como 
ômegas-3 e 6. O Mix de Sementes tem o 
tamanho ideal para carregar na bolsa ou levar 
no carro para comer quando bater aquela 
fome!

• Com ingredientes naturais
• Fonte de vitaminas e minerais
• Sem lactose
• Livre de aromatizantes artificiais
• Vegano
• Fonte de gorduras boas   

Mix de Sementes  
Jasmine

Fonte de fibras

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

recomendação de consumo:
Excelente opção para o lanche da manhã ou da tarde, podendo ser consumido com  
frutas ou puro.
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Torradinha e salgada na medida certa, a 
Castanha de Caju é uma ótima pedida de 
snack saudável por ser uma oleaginosa rica 
em gorduras boas, que devem fazem parte 
de uma dieta equilibrada e diversificada. 
A castanha de caju também é fonte de 
vitaminas do complexo B, magnésio, 
proteínas vegetais, podendo ser consumida 
por veganos, e compostos antioxidantes, 
que neutralizam a ação dos radicais livres, 
responsáveis pelo envelhecimento precoce. 
Veja mais benefícios da Castanha de  
Caju, da Agtal:

• Baixo teor de sódio
• Fonte de gorduras mono e poli-insaturadas
• Sem glúten
• Sem conservantes artificiais
• Vegano 

Castanha de Caju
 Torrada e Salgada
Agtal

recomendação de consumo:
Pode ser consumida pura, entre as refeições, com frutas ou adicionada a receitas. 

100% natural

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



14

Se você gosta de manga, essa opção é 
ideal! Super prática de consumir, a manga 
é crocante e muito saborosa, além de ser 
uma boa fonte de energia, tem pouca 
gordura e possui vitaminas e minerais, 
entre eles a vitamina C e do complexo  
B, ferro, zinco e cálcio, magnésio e 
potássio que, juntos, proporcionam 
diversos benefícios para a nossa saúde. 
Este snack possui zero sódio, zero gorduras 
e é livre de aditivos químicos, sendo uma 
ótima opção para o lanchinho de crianças 
e adultos. 

• Liofilizada (secagem a frio)
• Sem adição de açúcar
• 0% de gordura trans
• Sem glúten
• Sem conservantes e corantes artificiais
• Vegana

Manga Crocante
 Liofilizada
Jasmine

100% natural

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

recomendação de consumo:
Ideal para qualquer hora do dia, principalmente para os intervalos das principais refeições.
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Para quem procura benefícios além 
do cacau, este chocolate é uma ótima 
pedida, pois combina 56% cacau com 
whey protein isolado, oferecendo alto teor 
de aminoácidos essenciais e proteínas. 
Além disso, por ser zero açúcar, pode ser 
consumido por pessoas com restrição a 
este ingrediente. O produto é adoçado 
com taumatina, um adoçante 100% natural, 
que colabora para deixá-lo ainda mais 
saudável e saboroso!

• Zero açúcar
• 92 kcal por barra
• Sem glúten
• Com óleo de coco
• Baixo teor de sódio
• Zero gordura trans 

Chocolate 56% sem 
 Açúcar,Proteico
Flormel

5g de proteína por barra

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/am3uB4



16

Este snack funcional é elaborado com 
ingredientes naturais, entre eles o açaí, 
acerola, castanha-do-pará e guaraná 
em pó que, juntos, proporcionam 
diversos benefícios para a nossa saúde, 
especialmente por sua ação antioxidante, 
que colabora para neutralizar a ação 
dos radicais livres responsáveis pelo 
envelhecimento precoce. Muito saboroso, 
crocante e prático de consumir, este 
superalimento é uma ótima opção para 
levar na bolsa e consumir a qualquer hora 
do dia.

• Com vitaminas e minerais
• Fonte fibras
• Sem lactose
• Com ingredientes naturais
• Livre de conservantes artificiais 
• Sem adição de açúcar

Karoço
Smart Açaí

Sem lactose

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/XGAO9K

recomendação de consumo:
Pode ser consumido puro ou acompanhado de salada de frutas ou iogurtes.
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Composto por castanhas e frutas, 
como nozes, castanha de caju, uva 
passa e damasco, este snack ainda 
oferece deliciosa cobertura de 
chocolate branco. Ficou com água  
na boca só de pensar? Tem mais!  
Este produto não contém adição  
de açúcar, tornando-se uma  
excelente opção para diabéticos  
ou pessoas que buscam uma 
alimentação saudável sem abrir  
mão do sabor docinho.

• Elaborado com 49% de frutas  
   e castanhas 
• Fonte de fibras
• Livre de conservantes e  
   aromatizantes artificiais 
• Apenas 93 kcal por porção
• Sem glúten
• Zero gordura trans

Doce de Damasco e Nozes 
  com Chocolate Branco
Flormel

Sem adição de açúcar

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/r8rtNV
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Indicado para pessoas com a doença 
celíaca, intolerantes à lactose, alérgicos 
ao leite e ao ovo, ou para pessoas que 
buscam uma alimentação com opções 
saudáveis e livres de ingredientes 
alergênicos. O Cookie Integral sem glúten, 
da Nutri Cookie, possui delicioso sabor 
chocolate e leva ingredientes naturais, 
como linhaça, quinoa e açúcar mascavo. 
Além disso, é fonte de fibras, que 
colaboram para o bom funcionamento do 
nosso intestino.

• Livre de corantes artificiais 
• Sem lactose
• Elaborado com ingredientes naturais
• Indicado para veganos
• Fonte de fibras
• Baixo teor de sódio

Cookie Integral sem 
 Glúten,Chocolate,35g
Nutri Cookie

Sem glúten

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/ZGFU4c

recomendação de consumo:
Pode ser consumido puro ou acompanhado de frutas, nos lanches intermediários,  
entre as principais refeições.
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A Torrada Abóbora, da Aminna, é uma 
deliciosa opção de torrada sem glúten 
e sem lactose, elaborada com fécula de 
mandioca, abóbora e óleo de arroz. Possui 
baixo teor de gordura e livre de corantes 
e conservantes artificias, sendo uma 
opção para substituir o pão, no café da 
manhã ou lanchinho da tarde. Com sabor 
suave, pode ser acompanhada com patês 
salgados ou geleias. 

• Sem lactose 
• Livre de adoçantes artificiais
• Livre de aromatizante e 
   conservante artificiais
• Com ingredientes naturais
• Baixo teor de sódio

Torrada Abóbora  
  sem Glúten,90g
Aminna

Sem glúten

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/K6kl0U

recomendação de consumo:
Ótima opção para o lanche intermediário e fica uma delícia com queijo cottage e  
geleia de frutas.



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


