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Cookies 
   Sem Glúten
 Jasmine
O glúten é uma proteína naturalmente presente 
no trigo, centeio, cevada, malte, além da aveia. 
O alto consumo dessa proteína pode causar 
problemas a longo prazo em pessoas mais 
sensíveis, por isso, ótimas opções de produtos 
sem glúten podem ajudar a tornar a dieta mais 
variada e nutritiva.

Os Cookies Sem Glúten Laranja e Mel e os 
Cookies Sem Glúten Castanha do Pará e 
Caju são elaborados em ambientes livres 
de contaminação cruzada, garantindo mais 
segurança ao consumo por pessoas com 
doença celíaca. Além disso, são livres de 
gorduras trans. Saborear essa delícia como 
lanche a qualquer hora do dia é tudo de bom! ;)

• Com açúcar mascavo
• Sem gorduras trans
• Sem glúten
• Livre de adoçantes artificiais
• Sem corantes

Sem lactose

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/wqC9ns
http://goo.gl/O1SUw9
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Chocolate 
   Orgânico
 AMMA Chocolate
O cacau é um alimento rico em antioxidantes, 
ajudando no combate do envelhecimento 
celular e de doenças cardiovasculares, além 
disso, está relacionado com a melhora do 
bem-estar. É naturalmente fonte de minerais, 
como o magnésio, cálcio e gorduras boas.
Estes chocolates da AMMA são produzidos 
de maneira orgânica, ou seja, sem adição de 
agrotóxicos, possuem intenso sabor de cacau 
com 2 tipos de chocolates: um possui de 30 
a 45% de cacau e outro de 50 a 85%, além 
de ser 100% natural. São uma ótima opção 
de doce saudável para ser consumido como 
lanche ou sobremesa.

• Sem adição de corantes e conservantes 
artificiais
• Vegano
• Sem lactose
• Livre de corantes
• Isento de gorduras trans

Com açúcar orgânico
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Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/eTQTrl



Muffin Orgânico, 
   Banana
 Suavipan
Com delicioso sabor de banana, esse muffin 
é elaborado com ingredientes orgânicos, o 
que significa que são cultivados de maneira 
sustentável, sem adição de agrotóxicos e 
fertilizantes, por exemplo. Uma ótima opção de 
lanche para evitar o jejum prolongado. E se for 
acompanhado de um cafezinho ou chá então.... 
Hmmmm! Divino!

• Orgânico
• Com purê de fruta
• Livre de ingredientes transgênicos
• Sem corantes e aromas artificiais
• Sem adoçantes

Sem gorduras trans
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Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/2xIT62
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Salgadinhos 
   Sem Glúten
 Belive
Já imaginou que delícia ter um salgadinho 
saudável, livre daquele monte de conservantes 
e outros aditivos químicos que encontramos por 
aí?! Os Salgadinhos Sem Glúten são a opção 
ideal, já que possuem reduzido teor de sódio, 
não são fritos e são livres de lactose e traços de 
ovos e castanhas. Se bater aquela fome fora de 
hora, abra um saquinho de Believe!

• Com sal light
• Fonte de proteínas
• Sem glúten
• Com farinha de soja não transgênica

Com redução de sódio

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/lYNOsG
http://goo.gl/yTJhs0



Macadâmia 
   Natural
 QueenNut
A macadâmia é uma oleaginosa naturalmente 
rica em gorduras boas, que podem ajudar 
no controle do colesterol e favorecer a saúde 
cardiovascular. Além disso também são fontes 
de proteínas e nutrientes. É uma ótima opção 
para um lanche rápido e saudável, sem contar 
que rende receitas incríveis!

• Sem adição de sal
• Sem gorduras trans
• Fonte natural de nutrientes
• Vegana
• Sem açúcar
• Sem glúten

100% natural
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Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/gv1haC
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Farofinha de 
Macadâmia

Ingredientes:
• 1 colher (sopa) rasa de óleo de coco
• 2 colheres (sopa) de semente de girassol  
   triturada ou picadinha
• 100 g de Macadâmia Natural 
   triturada ou picadinha
• 5 colheres (sopa) de farelo de aveia

Modo de preparo:
Em uma frigideira antiaderente, coloque 
o óleo de coco e deixe aquecer muito 
rapidamente em fogo baixo. Acrescente 
a semente de girassol e mexa por, 
aproximadamente, 30 segundos. 
Adicione os demais ingredientes e mexa 
cuidadosamente por 3 minutos. Quando 
esfriar, adicione esta farofinha sobre frutas 
ou iogurtes.



Beautyjuice 
   Suco verde
 Beauty’in
O suco verde é conhecido por sua 
combinação de frutas com vegetais, que 
fornecem um ótimo valor nutricional, com 
diversas vitaminas e minerais. Possui em sua 
composição: matchá, uma potente variação 
do chá verde, espinafre, couve, gengibre, 
kiwi, uva verde e maçã. Além disso, contém 
colágeno hidrolisado, uma proteína 
produzida naturalmente no organismo e que 
é responsável pela firmeza da pele.

• Com suco de frutas
• Sem adição de açúcar
• Sem lactose
• Livre de corantes
• Sem corantes artificiais

recomendação de consumo:
Já vem pronta para consumo, basta agitar e consumir. Mas geladinha é mais gostosa! ;)

 Com colágeno hidrolisado
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Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/YIlCnD
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Smoothie Tropical 

Ingredientes:
• 1 Beautyjuice Suco Verde da Beauty’in
• 1 banana congelada (deixe por 4 horas  
   no freezer sem a casca)
• 1 colher (sopa) de semente de chia
• 3 pedrinhas de gelo

Modo de preparo:
Adicione todos os ingredientes no 
liquidificador, com exceção do gelo. Bata 
tudo por 3 minutos. Acrescente as pedras 
de gelo e bata por mais 1 minuto. Sirva em 
uma linda taça.
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Beauty drink - Vitaminar, 
   Framboesa, Blueberry e Açaí
 Beauty’in

Deliciosa bebida funcional, com adição de 
vitaminas e minerais, importantes para o 
bom funcionamento do nosso organismo. É 
composta por vitaminas C, B3, E, A, B2, B6, 
B1, ácido fólico, biotina, vitamina D, B12 e 
pelos minerais: cálcio, zinco e selênio, além 
de taurina, que ajuda a manter o foco e 
disposição.

• Sem conservantes
• Livre de corantes
• Com vitaminas e minerais
• Sem lactose

recomendação de consumo:
Gelado fica ainda mais gostoso!

 Sem adição de açúcar

Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/EfdQv4



Amendoim Torrado 
   com Sal do Himalaia
 Monama
Produzido de maneira 100% natural e 
com amendoim orgânico, essa é uma 
excelente opção de lanche gostoso e 
prático para levar na mochila ou na bolsa. 
Conta com adição de sal do Himalaia, um 
tipo de sal que não passa por processo de 
refinamento, preservando seus nutrientes. 
Ideal para ser consumido no intervalo das 
refeições principais, adicionado em receitas 
ou mesmo como um petisquinho saudável 
no Happy Hour. 

• Sem conservantes artificiais
• Produção orgânica
• Sem glúten
• No tamanho ideal para lanche rápido

Fonte natural de gorduras boas
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Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/R8QbXP



Choco Soy 
   Pops zero
 Olvebra
O Choco Soy Pops Zero é uma ótima opção para um 
lanche intermediário, quando bate aquela vontade 
de comer um docinho. Composto por flocos de arroz 
cobertos com chocolate à base de soja, o produto 
resulta em deliciosas bolinhas de chocolate crocante, 
sem adição de açúcar e zero glúten e lactose. 
Elaborado a partir do extrato de soja, feito com o 
grão de soja moído e desidratado, é recomendado 
para pessoas com intolerância à lactose ou com 
alergia à proteína do leite, portadores da doença 
celíaca ou para os que buscam incluir alimentos 
saudáveis no seu dia a dia. Além disso, o extrato 
de soja é fonte de vitaminas do complexo B, cálcio, 
proteínas e fibras. Quer saber mais sobre o Choco 
Soy Pops Zero?

• Zero glúten
• Livre de conservantes artificiais
• Para vegano
• Com ingredientes naturais
• Sem adição de açúcar

Zero lactose
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Gostou? Compre mais aqui: http://goo.gl/rqVxki



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


