
Elechegou!
edição de março



Nossa
 Seleção

Cookie Pro, Cacau com 
Chocolate  e Cookie Pro, Avelã
Cookie Pro

Choco Soy Dark
Olvebra

On The Go, Maçã e Manga
On The Go

Petisco sem Glúten, Pizza
Nu3 Natural

Soytoast, Cebola e Salsa
Jasmine

Castanhas, Baru, Pará e Caju
Flormel

Squeeze de Frutas, Morango, 
Framboesa e Maçã
Pic-me

Biscoito Integral, 
Cebola
Jasmine

Superfood Bar Choco
biO2

Bombom sem Açúcar, 
Cranberry

Flormel

Cookies Integrais sem 
Glúten, Frutas Silvestres e 

Romã 
 Suply

Chá de Camomila  
Nu3 Natural

Sopa Madá, Mandioquinha 
e Brócolis

Mãe Terra

Remix Açaí
Mãe Terra

Salgadinho Orgânico 
Sabuguinho

Mãe Terra

Levittá, Amendoim
Banana Brasil

Snack de Soja, Queijo
Good Soy

4
6 
8

10
12
14
16
18

3
5 
7
9
11
13
15
17
19



Superfood 
   Bar Choco
 biO2
A Superfood Bar Choco é uma 
barra de frutas com proteína de 
arroz, composta por ingredientes 
como tâmaras, farinha de linhaça, 
fibra de maçã, chá verde em pó, 
maca peruana e pólen apícola que, 
juntos, fornecem vitaminas e minerais 
importantes para a manutenção 
da saúde. Além disso, é livre de 
produtos de origem animal, por 
isso, pode ser consumida por 
veganos e pessoas que buscam uma 
alimentação equilibrada. Prática, 
pode ser levada na bolsa ou mochila 
e consumida em qualquer lugar. 

• Sem glúten
• Sem lactose
• Com ingredientes naturais
• Livre de aromatizante 
   e conservante artificiais
• Para veganos

3,5g de fibras por porção
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Gostou? Compre mais aqui: http://bit.ly/21WX7iu

Recomendação de consumo: 
Ideal para os lanches intermediários, 

entre as refeições. Devido a presença 
de fibras, recomenda-se o seu consumo 

com a ingestão adequada de água.



Cookie Pro, Cacau com Chocolate  
   e Cookie Pro, Avelã
 Cookie Pro 

Se você é fã de cookies, vai adorar o 
Cookie Pro, um delicioso snack com 
cobertura de chocolate fondant, e 
que oferece 23% de fibras e 21% de 
proteínas. Outra opção é o Cookie 
Pro sabor avelã, composto por 31% 
de proteínas e 32% de fibras. Ambos 
são isentos de glúten e possuem óleo 
de oliva extravirgem na composição. 
São ideais para a hora do lanche, no 
trabalho, faculdade ou durante uma 
viagem. 

• Baixo teor de sódio
• Delicioso sabor de chocolate
• Isento de corantes artificiais
• Sem glúten
• Com ingredientes naturais

Fonte de fibras
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Gostou? Compre mais aqui: http://bit.ly/1p2ZK3V e http://bit.ly/1SvcwnK

Recomendação de consumo: 
Pode ser consumido entre as refeições, 

no pré-treino ou quando bater aquela 
fome inesperada!



Bombom sem Açúcar, 
   Cranberry
 Flormel
O bombom de cranberry sem açúcar 
é indicado para comer sem culpa! 
Isso porque ele é uma opção de 
chocolate saudável, com cranberry 
na composição. Além de ser isento 
de glúten e açúcar, oferece alto 
teor de compostos antioxidantes, 
que colaboram para neutralizar os 
radicais livres responsáveis pelo 
envelhecimento precoce. Pode ser 
consumido por todos que buscam 
uma alimentação equilibrada, bem 
como por diabéticos. 

• Sem adição de açúcar
• Livre de glúten
• Sem gordura trans
• Com ingredientes naturais
• Sem conservantes

Recomendação de consumo: 
Pode ser consumido a 
qualquer hora do dia,

inclusive como sobremesa. 

20% de cranberry na composição
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Gostou? Compre mais aqui: http://bit.ly/21TwbDz
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Choco Soy 
   Dark
 Olvebra
Chocolate com 50% de cacau, sem glúten 
e sem lactose. Quer mais? O Choco Soy 
Dark não tem adição de açúcar e possui 
linhaça, gergelim e castanha de caju 
como ingredientes. Pode ser consumido 
por pessoas com a doença celíaca, 
intolerantes à lactose ou alérgicos ao 
leite e até mesmo veganos, pois não 
possui nenhum ingrediente de origem 
animal, uma vez que é elaborado com 
extrato de soja, um composto fonte de 
proteínas, fibras, vitaminas do complexo B 
e isoflavonas. 

• Para veganos
• Sem adição de açúcar 
• Sem glúten
• Isento de corantes artificiais 
• Zero sódio 

Zero lactose

Gostou? Compre mais aqui: http://bit.ly/1R3EbNr

Recomendação de consumo: 
Ideal para ser consumido 

a qualquer hora do dia ou 
quando bater aquela vontade 

por um chocolate. 



Cookies Integrais sem Glúten,  
   Frutas Silvestres e Romã
 Suply
Práticos e prontos para consumir 
em qualquer hora e lugar, os 
Cookies Integrais são elaborados 
com ingredientes selecionados e 
possuem um delicioso sabor de 
Frutas Silvestres e Romã. Contêm 
soja, milho e arroz e, por isso, 
são livres de glúten, além de não 
terem adição de leite, podendo 
ser consumidos por pessoas com 
a doença celíaca, intolerantes à 
lactose ou pessoas com alergia 
ao leite. 
 
• Sem glúten
• Sem lactose
• Fonte de fibras
• Adoçado com açúcar 
   mascavo e melado de cana

Baixo teor de sódio
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Gostou? Compre mais aqui: http://bit.ly/1QGPOV3

Recomendação de consumo: 
Ideal para os lanches intermediários, entre 

as refeições, podendo ser consumidos 
puros ou acompanhados de frutas.
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On The Go, Maçã 
   e Manga
 On The Go
Elaborado apenas com frutas (maçã 
e manga), On The Go é 100% natural 
e fonte de vitaminas e minerais, 
que contribuem para o equilíbrio e 
manutenção da saúde. Já vem pronto 
para o consumo e contribui para atingir 
a recomendação diária do consumo de 
frutas. Além disso, está disponível em 
embalagem individual, o que facilita 
o seu consumo a qualquer momento 
do dia, sendo uma ótima opção para a 
lancheira das crianças ou para o lanche 
da tarde no trabalho, por exemplo.

• Elaborado com frutas frescas
• Isento de conservante
• Livre de corantes artificiais
• Sem adição de açúcar 
• 65kcal por porção

100% fruta natural 

Gostou? Compre mais aqui: http://bit.ly/1R196n4

Recomendação de consumo: 
Pode ser consumido em temperatura 

ambiente ou gelado, puro ou 
acompanhado com granola. 



Chá de 
   Camomila 
 Nu3 Natural
A camomila (Matricaria recutita) 
proporciona diversos benefícios 
para a saúde. Seu chá é interessante 
para quadros leves de ansiedade, 
devido sua ação calmante suave. 
Também pode ser consumida para 
aliviar cólicas intestinais. O chá de 
camomila é uma ótima opção para 
tomar antes de dormir, para uma 
noite tranquila de sono. O produto 
está disponível em práticos sachês 
que facilitam o seu consumo.

• Livre de conservantes
• Sem glúten
• Isento de aromatizantes artificiais
• Disponível em práticos sachês
• Sem adição de açúcar

Calmante natural
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Gostou? Compre mais aqui: http://bit.ly/1R3ECay

Recomendação de consumo: 
Colocar 1 sachê em uma xícara de porcelana ou 

vidro e despejar água pré-fervente (antes de formar 
bolinhas). Deixar em infusão por cerca de 5 minutos.
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Este irresistível Petisco sem Glúten 
é um nutritivo snack sabor pizza, 
elaborado com farinha de banana verde 
e isento de leite, ovos, glúten, corantes 
e conservantes artificiais. Pode ser 
consumido por portadores da doença 
celíaca, intolerantes à lactose, pessoas 
com alergia ao leite, ovo ou por aqueles 
que buscam opções saborosas para a 
hora do lanche. 

Vem em embalagem do tamanho ideal 
para dividir com os amigos, seja em 
casa, na escola, no trabalho ou durante a 
viagem. 

• Para veganos
• Livre de corantes artificiais  
• Sem lactose
• Isento de conservante

Com farinha de banana verde

Gostou? Compre mais aqui: http://bit.ly/1RPaAnP

Petisco sem 
   Glúten, Pizza
 Nu3 Natural
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Esta sopa instantânea é superprática 
de preparar quando bater aquela 
fome. Não possui ingredientes 
artificiais, sendo 100% natural. 
Elaborada com ingredientes 
selecionados, entre eles a 
mandioquinha, quinoa em flocos, 
linhaça moída, aipo e cúrcuma. A 
quinoa oferece proteínas de alto 
valor biológico e a linhaça é fonte de 
vitaminas, minerais e lignana. Além 
disso, tem até 25% das necessidades 
diárias de sódio, sendo uma ótima 
opção para quem busca uma 
alimentação mais saudável. 

• 100% natural
• Sem aromatizante artificial
• Sem glúten
• Para veganos
• Livre de conservantes

57kcal por porção

Sopa Madá, Mandioquinha 
   e Brócolis 
 Mãe Terra

Gostou? Compre mais aqui: http://bit.ly/1RPaGMf

Recomendação de consumo: 
Por não conter maltodextrina, dilua o pó em 
água fria. Em seguida, aqueça a mistura até 

iniciar a fervura e mexa com uma colher. 



Soytoast, Cebola 
   e Salsa
 Jasmine
Este snack é composto por soja em grãos 
com um delicioso sabor de cebola e salsa. 
Considerada um alimento funcional, a 
soja oferece alto valor nutricional, sendo 
uma boa fonte de proteína vegetal. Pode 
colaborar para aumentar a sensação de 
saciedade, amenizar sintomas da tensão 
pré-menstrual e a regular os níveis de 
colesterol no sangue. O Soytoast não 
possui soja transgênica e é livre de 
gordura trans, sendo uma opção saudável 
para consumir no dia a dia. 

• Sem glúten
• Isento de corante artificial 
• Para veganos
• Sem aromatizante artificial
• Zero gordura trans 
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Gostou? Compre mais aqui: http://bit.ly/1Rx9Ukj

Soja não transgênica 
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Remix 
   Açaí
 Mãe Terra
Ótima opção de lanchinho saudável, 
o Remix Açaí é elaborado com mix de 
maçã, açaí, cupuaçu e castanha-do-Pará. 
Fornece vitaminas, minerais, proteína, 
fibras e gorduras boas, que contribuem 
para a promoção e manutenção da saúde. 
Não contém adição de conservantes e 
aromatizantes, sendo 100% natural.  Além 
disso, possui o tamanho ideal para levar na 
bolsa e ser consumido a qualquer hora. 

• Sem lactose
• Para veganos
• Com ingredientes naturais
• Isento de aditivos químicos

Fonte de proteínas 

Gostou? Compre mais aqui: http://bit.ly/1UO07vF

Recomendação de consumo: 
Ideal para os lanches intermediários. Pode 

ser consumido puro, com frutas ou iogurte. 



Castanhas, Baru, 
   Pará e Caju
 Flormel
Esta barra é uma deliciosa combinação 
de castanhas de baru, do Pará e de caju, 
nuts típicas do Brasil e com um excelente 
perfil nutricional, pois são ricas em 
zinco, selênio, proteínas e ácidos graxos 
essenciais (ômegas-3 e 6).  Devido à 
praticidade, pode ser levada na bolsa ou 
mochila e consumida em qualquer lugar, 
quando bater aquela fome!

• Sem glúten
• Sem adoçantes artificiais
• Livre de conservantes 
• Para veganos
• Baixo teor de sódio

Com adição de fibras solúveis 
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Gostou? Compre mais aqui: http://bit.ly/1Svh9y1

Recomendação de consumo: 
Indicada para os lanches 

intermediários, pré ou pós-treino.
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Não abre mão de um salgadinho de 
pacote crocante e saboroso? Então, o 
Sabuguinho é uma ótima opção para 
você, pois é feito de milho e arroz 
integrais, possui temperos naturais e 
é isento de conservantes artificiais e 
gorduras trans, além de apresentar 
níveis moderados de sódio. O arroz 
é um cereal fonte de vitaminas do 
complexo B, magnésio, fibras e 
proteínas, que fazem do Sabuguinho 
um lanche prático e saudável. 

• Com ingredientes naturais
• Fonte de fibras
• Assado
• Com aromas naturais 
• Para veganos

Orgânico

Gostou? Compre mais aqui: http://bit.ly/1X7MmXm

Salgadinho Orgânico 
   Sabuguinho
 Mãe Terra

Recomendação de consumo: 
Ideal para a lancheira das crianças, 

para consumir no trabalho, na 
viagem ou quando preferir. 
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Com Pic-me você inclui frutas no 
seu dia a dia de maneira prática e 
saborosa, a qualquer hora e lugar. É 
elaborado com purê de morango, 
framboesa e maçã, sem nenhum 
aditivo químico, sendo 100% natural. 
O produto é indicado para todas 
as idades e é uma ótima opção 
para o lanche das crianças, para ser 
levado na bolsa ou na mochila e ser 
consumido no trabalho e até mesmo 
durante as viagens. 

• 100% natural
• Pronto para o consumo
• Zero sódio
• Sem glúten
• Não precisa de refrigeração

Sem adição de açúcar

Squeeze de Frutas, Morango, 
   Framboesa e Maçã
 Pic-me

Gostou? Compre mais aqui: http://bit.ly/1U8uSL0

Recomendação de consumo: 
Indicado para qualquer hora do 

dia, podendo ser consumido em 
temperatura ambiente ou gelado. 



Levittá,
   Amendoim
 Banana Brasil
Barra crocante à base de amendoim 
e delicioso sabor de pé-de-moleque. 
Com apenas 57kcal, oferece todos 
os benefícios desta oleaginosa, que 
é rica em proteína, aminoácidos – 
principalmente arginina –, gorduras 
insaturadas, vitaminas e minerais, 
como vitamina E, do complexo B 
e magnésio. Devido à presença 
de ômegas- 3 e 6, o amendoim é 
interessante para ajudar a promover 
a saúde cardiovascular.

• Sem adição de açúcar
• 57kcal por porção
• Sem conservantes
• Isento de corantes artificiais
• Baixo teor de sódio 

Fonte de ômega-6

17

Gostou? Compre mais aqui: http://bit.ly/1RxbItG

Recomendação de consumo: 
Ideal para consumir entre as 

refeições, nos lanches intermediários. 
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Biscoito Integral, 
   Cebola
 Jasmine
Mais uma opção deliciosa e saudável 
para o seu lanche. Este biscoito é 
elaborado com farinha integral, sendo 
fonte de fibras, vitaminas e minerais, 
entre eles as vitaminas A, C e E, cálcio 
e ferro. As fibras colaboram para 
melhorar a saúde intestinal e ainda 
promovem a sensação de saciedade. 
Além disso, este snack possui 
delicioso sabor de alho e orégano, 
que irá agradar até os paladares mais 
exigentes!

• Livre de gordura trans
• Fonte de vitaminas e minerais
• Para veganos
• Sem conservante artificial
• Sem lactose

40% menos sódio

Gostou? Compre mais aqui: http://bit.ly/1M3nSZq

Recomendação de consumo: 
Ideal para consumir a qualquer hora e 

lugar, puro ou acompanhado de patês.



Snack de Soja, 
   Queijo
 Good Soy
Elaborado com farinha de arroz 
e farinha de soja integral não 
transgênica, possui um delicioso 
sabor de queijo. É assado, zero 
gordura trans, sem glúten e fonte 
de proteínas de alto valor biológico 
obtidas a partir da soja. Todo esse 
diferencial faz do Snack de Soja um 
ótima opção para a hora do lanche. 
Disponível em embalagem do 
tamanho ideal para ser saboreado 
em qualquer lugar.

• Com soja não transgênica
• Apenas 95 kcal por pacote
• Sem glúten
• Com teor reduzido de sódio
• Sem aroma artificial

Assado
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Gostou? Compre mais aqui: http://bit.ly/1U0axsu



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


