
UM SPLASH INTELIGENTE DE VITALIDADE E SABOR.

NEVO® Suplementos Líquidos transformam 

um copo de água comum em uma bebida 

nutritiva para sua vida. Esta inovadora linha 

de suplementos líquidos traz o impulso de 

vitalidade que você precisa com apenas 2 jatos 

equivalentes a ½ colher de chá (2ml). São 3 

versões diferentes com benefícios específicos 

e sabores deliciosos. Escolha o seu favorito ou 

adicione todos à sua agitada rotina diária para 

dar um toque a mais de bem-estar em sua vida 

quando você precisar.

ADICIONE 
BENEFÍCIOS E 
SABOR À SUA ÁGUA

ADOÇADO   
COM STÉVIA

ZERO SÓDIO 
BAIXO EM 
CALORIAS*

0

*Valor Energético



*Suco concentrado de maçã, água, polpa de abacaxi, polpa de limão, água de coco, couve em pó, brócolis em pó e agrião em pó. 
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STAY COOL  
Um blend de triptofano e maracujá que te ajuda a suavizar o seu 

dia. Use este delicioso suplemento líquido sabor maracujá para 

adicionar uma sensação de tranquilidade à sua vida.

SABOR    
MARACUJÁ   

50 MG DE TRIPTOFANO  
POR PORÇÃO

ADICIONA SENSAÇÃO DE 
TRANQUILIDADE

GO GREEN  
Um Blend verde de riboflavina, vitamina C, vitamina E e zinco, antioxidantes que 

ajudam a proteger contra os danos dos radicais livres, responsáveis pelo processo de 

envelhecimento. Use este delicioso suplemento líquido sabor abacaxi para ajudar na 

proteção que seu corpo precisa para os desafios do dia.

SABOR    
ABACAXI

BLEND    
VERDE* 

AUXILIA NA PROTEÇÃO DOS 
DANOS CAUSADOS PELOS 
RADICAIS LIVRES

BE ALERT  
Um blend de vitamina C, riboflavina e ácido pantotênico que auxilia 

no metabolismo energético, enquanto a cafeína ajuda a aumentar 

o estado de alerta e melhorar a concentração. Use este delicioso 

suplemento líquido sabor açaí e guaraná para revitalizar sua energia! 

SABOR AÇAÍ E   
GUARANÁ

75 MG DE CAFEÍNA  
POR PORÇÃO

VITAMINAS QUE AUXILIAM NO 
METABOLISMO ENERGÉTICO 


