
PERGUNTAS FREQUENTES
NEVO SUPLEMENTOS LÍQUIDOS – BRASIL

ou aproximadamente 1/2 colher de chá (2ml) diluídos 
em 150mL de água, ou procure orientação de seu 
médico ou nutricionista para suplementação maior. 

Os Nevo Suplementos Líquidos foram desenvolvidos 
para complementar a dieta. Eles fornecem nutrientes 
que faltam ou que são difíceis de serem consumidos 
em quantidade suficiente na alimentação de uma 
pessoa diariamente. 

O sabor e sua praticidade são diferenciais que deixam 
o produto ainda mais exclusivo.

TODOS OS SABORES DE NEVO SUPLEMENTOS 
LÍQUIDOS CONTÊM CAFEÍNA?

O Nevo Be Alert contém 75 mg de cafeína por 
porção. Os demais, Nevo Go Green e Nevo Stay Cool, 
não contêm cafeína. 

TODOS OS SABORES DE NEVO SUPLEMENTOS 
LÍQUIDOS CONTÊM CAFEÍNA? 

O Nevo Be Alert contém 75 mg de cafeína por porção. 
Os demais, Nevo Go Green e Nevo Stay Cool, não 
contêm cafeína. 

POSSO BEBER O NEVO SUPLEMENTO LÍQUIDO 
DIRETAMENTE DO FRASCO?

Não, os Nevo Suplementos Líquidos devem ser 
diluídos. Os líquidos são altamente concentrados 
em sabor e benefícios (quantidade de nutrientes e 
ativos) por isso é recomendada a diluição de 2 jatos ou 
aproximadamente 1/2 colher de chá (2ml) em 150mL 
de água ou qualquer bebida de sua preferência em 
temperatura ambiente ou gelada. 

O QUE SÃO NEVO SUPLEMENTOS LÍQUIDOS?

NEVO Suplementos Líquidos transformam um copo de 
água comum em uma bebida nutritiva para sua vida. 
Esta inovadora linha de suplementos líquidos traz o 
splash de vitalidade que você precisa com apenas 2 
jatos equivalentes a 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.

QUAIS SÃO OS SABORES E BENEFÍCIOS DOS NEVO 
SUPLEMENTOS LÍQUIDOS?

Nevo Suplementos Líquidos vem em 3 deliciosos 
sabores e cada um possui benefícios únicos. 

• Nevo Be Alert (sabor açaí e guaraná) - Um Blend 
de vitamina C, riboflavina e ácido pantotênico 
auxilia no metabolismo energético, enquanto a 
cafeína ajuda a aumentar o estado de alerta e 
melhorar a concentração. 

• Nevo Go Green (blend verde - sabor abacaxi) - 
Um Blend de riboflavina, vitamina C, vitamina E e 
zinco, antioxidantes que auxiliam na proteção dos 
danos causados pelos radicais livres.

• Nevo Stay Cool (sabor maracujá) - Um blend de 
triptofano e maracujá que ajuda a suavizar seu dia.  

POSSO COLOCAR MAIS DO QUE UMA DOSE DE 2ML 
(2 JATOS OU ½ COLHER DE CHÁ) EM ÁGUA?

Nevo Suplementos Líquidos não são simples 
saborizadores de água, mas sim suplementos 
alimentares líquidos que trazem benefícios específicos 
para a saúde em primeiro lugar.  Portanto siga a 
recomendação diária indicada na embalagem – 2 jatos 



POSSO MISTURAR OS NEVO SUPLEMENTOS 
LÍQUIDOS COM OUTROS PRODUTOS JEUNESSE 
COMO (M)MUN, ZEN OU NAÄRA?

Por favor, consulte o seu médico ou nutricionista para 
obter orientações sobre como tomar suplementos 
alimentares. A Jeunesse oferece em seu portfólio 
diversos suplementos que trazem também alto teor de 
vitaminas e minerais, portanto, o consumo conjunto 
deve ser avaliado conforme necessidades individuais 
de cada pessoa priorizando sua saúde e bem-estar. 

POSSO LEVAR NEVO SUPLEMENTO LÍQUIDO NO 
AVIÃO? E NA BOLSA?

Sim, você pode levar o seu Nevo Suplemento Líquido 
para qualquer lugar. A embalagem é totalmente 
segura para transporte de avião e em bolsas.

POSSO DEIXAR OS NEVO SUPLEMENTOS LÍQUIDOS 
NO CARRO? 

Não há problemas em deixar no carro contanto 
que o local esteja seco e fresco, sempre mantendo 
a embalagem bem fechada. Evite deixar o produto 
exposto ao calor e à umidade. 

SE EU CONGELAR O NEVO SUPLEMENTO LÍQUIDO 
ELE PERDE SEUS BENEFÍCIOS?

Nevo Suplemento Líquido precisa ser conservado 
em local seco e fresco, não é aconselhável congelar o 
produto. Os benefícios não sofrem alteração em baixa 
temperatura, mas a consistência do produto pode sofrer 
alteração e prejudicar os aspectos sensoriais do produto.

PERCEBI UMA LEVE ALTERAÇÃO DE COR NO MEU 
PRODUTO, TEM ALGUM PROBLEMA?

A coloração do produto está sujeita a pequenas 
variações de cor e intensidade devido a presença de 
ingredientes naturais na formulação. Essa alteração não 
impacta no benefício e nem performance do produto.

OS NEVO SUPLEMENTOS LÍQUIDOS CONTÊM 
ADOÇANTES ARTIFICIAIS? 

As três versões de Nevo Suplementos Líquidos – Be 
Alert, Go Green e Stay Cool são adoçados com stevia 
(glicosídeos de esteviol), adoçante de origem vegetal.  

OS NEVO SUPLEMENTOS LÍQUIDOS CONTÊM 
CORANTES ARTIFICIAIS? 

Não, os Nevo Suplementos Líquidos não possuem 
corantes artificiais.

OS NEVO SUPLEMENTOS LÍQUIDOS POSSUEM 
SABORES ARTIFICIAIS?

Nevo Be Alert e Nevo Stay Cool possuem aromas 
idênticos aos naturais e o Nevo Go Green possui 
aromas naturais.

OS NEVO SUPLEMENTOS LÍQUIDOS POSSUEM 
CERTIFICADO HALAL OU KOSHER?  

Não. Nevo Suplementos líquidos não possuem 
certificado Halal ou Kosher.

NEVO SUPLEMENTO LÍQUIDO PODE SER DILUÍDO 
À ÁGUA QUENTE OU A OUTRO LÍQUIDO QUENTE, 
COMO O CHÁ? 

Sim, o Nevo Suplemento Líquido pode ser diluído 
em líquidos quentes, consuma imediatamente após a 
diluição. Experimente esta dica! 

Para preservar o máximo das propriedades e 
benefícios do produto, evite deixá-lo exposto por 
um longo tempo de fervura, pois a longa exposição 
pode causar a degradação não só das vitaminas, mas 
também a mudança de coloração dos ingredientes 
naturais que compõem o produto.

OS NEVO SUPLEMENTOS LÍQUIDOS PRECISAM SER 
REFRIGERADOS APÓS ABERTOS? 

Os Nevo Suplementos Líquidos devem ser mantidos 
em local seco e arejado; e consumidos dentro de 30 
dias após abertos ou conforme indicado na validade 
impressa na embalagem. Os Nevo Suplementos 
Líquidos não precisam de refrigeração; portanto, 
leve-o com você sempre que sentir necessidade 
de uma dose diária de antioxidantes, energia & 
concentração ou apenas uma sensação tranquilidade. 

NEVO SUPLEMENTOS LÍQUIDOS PODEM SER 
CONSUMIDOS POR CRIANÇAS, GRÁVIDAS E 
LACTANTES? 

Nevo Suplementos Líquidos são recomendados para 
indivíduos adultos com 19 anos ou mais.

Nevo Be Alert e Nevo Stay Cool não devem ser 
consumidos por gestantes, lactantes e crianças.

POSSO CONSUMIR TODOS OS NEVO 
SUPLEMENTOS LÍQUIDOS NO MESMO DIA? 

O consumo conjunto não excede os limites de 
suplementação permitidos, porém é necessário 
seguir a recomendação de consumo conforme 
indicada na embalagem. Consulte o seu médico ou 
nutricionista para obter orientações sobre como 
tomar suplementos alimentares dentro da sua dieta e 
necessidades diárias. 

POSSO MISTURAR SABORES/VERSÕES EM UMA SÓ 
INGESTÃO? 

A mistura entre eles não afeta fórmula, somente o 
sabor. Faça o teste da mistura que preferir, sempre 
respeitando uma dose diária indicada na embalagem 
de cada versão – 2 jatos ou aproximadamente 1/2 
colher de chá (2ml) diluídos em água ou bebida de 
sua escolha.  

POSSO CONSUMIR NEVO BE ALERT COM O NEVO 
ENERGY DRINK EM LATA?

Não há contraindicação no consumo conjunto 
com 01 lata, porém é necessário consultar seu o 
médico ou nutricionista para avaliar a sua dieta e 
suplementação. A cafeína está presente em muitos 
produtos e alimentos e é preciso tomar cuidado para 
não ultrapassar a dose diária recomendada de cafeína 
e cada nutriente. 



O QUE TORNA O NEVO GO GREEN EFICAZ? 

O Nevo Go Green contém vitaminas e minerais 
importantes para dar a proteção que seu corpo 
precisa. A riboflavina, a vitamina C, a vitamina E e o 
zinco são antioxidantes que auxiliam na proteção dos 
danos causados pelos radicais livres. 

EXISTE ALGUMA HORA ESPECÍFICA DO DIA PARA 
TOMAR OS NEVO SUPLEMENTOS LÍQUIDOS?

Os Nevo Suplementos Líquidos podem ser 
consumidos no momento que você preferir, sempre 
respeitando a dose diária indicada na embalagem. 

ABAIXO, SUGERIMOS ALGUMAS OCASIÕES E 
MOMENTOS EM QUE CADA NEVO SUPLEMENTOS 
LÍQUIDOS PODE FAZER PARTE DO SEU DIA:

NEVO BE ALERT

Reunião importante? Projetos que exigem seu foco e 
concentração? Nevo Be Alert te ajuda a manter foco 
e atenção no momento que você mais precisa e a dar 
a energia necessária para iniciar suas atividades. 

Também pode ser utilizado antes de praticar 
atividade física, pois possui vitaminas que auxiliam no 
metabolismo energético

 

NEVO GO GREEN

Quer mais proteção para os desafios do dia? Vá de 
Nevo Go Green, que possui ingredientes antioxidantes 
que ajudam a proteger dos danos causados pelos 
radicais livres. Os radicais livres são responsáveis 
pelo processo de envelhecimento e sua formação é 
intensificada por estresse, poluição, maus hábitos 
alimentares, atividade física de alto impacto e etc.  

Nevo Go Green também é ideal para consumo logo 
após atividade física de intensidade, momento em 
que muitos radicais livres são gerados. 

NEVO STAY COOL

Dia agitado? O fim do dia pede tranquilidade e serenidade 
para garantir uma noite de sono tranquila. Para esse 
momento, experimente Nevo Stay Cool, suplemento de 
triptofano, que promove sensação de tranquilidade.

OS NEVO SUPLEMENTOS LÍQUIDOS SÃO 
LIVRES DE ORGANISMOS GENETICAMENTE 
MODIFICADOS (OGM)?

Sim. Nenhum ingrediente utilizado na formulação 
destes suplementos contém Organismos 
Geneticamente Modificados (OGM), bem como em 
seu processo de obtenção.

OS NEVO SUPLEMENTOS LÍQUIDOS PODEM SER 
CONSUMIDOS POR VEGANOS & VEGETARIANOS? 

Sim. Nenhum ingrediente utilizado na formulação tem 
origem animal.

OS NEVO SUPLEMENTOS LÍQUIDOS PODEM SER 
CONSUMIDOS POR DIABÉTICOS?

Nevo Suplementos Líquidos não são recomendados 
para diabéticos, pois contêm açúcares intrínsecos 
dos ingredientes dos aromas e concentrados de 
frutas utilizados no blend, mesmo não tendo adição 
de sacarose. 

O QUE TORNA O NEVO STAY COOL EFICAZ? 

O Nevo Stay Cool contém triptofano e maracujá 
que são conhecidos por dar uma sensação 
de tranquilidade.

O triptofano é reconhecido em estudos como 
precursor da serotonina e contribui positivamente 
para o comportamento social a depender da 
dosagem diária*. 

*Tryptophan supplementation modulates social 
behavior: A review. Neurosci Biobehav Rev. 2016 May; 
64: 346-58. doi: 10.1016 / j.neubiorev.2016.02.022. 
Epub 2016 Mar 15. 

O QUE TORNA O NEVO BE ALERT EFICAZ?

O Nevo Be Alert contém duas combinações de 
ingredientes para ajudar a aumentar sua energia: 
a cafeína ajuda a aumentar o estado de alerta e 
melhorar a concentração, enquanto a vitamina 
C, a riboflavina e o ácido pantotênico auxiliam no 
metabolismo energético.

 

PERGUNTAS FREQUENTES
NEVO SUPLEMENTOS LÍQUIDOS – BRASIL

©2021 Jeunesse Global Holdings, LLC. Todos os Direitos Reservados. | Jeunesse e Nevo são marcas registradas da Jeunesse Global Holdings, LLC. | AS INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO 
CONTIDAS AQUI SÃO DESTINADAS APENAS AO BRASIL.. Os ingredientes e claims são destinados a esse mercado. Caso esteja em um mercado diferente, consulte a ficha de produtos para 

o seu mercado. Atualizado a partir de 25/02/2021. Versão NEVO-BR-FAQ1-PT.


