
ZEN PRIME
ZEN Prime estabelece o padrão para uma 
desintoxicação completa do organismo.
Esta fórmula patenteada contém extrato de fruto 
de cardo-mariano, enzimas digestivas de amplo 
espectro, extrato de grainha de uva, extrato de baga 
de zimbro e extrato de raiz de dente leão.
Estes ingredientes chave têm sido utilizados na 
medicina herbal e cada um deles é exclusivamente 
valorizado pelas suas propriedades de limpeza. 

COMPOSIÇÃO
• Mistura de enzimas digestivas de amplo espectro
• Extrato de fruto de cardo-mariano
• Extrato de grainha de uva
• Extrato de baga de zimbro
• Extrato de raiz de dente-de-leão 

BENEFÍCIOS

•  Full-spectrum plant enzyme blend helps break 
down food for maximum nutrient absorption

PREÇO
1 embalagem, quantidade para 2 semanas,
14 cápsulas

10 CV



ZEN SHAPE
Destacado na Revista Forbes como um dos 
ingredientes mais eficazes do Mercado, o extrato 
de semente de manga Africana tem dado que falar 
um pouco por todo o mundo. Meticulosamente 
desenvolvido, ZEN Shape foi elaborado para o ajudar 
a alcançar os seus objetivos de perda de peso. É um 
elemento fundamental do Sistema ZEN BODI.

COMPOSIÇÃO
• WellTrim
• Bitartrato de Colina
• Cetonas de Framboesa
• Inositol

PREÇO
1 embalagem, quantidade para 1 mês, 120 cápsulas

24 CV



ZEN FIT
watermelon

ZEN Fit contém uma excelente fonte de aminoácidos 

e é um elemento essencial do Sistema ZEN BODI. 

COMPOSIÇÃO
• 5 gramas de aminoácidos
• Sabor fantástico 
• Fácil de transportar

PREÇO
1 Caixa, 1 quantidade para 1 mês, 30 saquetas

20 CV



ZEN FIT
fruit punch

ZEN Fit contém uma excelente fonte de aminoácidos 

e é um elemento essencial do Sistema ZEN BODI. 

COMPOSIÇÃO
• 5 gramas de aminoácidos
• Sabor fantástico 
• Fácil de transportar

PRICE
1 Caixa, 1 quantidade para 1 mês, 30 saquetas

20 CV



ZEN FUZE
chocolate dream

Os batidos proteicos ZEN Fuze são uma 

fusão exclusiva de TruCELLE e proteínas 

do soro de leite. Esta matriz proteica 

ajuda-o a manter o plano e cumprir os 

seus objetivos de perda de peso.

COMPOSIÇÃO
• 10 gramas de TruCELLE
• 21 gramas de proteína
• 5 gramas de fibra
• 5 estripes de probióticos
• Pouca lactose
• Sem Glúten 

PREÇO
1 embalagem, quantidade para 1 mês, 28 doses

30 CV



ZEN FUZE
vanilla bliss

Os batidos proteicos ZEN Fuze são uma 

fusão exclusiva de TruCELLE e proteínas 

do soro de leite. Esta matriz proteica 

ajuda-o a manter o plano e cumprir os 

seus objetivos de perda de peso.

COMPOSIÇÃO
• 10 gramas de TruCELLE
• 21 gramas de proteína
• 5 gramas de fibra
• 5 estripes de probióticos
• Pouca lactose
• Sem Glúten 

PREÇO
1 embalagem, quantidade para 1 mês, 28 doses

30 CV


