CÁTALOGO DE PRODUTOS

//linha
A mais completa linha de produtos veganos , especialmente
desenvolvida para o seu melhor desempenho
Rice Protein premium
abacaxi com hortelã

Ingredientes:
Proteína de arroz, Ácido docosahexaenóico (DHA) (Schizochytrium sp), Espirulina (Arthrospira
platensis), Metilcobalamina,
Aroma Idêntico ao Natural de
Abacaxi, Aroma Idêntico ao
Natural de Hortelã, Espessante
Goma Xantana e Edulcorante
Glicosídeo de Esteviol.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
•Fonte de Ômega 3
•Alto teor de Vitamina B12
•Rico em Proteínas
•Sem conservantes
•Sem adoçantes artificiais
•Com Spirulina
•Pote com 350g / Sachê com 50g
/ Pounch com 900g
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
QUANTIDADE POR PORÇÃO PARa ADULTOS ACIMA DE 19 ANOS

Rice Protein premium

aminograma

banana com açaí

PORÇÃO DE 50g (5 colheres de sopa - 2 scoops)

PORÇÃO DE 50g (5 colheres de sopa - 2 scoops)
%VD*

Valor energético 		134 Kcal = 562 kJ 7
Carboidratos
4,9g
2
Proteínas
19g
38
Gorduras Totais
4,3g
8
Gorduras Saturadas 2,7g
0
Gorduras Trans
0g
**
Fibra alimentar
0g
0
Sódio
0mg
0
Vitamina B12
9,94mcg
414
DHA
2000mg
**
(*) % Valores Diários de referência com base em
uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores
diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário
não estabelecido

QUANTIDADE POR PORÇÃO PARa ADULTOS ACIMA DE 19 ANOS

%VD*

Histidina 		 0,46g
Isoleucina
0,83g
Leucina
1,54g
Lisina
0,63g
Metionina
0,50g
Cisteína
0,43g
Treonina
0,68g

**

Triptofano
0,23g
Valina
1,24g
Metionina+Cisteina 0,93g
Fenilalanina+Tirosina 2,12g
(**) Valor Diário Não Estabelecido

**
**
**
**
**

**
**
**
**
**

Ingredientes:
Proteína de arroz, Ácido
docosahexaenóico (DHA)
(Schizochytrium sp), Açaí em
pó, Metilcobalamina, Aroma
Idêntico ao Natural de Banana,
Espessante Goma Xantana
e Edulcorante Glicosídeo de
Esteviol.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
•Fonte de Ômega 3
•Alto teor de Vitamina B12
•Rico em Proteínas
•Sem conservantes
•Sem adoçantes artificiais
•Com Spirulina
•Pote com 350g / Sachê com 50g
/ Pounch com 900g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
QUANTIDADE POR PORÇÃO PARa ADULTOS ACIMA DE 19 ANOS

Valor energético 		114Kcal = 479kJ
Carboidratos
4,6g
Proteínas
20g
Gorduras Totais
1,7g
Gorduras Saturadas 0g
Gorduras Trans
0g
Fibra alimentar
0g
Sódio
0mg
Vitamina B12
9,94mcg
DHA
2000mg

aminograma

PORÇÃO DE 50g (5 colheres de sopa - 2 scoops)

PORÇÃO DE 50g (5 colheres de sopa - 2 scoops)
%VD*
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2
40
3
0
**
0
0
414

**

(*) % Valores Diários de referência com base em
uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores
diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário
não estabelecido

QUANTIDADE POR PORÇÃO PARa ADULTOS ACIMA DE 19 ANOS

%VD*

Histidina 		 0,5g
Isoleucina
1g
Leucina
1,85g
Lisina
0,75g
Metionina
0,6g
Cisteína
0,51g
Treonina
0,8g

**
**
**
**
**

**

Triptofano
0,27g
Valina
1,48g
Metionina+Cisteina
1,1g
Fenilalanina+Tirosina 2,52g

**
**
**
**

**

(**) Valor Diário Não Estabelecido

3

//linha
A mais completa linha de produtos veganos , especialmente
desenvolvida para o seu melhor desempenho
Rice Protein premium
CAPUCCINO

Ingredientes:
Proteína de arroz, Ácido
docosahexaenóico (DHA)
(Schizochytrium sp), Cacau
em Pó, Café Solúvel, Leite de
Coco em Pó, Canela em Pó,
Metilcobalamina, Espessante
Goma Xantana e Edulcorante
Glicosídeo de Esteviol.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
•Fonte de Ômega 3
•Alto teor de Vitamina B12
•Rico em Proteínas
•Sem conservantes
•Sem adoçantes artificiais
•Com Spirulina
•Pote com 350g / Sachê com 50g
/ Pounch com 900g

4

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
QUANTIDADE POR PORÇÃO PARa ADULTOS ACIMA DE 19 ANOS

Rice Protein premium

aminograma

VITAMINA DE FRUTAS

PORÇÃO DE 50g (5 colheres de sopa - 2 scoops)

PORÇÃO DE 50g (5 colheres de sopa - 2 scoops)
%VD*

Valor energético 		120 Kcal = 504 kJ 6
Carboidratos
2,1g
1
Proteínas
19g
38
Gorduras Totais
4g
7
Gorduras Saturadas 3,3g
15
Gorduras Trans
0g
0
Fibra alimentar
1g
4
Sódio
3,6g
0
Vitamina B12
9,94mcg
414
DHA
1000mg
**
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta
de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas. (**) Valor diário não estabelecido

QUANTIDADE POR PORÇÃO PARa ADULTOS ACIMA DE 19 ANOS

%VD*

Histidina 		 0,49g
Isoleucina
0,88g
Leucina
1,65g
Lisina
0,67g
Metionina
0,53g
Cisteína
0,46g
Treonina
0,73g

**

**

Triptofano
0,24g
Valina
1,33g
Metionina+Cisteina 0,99g
Fenilalanina+Tirosina 2,27g

**
**
**
**

(**) Valor Diário Não Estabelecido

**
**
**
**
**

Ingredientes:
Proteína de arroz, Ácido
docosahexaenóico (DHA)
(Schizochytrium sp), Banana
em Pó, Mamão em Pó, Morango em pó, Metilcobalamina,
Espessante Goma Xantana
e Edulcorante Glicosídeo de
Esteviol.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
•Fonte de Ômega 3
•Alto teor de Vitamina B12
•Rico em Proteínas
•Sem conservantes
•Sem adoçantes artificiais
•Pote com 350g / Sachê com 50g
/ Pounch com 900g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
PORÇÃO DE 50g (5 colheres de sopa - 2 scoops)
QUANTIDADE POR PORÇÃO PARa ADULTOS ACIMA DE 19 ANOS

Valor energético 		109Kcal = 458kJ
Carboidratos
4,5g
Proteínas
20g
Gorduras Totais
1,2g
Gorduras Saturadas 0g
Gorduras Trans
0g
Fibra alimentar
0g
Sódio
0mg
Vitamina B12
9,94mcg
DHA
2000mg

%VD*
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2
40
2
0
**
0
0
414

**

(*) % Valores Diários de referência com base em
uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores
diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas.
(**) Valor diário não estabelecido

aminograma

PORÇÃO DE 50g (5 colheres de sopa - 2 scoops)
QUANTIDADE POR PORÇÃO PARa ADULTOS ACIMA DE 19 ANOS

%VD*

Histidina 		 0,5g
Isoleucina
1g
Leucina
1,85g
Lisina
0,75g
Metionina
0,6g
Cisteína
0,51g
Treonina
0,8g

**
**
**
**
**

**

Triptofano
0,27g
Valina
1,48g
Metionina+Cisteina
1,1g
Fenilalanina+Tirosina 2,52g

**
**
**
**

**

(**) Valor Diário Não Estabelecido
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//linha
A mais completa linha de produtos veganos , especialmente
desenvolvida para o seu melhor desempenho
Rice Protein premium Rice Protein premium
super berries

Ingredientes:
Proteína Hidrolisada de arroz,
Aroma Idêntico ao Natural de
Frutas Vermelhas, Goji Berry
em pó, Cranberry em Pó e
Edulcorante Glicosídeo de
Esteviol.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
•Fonte de Proteínas
•Sem conservantes
•Sem adoçantes artificiais
•Pote com 450g

UVA

Ingredientes:
Proteína Hidrolisada de arroz,
Beterraba em pó, Aroma
Idêntico ao Natural de uva
e Edulcorante Glicosídeo de
Esteviol.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
•Fonte de Proteínas
•Sem conservantes
•Sem adoçantes artificiais
•Pote com 450g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 15g (1 ½ colher de sopa - ½ scoop)
%VD(*)

QUANTIDADE POR PORÇÃO

Valor energético
Carboidratos
Proteínas

51 Kcal = 214 kJ
0,78g
12g

3
0
50

Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans,
fibras alimentares e sódio. (*) % Valores Diários de
referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou
8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.

aminograma

Porção de 15g (1 ½ colher de sopa - ½ scoop)
%VD (*)

Histidina 		 0,28g
Isoleucina
0,51g
Leucina
0,96g
Lisina
0,39g
Metionina
0,31g
Cisteína
0,27g
Treonina
0,42g

**

Triptofano
0,24g
Valina
0,66g
Metionina+Cisteina 0,58g
Fenilalanina+Tirosina 1,31g

**
**
**
**

(**) Valor Diário Não Estabelecido
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PROTEÍNAS
RICE PROTEIN E MAX PROTEIN

Rice Protein (Proteína Isolada de Arroz) e Max Protein (Proteína Isolada de Arroz
e Proteína Isolada de Ervilha). Possuem alto teor proteico, baixo carboidrato e
sódio. Além de possuir ingredientes naturais de fácil absorção, nossas proteínas
possuem sabor muito suave, sem sensações resíduais. Combinação adequada de
aminoácidos, fornecendo os aminoácidos essenciais. As proteínas planted-based
são alternativas interessantes não somente para os públicos específicos como
vegetarianos e veganos, mas também para pessoas que possuem alergias às proteínas do leite, para quem busca um produto mais sustentável e hipoalergênico.

**

**
**
**
**
**

•Glúten Free
•Zero Lactose
•Hipoalergênico
•Sem residual de adoçantes
•Baixo teor de carboidratos
•Baixo teor de sódio
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//linha
A mais completa linha de produtos veganos , especialmente
desenvolvida para o seu melhor desempenho

/wvegan

Rice Protein
Neutro

Rice Protein
baunilha

Ingredientes:

Ingredientes:
Proteína Isolada de arroz, Aroma Idêntico
ao Natural de Baunilha, Espessante
Goma Xantana e Edulcorante Glicosídeo
de Esteviol.
NÃO CONTÉM GLÚTEN

Proteína Isolada de arroz
NÃO CONTÉM GLÚTEN
•Rico em Proteínas
•Sem conservantes
•Sem adoçantes artificiais
•Glúten Free
•Zero lactose
•Baixo teor de sódio
•Pote com 900g / Sachê com 33g

@wveganoficial

•Rico em Proteínas
•Sem conservantes
•Sem adoçantes artificiais
•Glúten Free
•Zero lactose
•Baixo teor de sódio
•Pote com 900g / Sachê com 33g

AMINOGRAMA

Porção de 33g (3 colheres de sopa – 1 scoop)
%VD *
**

Alanina 		 1,85g
Arginina
2,61g
Ácido Aspártico
2,66g
Cistina
0,55g
Glutamina
5,80g
Glicina
1,30g
Histidina
0,72g
Isoleucina
1,29g
Leucina
2,74g
Lisina
1,15g
Metionina
0,86g
Prolina
1,53g

**
**
**
**
**
**

Serina
Triptofano
Tirosina
Valina

**
**
**
**

1,60g
0,34g
1,77g
1,73g

**
**
**
**
**

(**) Valor Diário Não Estabelecido
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//linha
A mais completa linha de produtos veganos , especialmente
desenvolvida para o seu melhor desempenho

/wvegan

Rice Protein
chocolate

MAX Protein
MORANGO

Ingredientes:
Proteína Isolada de arroz, Cacau em Pó,
Aroma Idêntico ao Natural de Baunilha,
Espessante Goma Xantana e Edulcorante
Glicosídeo de Esteviol.
NÃO CONTÉM GLÚTEN

Ingredientes:
Proteína Isolada de arroz, Proteína Isolada de
Ervilha, Beterraba em Pó, Aroma Idêntico ao
Natural de Morango, Espessante Goma Xantana
e Edulcorante Glicosídeo de Esteviol.
NÃO CONTÉM GLÚTEN

•Rico em Proteínas
•Sem conservantes
•Sem adoçantes artificiais
•Glúten Free
•Zero lactose
•Baixo teor de sódio
•Pote com 900g / Sachê com 33g

•Rico em Proteínas
•Sem conservantes
•Sem adoçantes artificiais
•Glúten Free
•Zero lactose
•Baixo teor de sódio
•Pote com 900g / Sachê com 33g

AMINOGRAMA

AMINOGRAMA

Porção de 33g (3 colheres de sopa – 1 scoop)

Porção de 35g (3 ½ colheres de sopa – 1 scoop)

Alanina 		 1,96g
Arginina
2,77g
Ácido Aspártico
2,82g
Cistina
0,58g
Glutamina
6,15g
Glicina
1,38g
Histidina
0,76g
Isoleucina
1,37g
Leucina
2,90g
Lisina
1,23g
Metionina
0,91g
Prolina
1,53g
Serina
Triptofano
Tirosina
Valina

1,62g
0,36g
1,87g
1,83g

(**) Valor Diário Não Estabelecido
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@wveganoficial

%VD*
**

**
**
**
**
**

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

Alanina 		 1,85g
Arginina
2,61g
Ácido Aspártico
2,66g
Cistina
0,55g
Glutamina
5,80g
Glicina
1,30g
Histidina
0,72g
Isoleucina
1,29g
Leucina
2,74g
Lisina
1,15g
Metionina
0,86g
Prolina
1,53g
Serina
Triptofano
Tirosina
Valina

1,60g
0,34g
1,77g
1,73g

%VD*
**

**
**
**
**
**

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

(**) Valor Diário Não Estabelecido
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//linha
A mais completa linha de produtos veganos , especialmente
desenvolvida para o seu melhor desempenho

Rice Protein
FRUTAS VERMELHAS
Ingredientes:

Proteína Isolada de arroz, Aroma Idêntico ao
Natural de Frutas Vermelhas, Espessante
Goma Xantana, Edulcorante Glicosídeo de
Esteviol e Cranberry em pó.
não contém glúten
•Rico em Proteínas
•Sem conservantes
•Sem adoçantes artificiais
•Glúten Free
•Zero lactose
•Baixo teor de sódio
•Pote com 330g

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 33g (3 colheres de sopa - 1scoop)
QUANTIDADE POR PORÇÃO

%VD *

Valor energético 115 kcal=483 kJ
Carboidratos
1,2g
Proteínas
25g
Gorduras Totais
1,1g
Gorduras Saturadas
0,3g
Gorduras Trans
0g
Fibra alimentar
1,2g
Sódio
6,6mg
Cálcio
12,6mg
Potássio
1,6mg
Magnésio
6,9mg
Ferro
1,6mg
Fósforo
117,6mg

6
0
33
2
1
**
5
0
1
**
3
11
17

/wvegan

@wveganoficial

BCAA 8:1:1+TCM

BCAA 8:1:1 pó

Leucina, Triglicerídeos de cadeia
média, Valina, Isoleucina, Aroma
Idêntico ao Natural de Uva, Edulcorante glicosídeo de esteviol e
Vitamina B6.

L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina, Maltodextrina, Ácido Cítrico, Aroma Idêntico ao Natural de Uva, Açaí Polpa Desidratada, Edulcorante Glicosídeo de Esteviol e Vitamina B6.

Ingredientes:

Ingredientes:

não contém glúten
•Sem conservantes
•Sem adoçantes artificiais
•Glúten Free
•Zero lactose
•Zero sódio
•Rico em Vitamina B6
•Possui ação termogênica

• Aminoácidos essenciais
• Aumenta a longevidade
• Melhora o sistema imune
• Previne perda de tecido
muscular
• Aumenta a força e
resistência
• Pote com 200g

não contém glúten
• Sem conservantes
• Sem adoçantes artificiais
• Glúten Free
• Zero lactose
• Zero sódio
• Rico em Vitamina B6
• Aminoácidos essenciais
• Aumenta a longevidade
• Melhora o sistema imune

• Previne perda de tecido
muscular
• Aumenta a força e resistência
• Estimula a formação e desenvolvimento das fibras musculares
• Previne dores musculares
• Evita perda de massa magra
durante a dieta
• Evita a fadiga
• Pote com 200g

(*) % Valores Diários de referência com base
em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus
valores diários podem ser maiores ou menores
dependendo de suas necessidades energéticas.
(**)
Valor
diário
não
estabelecido

AMINOGRAMA

Porção de 33g (3 colheres de sopa – 1 scoop)

Alanina
Arginina
Ácido Aspártico
Cistina
Glutamina
Glicina
Histidina
Isoleucina
Leucina
Lisina
Metionina
Prolina
Serina
Triptofano
Tirosina
Valina

1,85g
2,61g
2,66g
0,55g
5,80g
1,30g
0,72g
1,29g
2,74g
1,15g
0,86g
1,53g
1,60g
0,34g
1,77g
1,73g

%VD*

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

(**) Valor Diário Não Estabelecido
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//linha
A mais completa linha de produtos veganos , especialmente
desenvolvida para o seu melhor desempenho
BCAA 8:1:1 CÁPSULAS

/wvegan

L- ARGININA CÁPSULAS

Ingredientes:

Ingrediente:

L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina, Maltodextrina,
Vitamina B6, Excipientes Carbonato de Cálcio,
Óxido de Magnésio e Estearato de Magnésio.
Cápsula: celulose e água
NÃO CONTÉM GLÚTEN

Arginina. Cápsula: celulose e água
NÃO CONTÉM GLÚTEN

•Sem conservantes
•Sem adoçantes artificiais
•Glúten Free
•Zero lactose
•Zero sódio
•Rico em Vitamina B6
•Aminoácidos essenciais
•Aumenta a longevidade
•Melhora o sistema imune
•Previne perda de tecido muscular
•Aumenta a força e resistência
•Estimula a formação e desenvolvimento
das fibras musculares
•Previne dores musculares
•Evita perda de massa magra durante a
dieta
•Evita a fadiga
•Pote com 100 cápsulas
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%VD (*)

•Sem conservantes
•Glúten Free
•Zero lactose
•Auxilia da definição muscular
•Pote com 60 cápsulas

@wveganoficial

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 1g (2 cápsulas)
QUANTIDADE POR PORÇÃO

L-arginina

%VD (*)

1000mg

**

Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras
trans, fibras alimentares e sódio. (*) % Valores Diários de referência
com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores
diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor Diário Não Estabelecido
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//linha
A mais completa linha de produtos veganos , especialmente
desenvolvida para o seu melhor desempenho
GLUTAMINA
L-TRIPTOFANO
Ingrediente:
Glutamina.

Ingredientes:

L-triptofano, acetato de magnésio,
metilcobalamina, nicotinamida,
cloridrato de piridoxina. Cápsula:
celulose e água.
NÃO CONTÉM GLÚTEN

NÃO CONTÉM GLÚTEN
•Sem conservantes
•Sem adoçantes artificiais
•Glúten Free
•Zero lactose
•Zero sódio
•Aminoácido não-essencial
•Diminuição do catabolismo
•Melhora da performance
•Melhora da imunidade
•Contribui para o crescimento
dos músculos
•Potente antioxidante
•Pote com 200g

• Sem conservantes
• Glúten Free
• Zero lactose
• Aminoácido essencial
• Atua no transtorno
pré-menstrual
• Eficaz contra insônia
• Melhora o humor

• Auxilia no relaxamento
muscular
• Aumento na performance
• Fonte de magnésio,
vitamina B12,
niacina e Vitamina B6
• Pote com 60 cápsulas

/wvegan

CREATINA
MONOHIDRATADA

l-carnitina

Creatina Monohidratada.

NÃO CONTÉM GLÚTEN

Ingrediente:
L-Carnitina.
Cápsula: celulose e água

Ingrediente:

NÃO CONTÉM GLÚTEN
• Sem conservantes
• Intensidade por mais tempo
• Sem adoçantes artificiais
durante os treinos
• Glúten Free
• Maior hipertrofia muscular
• Zero lactose
• Melhora a recuperação no
• Zero sódio
pós-treino
• Retardo no surgimento da
• Pote com 210g
fadiga
• Aumento da massa e da força
muscular
• Estimula a produção de testosterona
• Favorece a saúde óssea
• Intensidade por mais tempo

%VD (*)
%VD (*)
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@wveganoficial

• Sem conservantes
• Glúten Free
• Zero lactose
• Zero sódio
• Participa do metabolismo das
gorduras
• Acelera a queima de gordura
• Possui ação termogênica
• Aumento da resistência muscular (reduzindo a fadiga)
• Acelera a recuperação das
fibras musculares após o treino
• Pote com 60 cápsulas

%VD (*)
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//linha
A mais completa linha de produtos veganos , especialmente
desenvolvida para o seu melhor desempenho
CREATINA
sabor uva

CREATINA
sabor limão

IngredienteS:

IngredienteS:

Creatina Monohidratada, edulcorante glicosídeo de esteviol,
aroma idêntico ao natural de
uva e corantes azul brilhante
FCF e vermelho 40.
não contém glúten

Creatina Monohidratada, edulcorante glicosídeo de esteviol,
aroma idêntico ao natural de limão
e corante natural clorofila.
não contém glúten

•Sem conservantes
•Sem adoçantes artificiais
•Glúten Free
•Zero lactose
•Zero sódio
•Retardo no surgimento da fadiga
•Aumento da massa e da força muscular
•Estimula a produção de testosterona
•Favorece a saúde óssea
•Intensidade por mais tempo durante os
treinos
•Maior hipertrofia muscular
•Melhora a recuperação no pós-treino
Pote com 220g
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/wvegan

@wveganoficial

GUARANÁ

CAFEÍNA

Ingrediente:

Ingredientes:

• Sem conservantes
• Glúten Free
• Zero lactose
• Zero sódio
• Energético e estimulante
• Melhora o humor
• Estimula a queima de gordura
• Auxilia no aumento do rendimento no treino
• Favorece a perda de peso
• Aumenta a concentração
• Auxilia no controle do colesterol
e triglicérides
• Pote com 60 cápsulas

• Sem conservantes
• Glúten Free
• Zero lactose
• Zero sódio
• Auxilia no aumento do estado
de alerta
• Melhora a concentração
• Aumento da capacidade de
resistência
• Aumento no desempenho de
exercícios físicos
• Pote com 60 cápsulas

Guaraná em pó (Paullinia cupana). Cápsula: celulose e água
não contém glúten

Celulose Microcristalina, Cafeína.
Cápsula: celulose e água
não contém glúten

%VD (*)

%VD (*)

%VD (*)

19

//linha
A mais completa linha de produtos veganos , especialmente
desenvolvida para o seu melhor desempenho
ZMA+MACA PERUANA

Ingredientes:
Acetato de Magnésio, Maca Peruana em
Pó (Lepidium meyenii) Aspartato de Zinco
e Vitamina B6. Cápsula: celulose e água
não contém glúten
• Sem conservantes
• Glúten Free
• Zero lactose
• Zero sódio Aumento da líbido
• Estimula a fertilidade
• Aumento hormonal
• Energético
• Auxilia no controle dos sintomas da
menopausa
• Promove efeito anabólico (aumento
da massa muscular)
• Ação diurética
• Antioxidante
• Melhora concentração e reflexo
• Melhora a imunidade

• Essencial para a produção de
testosterona
• Melhora a performance
esportiva
• Melhora o desempenho
cerebral
• Rico em vitamina B6, Magnésio
e Zinco
• Pote com 60 cápsulas

MACA PERUANA
Ingredientes:

Maca Peruana em pó (Lepidium
meyenii). Cápsula: celulose e água
não contém glúten
• Sem conservantes
• Glúten Free
• Zero lactose
• Lepidium meyenii
• Aumento da líbido
• Estimula a fertilidade
• Aumento hormonal
• Energético Auxilia no
controle dos sintomas da
menopausa
• Melhora da saúde mental
• Pote com 60 cápsulas

/wvegan

COENZIMA Q-10

ISOTONICAPS

Ingredientes:

Ingredientes:

Celulose microcristalina, Coenzima Q10
e Vitamina E. Cápsula: celulose e água
Não Contém Glúten
• Sem conservantes
• Glúten Free
• Zero lactose
• Retarda os efeitos dos radicais livres
• Favorece o equilíbrio dos batimentos
cardíacos
• Fornece energia / Recuperação muscular
• Auxilia na regeneração de vitamina C e E
• Ação antioxidante
• Redução de marcas de expressão, rugas e
até flacidez
• Efeito anti-inflamatório
• Pote com 60 cápsulas

@wveganoficial

Cloreto de sódio, fosfato de
sódio dibasíco, bicarbonato de
sódio, citrato de sódio, cloreto de
potássio antiumectantes estearato de magnésio dióxido de silício.
Cápsula: celulose e água
Não Contém Glúten
• Sem conservantes
• Glúten Free
• Zero lactose
• Suplemento hidroeletrolítico
• Mantém hidratação adequada
• Auxilia na prevenção de câimbras
• Diminui a fadiga muscular
• Melhora o fluxo sanguíneo
• Pote com 60 cápsulas

porção 800mg (2 cápsulas)
%vd(*)

%vd(*)

%vd(*)

%vd(*)

Não contém quantidades significativas de valor energético, proteínas,
gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares
e sódio. (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta
de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou
menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valor Diário Não Estabelecido
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//linha
A mais completa linha de produtos veganos , especialmente
desenvolvida para o seu melhor desempenho

/wvegan

MALTODEXTRINA
SABOR MELaNCIA

MALTODEXTRINA
SABOR GUARANÁ

MALTODEXTRINA
SABOR uva

DEXTROSE
SABOR MELaNCIA

DEXTROSE
SABOR GUARANÁ

DEXTROSE
SABOR uva

Ingredientes:

Ingredientes:

Ingredientes:

Ingredientes:
Dextrose monohidratada, aroma
idêntico ao natural de melancia,
antiumectante dióxido de silício
e corante.
não contém glúten
DIABÉTICOS: CONTÉM GLICOSE

Ingredientes:

Ingredientes:

Maltodextrina, aroma idêntico ao
natural de uva, antiumectante
dióxido de silício e corante.
não contém glúten

Maltodextrina, aroma idêntico ao
natural de melancia, antiumectante dióxido de silício e corante.
não contém glúten

MALTODEXTRINA
SABOR LIMÃO
Ingredientes:
Maltodextrina, aroma idêntico ao
natural de limão, antiumectante
dióxido de silício e corante.
não contém glúten
•Sem conservantes
•Glúten Free
•Zero lactose
•Carboidrato complexo
•Fonte rápida de energia
•Absorção pelo organismo
gradativa e lenta
•Ideal para manter níveis de
glicose no sangue
•Possui alto índice glicêmico
•Embalagem com 1 Kg
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Maltodextrina, guaraná em pó,
aroma idêntico ao natural de
guaraná, antiumectante dióxido
de silício.
não contém glúten

Dextrose monohidratada, guaraná em pó, aroma idêntico ao
natural de guaraná, antiumectante dióxido de silício.
não contém glúten
DIABÉTICOS: CONTÉM GLICOSE

@wveganoficial

Dextrose monohidratada, aroma
idêntico ao natural de uva,
antiumectante dióxido de silício
e corante
não contém glúten
DIABÉTICOS: CONTÉM GLICOSE

DEXTROSE
SABOR LIMÃO
Ingredientes:
Dextrose monohidratada, aroma
idêntico ao natural de limão,
antiumectante dióxido de silício
e corante.
não contém glúten
DIABÉTICOS: CONTÉM GLICOSE
•Sem conservantes
•Glúten Free
•Zero lactose
•Carboidrato complexo
•Fonte rápida de energia
•Absorção pelo organismo
gradativa e lenta
•Ideal para manter níveis de
glicose no sangue
•Possui alto índice glicêmico
•Embalagem com 1 Kg
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//linha
A mais completa linha de produtos veganos , especialmente
desenvolvida para o seu melhor desempenho

/wvegan

@wveganoficial

PALATINOSE

PSYLLIUM

CHITOSAN

Ingredientes:
Isomaltulose (Palatinose TM).
não contém glúten
DIABÉTICOS: CONTÉM GLICOSE E FRUTOSE

Ingredientes:
Psyllium (Plantago ovatae).
Cápsula: celulose e água
não contém glúten

Ingredientes:
CHITOSAN™ (Aspergillus niger).
Cápsula: celulose e água
não contém glúten

• Sem conservantes
• Glúten Free
• Zero lactose
• Pote com 60 cápsulas

• Sem conservantes
• Glúten Free
• Zero lactose
• Fonte de fibras
• Auxilia no funcionamento do
intestino
• Auxilia na manutenção dos
níveis de colesterol sanguíneo
• Pote com 60 cápsulas

•Sem conservantes
•Glúten Free
•Zero lactose
•Carboidrato funcional
•Totalmente digerível e lentamente
liberado na corrente sanguínea
•Fornece energia de forma continua e duradoura
•Retarda a sensação de fadiga
•Recomendado para praticantes de
atividades físicas
•Tem a capacidade de reduzir a
fome e a necessidade de consumir
açúcar
•Possui baixo índice glicêmico
•Pote com 200g
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PORÇão 2000mg (4 cápsulas)
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//linha
A mais completa linha de produtos veganos , especialmente
desenvolvida para o seu melhor desempenho

/wvegan

@wveganoficial

BIOTINA

SEKA

CABELOS E UNHAS

PICOLINATO DE CROMO

Ingredientes:
Celulose microcristalina e Biotina. Cápsula:
celulose e água
não contém glúten

Ingredientes: Laranja amarga em pó (Citrus aurantium), farinha de feijão branco
(Phaseolus vulgaris L), gengibre em pó
(Zingiber officinale), pimenta preta em
pó (Piper nigrum L.), sene em pó (Cassia
angustifolia Vahl.), carqueja em pó
(Baccharis trimera (Less.) DC.), cúrcuma
em pó (Curcuma longa) e picolinato de
cromo. não contém glúten

Ingredientes:
Antiumectante dióxido de silício, Metionina, Cisteina, Ácido pantotênico, Ácido ascórbico (Vitamina C), Vitamina B6, Vitamina
A (Acetato de retinol), Biotina e Selênio.
Cápsula: celulose e água
não contém glúten

Ingredientes:
Amido de milho, antiumectante dióxido
de silício e picolinato de cromo. Cápsula:
celulose e água
não contém glúten

•Sem conservantes
•Glúten Free
•Zero lactose
•Trata seborreia e alopecia
•Auxilia na redução de triglicerídeos e
colesterol
•Equilibra a insulina
•Acelera o metabolismo
•Fortalece unhas
•Eficiente no tratamento de rugas e
sinais da idade
•Auxilia na saúde mental
•Pote com 30 cápsulas

•Sem conservantes
•Glúten Free
•Zero lactose
•100% de ingredientes naturais
•Aumenta o metabolismo
•Possui ação termogênica e diurética
•Pote com 60 cápsulas

•Sem conservantes
•Glúten Free
•Zero lactose
•Fornece nutrientes essenciais para que
os cabelos cresçam fortes
•Crescimento e fortalecimento de unhas
•Cabelos e unhas mais resistentes
•Pote com 60 cápsulas

•Sem conservantes
•Glúten Free
•Zero lactose
•Efetivar o efeito da insulina
•Aumenta a energia e força
•Ajuda a construir massa muscular
•Auxilia no emagrecimento e
obesidade
•Reduz o apetite por doces
•Pote com 60 cápsulas

%vd(*)
%vd(*)

%vd(*)
%vd(*)
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%vd(*)

%vd(*)
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//linha
A mais completa linha de produtos veganos , especialmente
desenvolvida para o seu melhor desempenho

/wvegan

@wveganoficial

Goji berry

VITAMINA D3

VITAMINA K2

VITAMINA c

Ingredientes: Goji Berry em pó, Vitamina A,
Vitamina C, Vitamina E, Biotina, Selênio, Picolinato de Cromo, Zinco e Antiumectante
Dióxido de Silício. Cápsula: celulose e água
não contém glúten

Ingredientes:
Celulose Microcristalina, Vitamina D3
(Colecalciferol).
Cápsula: celulose e água
não contém glúten

Ingredientes:
Celulose Microcristalina, Vitamina K2.
Cápsula: celulose e água
não contém glúten

Ingredientes:
Vitamina C (ácido ascórbico).
Cápsula: celulose e água
não contém glúten

• Sem conservantes
• Glúten Free
• Zero lactose
• Ação antioxidante e anti-infamatória
• Melhora imunidade
• Equilibra os níveis de colesterol
• Auxilia na redução de celulite
• Auxilia no emagrecimento
• Pote com 60 cápsulas

•Sem conservantes
•Glúten Free
•Zero lactose
•200UI
•Pote com 60 cápsulas

•Sem conservantes
•Glúten Free
•Zero lactose
•Fortalece os ossos
•Contribui para a saúde cardiovascular
•Auxilia na absorção de cálcio
•Pote com 60 cápsulas

•Sem conservantes
•Glúten Free
•Zero lactose
•Melhora a imunidade e resistência do
organismo
•Excelente antioxidante, combate os
radicais livres
•Combate o envelhecimento
•Atua na produção de colágeno
•Facilita a absorção do ferro
•Pote com 60 cápsulas

%vd(*)

%vd(*)

%vd(*)

%vd(*)

%vd(*)

%vd(*)
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%vd(*)

%vd(*)
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//linha
A mais completa linha de produtos veganos , especialmente
desenvolvida para o seu melhor desempenho

/wvegan

VITAMINA e

METILCOBALAMINA

CIANOCOBALAMINA

Ingredientes:
Vitamina E. Cápsula: celulose e água
não contém glúten

Ingredientes:
Celulose Microcristalina, Metilcobalamina (Vitamina B12).
não contém glúten

Ingredientes:
Celulose Microcristalina, Vitamina B12.
Cápsula: celulose e água
não contém glúten

•Sem conservantes
•Glúten Free
•Zero lactose
•Forma ativa da Vitamina B12
•Melhora a concentração
•Auxilia no sono
•Regenera os neurônios
•Aumenta a imunidade
•Pote com 30 cápsulas

•Sem conservantes
•Glúten Free
•Zero lactose
•Previne problemas cardíacos
•Necessária para uma boa manutenção do sistema nervoso
•Combate a anemia
•Indicada para o tratamento
de dores osteoarticulares e
musculares
•Pote com 30 cápsulas

• Sem conservantes
• Glúten Free
• Zero lactose
• Potente ação antioxidante
• Possui propriedades anti-inflamatórias
• Contribui para o controle do colesterol ruim
• Melhora a fertilidade
• Melhora a resistência física e força muscular
• Pote com 60 cápsulas
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@wveganoficial

COMPLEXO B
Ingredientes: Celulose microcristalina,
Vitamina B6, Niacina, Ácido Pantotênico,
Riboflavina, Tiamina, Ácido Fólico, Biotina, Vitamina B12 (metilcobalamina).
Cápsula: celulose e água
não contém glúten
• Sem conservantes
• Glúten Free
• Zero lactose
• Melhora das funções do sistema
nervoso e imunológico
• Manutenção do tônus muscular
e da pele
• Apoio e elevação da taxa do
metabolismo
• Utilizado na regeneração e
crescimento muscular
• Participa da síntese de proteínas
• Apoio ao sistema imunológico
e digestivo

• Auxilia na formação do tubo
neural do feto durante a gravidez
• Auxilia na síntese de aminoácidos
• Auxilia no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras
• Contribui para a manutenção do
cabelo e pele
• Antioxidante que auxilia na
proteção dos danos causados
pelos radicais livres
• Auxilia na visão
• Auxilia no metabolismo do ferro
• Pote com 30 cápsulas
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//linha
A mais completa linha de produtos veganos , especialmente
desenvolvida para o seu melhor desempenho
POLIVEGAN
Ingredientes:
Carbonato de Cálcio, Pirofosfato Férrico,
Sulfato de Zinco Monohidratado, Ácido
Áscorbico, DL Alfa Tocoferol, Palmitato de
Retinol, Menaquinona 7, Sulfato de Manganês, Nicotinamida, Cianocobalamina,
D-Pantotenato de Cálcio, Sulfato cúprico,
Picolinato de Cromo, Riboflavina, Cloridrato
de Piridoxina, Nitrato de Tiamina, Ácido
Fólico, Iodeto de Potássio, Selenito de
Sódio, D-Biotina e Antiumectante Dióxido
de Silício. Cápsula: celulose e água
não contém glúten
•Sem conservantes
•Glúten Free
•Zero lactose
•Multivitamínico
•Multimineral
•De A a Z
•Aumenta a imunidade
•Auxilia na manutenção de
diversas funções metabólicas
do organismo
•Pote com 60 cápsulas
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 800mg (2 cápsulas)

Quantidade por porção Adultos acima de 19 anos

%VD*

Cálcio
Ferro
Zinco
Vitamina C
Vitamina E
Vitamina A
Vitamina K
Manganês
Niacina
Vitamina B12
Ácido pantotênico
Cobre
Cromo
Riboflavina
Vitamina B6
Tiamina
Ácido Fólico
Iodo
Selênio
Biotina

40
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

400mg
14mg
7mg
45mg
10mg
600mcg
65mcg
2,3mg
16mg
2,4mcg
5mg
900mcg
35mcg
1,3mg
1,3mg
1,2mg
240mcg
130mcg
34mcg
30mcg

Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans, fibras alimentares
e sódio.(*) % Valores Diários de referência com base
em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores
diários podem ser maiores ou menores dependendo de
suas necessidades energéticas. (**) Valor Diário Não
Estabelecido

/wvegan

@wveganoficial

CLORETO DE MAGNÉSIO
CÁPSULAS

CLORETO DE MAGNÉSIO
sachê

Ingredientes:
Cloreto de Magnésio hexahidratado
PA, Bisglicinato de Magnésio e Antiumectantes Celulose microscristalina,
Fosfato Tricálcico, Dióxido de Silício
e Lubrificante Silicato de Magnésio.
Cápsula: celulose e água
não contém glúten

Ingredientes:
Cloreto de Magnésio hexahidratado PA
não contém glúten

•Sem conservantes
•Glúten Free
•Zero lactose
•Previne e trata deficiência de
magnésio no sangue
•Importante no funcionamento
dos músculos, nervos, ossos e
coração
•Auxilia na prevenção da artrite
e osteoporose
•Auxilia na regulação da função
intestinal
•Pote com 60 cápsulas

• Sem conservantes
• Glúten Free
• Zero lactose
• Previne e trata deficiência de
magnésio no sangue
• Auxilia na prevenção da artrite e
osteoporose
• Importante no funcionamento
dos músculos, nervos, ossos e
coração
• Auxilia na regulação da função
intestinal
• Display com 10 sachês 33g cada

%VD*
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//linha
A mais completa linha de produtos veganos , especialmente
desenvolvida para o seu melhor desempenho
malato de magnésio

Cúrcuma

Ingrediente:
Malato de Magnésio. Cápsula:
celulose e água
não contém glúten

Ingredientes:
Extrato de cúrcuma (Curcuma
longa L.). Cápsula: celulose e água
não contém glúten

•Sem conservantes
•Glúten Free
•Zero lactose
•Auxilia na produção de energia
•Combate a câimbras e fraqueza
muscular
•Cuida do funcionamento dos
músculos
•Possui ação analgésica e antioxidante
•Previne o estresse, osteoporose e
fibromialgia
•Indicado para diabéticos
Pote com 60 cápsulas

•Sem conservantes
•Glúten Free
•Zero lactose
•Pote com 60 cápsulas
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 500 mg (1 cápsula)
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos,
proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras
alimentares e sódio.

/wvegan

CHÁ BRANCO COM
HIBISCO SOLÚVEL
Ingredientes:
Polidextrose, extrato em pó de chá
branco, extrato em pó de hibisco,
acidulante ácido cítrico, aroma
idêntico ao natural de frutas vermelhas, edulcorante glicosídeo de
esteviol e antiumectante dióxido de
silício.
não contém glúten
• Antioxidante
•Potencializa a perda de peso
•Retarda o envelhecimento precoce
•Acelera queima de gordura
•Termogênico
•Diurético
•Beba quente ou frio
•Rico em fibras
•Sem conservantes
•Sem açúcar
•Pote com 250g

@wveganoficial

MORINGA oleifera
Ingredientes:
Moringa em pó (Moringa oleifera Lam).
cápsulas: celulose e água.
não contém glúten
•Sem conservantes
•Glúten Free
•Zero lactose
•Antioxidante
•Propriedade anti-inflamatória
•Reduz o envelhecimento precoce
•Fonte de Vitaminas e Minerais
•Pote com 60 cápsulas
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//linha
A mais completa linha de produtos veganos , especialmente
desenvolvida para o seu melhor desempenho
CHÁ VERDE

XYLITOL

Ingredientes: Polidextrose, extrato em
pó de chá verde, pimenta-de-caiena,
acidulante ácido cítrico, aromatizante,
edulcorante sucralose, antiumectante
dióxido de silício e corante natural
clorofila. não contém glúten

Ingrediente:
Xylitol em pó.
não contém glúten

• Antioxidante
•Retarda o envelhecimento
precoce
•Acelera queima de gordura
•Termogênico
•Diurético
•Potencializa a perda de peso
•Beba quente ou frio
•Rico em fibras
•Sem conservantes
•Sem açúcar
•Pote com 250g

/wvegan

ERITRITOL

@wveganoficial

LEITE DE COCO EM PÓ
Ingrediente:
Leite de coco em pó.
não contém glúten

Ingrediente:
Eritritol em pó.
não contém glúten

•Sem conservantes
•Gluten Free
•Zero lactose
•100% puro
•Sem excipientes
•Sem colesterol
•Zero Gordura Trans
•Uso culinário e preparo
de bebidas
•Pote com 200g / Sachê
com 20g

•Adoçante natural
•Mesmo poder de dulçor do açúcar
•Baixo valor calórico
•Apresenta baixo índice glicêmico
•Sem conservantes
•Contém 300 g

%vd*

%VD(*)

Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. (*) % Valores
Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400
kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de
suas necessidades energéticas. (**) Valor Diário Não Estabelecido

Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. (*) % Valores
Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. (**) Valor Diário Não Estabelecido

g

Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas,
gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. (*) % Valores Diários de
referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. (**) Valor Diário Não Estabelecido
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//linha
A mais completa linha de produtos veganos , especialmente
desenvolvida para o seu melhor desempenho
macarrão vermicelli

macarrão sabor Queijo

Ingrediente:
Ervilha e batata.
não contém glúten
•Sem conservantes
•Glúten Free
•Zero lactose
•Não contém ovos
•Preparo em 3 minutos
•Sem colesterol
•Zero Gordura Trans
•Embalagem com 84g

/wvegan

Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais,
gorduras trans, gorduras saturadas e fibras alimentares. (*) % Valores
Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400
kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas. (**) Valor Diário Não Estabelecido

Ingrediente:
Macarrão (batata e ervilha),
aroma artificial de parmesão,
cúrcuma em pó (Curcuma
longa L), Levedura inativa seca
(Saccharomyces cerevisae)
não contém glúten

macarrão sabor legumes
Ingrediente:
Macarrão (batata e ervilha),
beterraba em pó, cenoura, orégano,
tomate, cebola, Levedura inativa
seca (Saccharomyces cerevisae)
não contém glúten
• Sem conservantes
• Glúten Free
• Zero lactose
• Não contém ovos
• Preparo em 3 minutos
• Sem colesterol
• Zero Gordura Trans
• Embalagem com 35g
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@wveganoficial

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção 35g (3 ½ colheres de sopa)

Quantidade por porção Adultos acima de 19 anos

Valor Energético

%VD*

107Kcal=449kJ 5

Carboidratos

19,4g

6

Proteínas

6,1g

12

Gorduras Totais

0,6g

1

Fibras Alimentares

3,4g

14

Sódio

4,4mg

0

Vitamina B6

0,4mg

29

Niacina

2,9mg

18

Ácido Pantotênico

0,9mg

10

Riboflavina

0,5mg

39

Ácido Fólico

301µg

125

Vitamina B12

0,04µg

2

Histidina

0,12g

**

Isoleucina

0,26g

**

Leucina

0,41g

**

Lisina

0,21g

**

Metionina

0,09g

**

Treonina

0,29g

**

Triptofano

0,08g

**

Valina

0,32g

**

Não contém quantidades significativas de gorduras saturadas
e gorduras trans. (*) % Valores Diários de referência com base
em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor Diário Não Estabelecido.
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//linha
A mais completa linha de produtos veganos , especialmente
desenvolvida para o seu melhor desempenho
NUTRITIONAL YEAST
ervas finas

Ingrediente: Levedura inativa
seca (Saccharomyces cerevisae), manjericão (Ocimum
basilicum L.), alecrim (Rosmarinus officinalis L.), louro
(Laurus nobilis L.), tomilho
(Thymus vulgaris L. ) e sálvia
(Salvia officinalis L.).
não contém glúten

NUTRITIONAL YEAST
picante
Ingrediente:
Levedura inativa seca
(Saccharomyces cerevisae)
e Páprica Picante (Capsicum
annuum)
não contém glúten

• Leveduras Nutricionais saudáveis
• Ideal para saborizar pratos
• Rico em vitaminas do complexo B
• Rico em niacina, riboflavina e vitamina B6
• Fonte de fibras, ácido pantotênico e ácido fólico
• Baixo teor de sódio
• Fonte de ácido fólico, selênio e zinco
• Sem conservantes
• Pote com 120g
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NUTRITIONAL YEAST
parmesão

Ingrediente:
Levedura inativa seca
(Saccharomyces cerevisae) e
aroma artificial de parmesão
não contém glúten

@wveganoficial

NUTRITIONAL YEAST
Cúrcuma

Ingrediente:
Levedura inativa seca
(Saccharomyces cerevisae)
e cúrcuma em pó (Curcuma
longa L.)
não contém glúten

• Leveduras Nutricionais saudáveis
• Ideal para saborizar pratos
• Rico em vitaminas do complexo B
• Rico em niacina, riboflavina e vitamina B6
• Fonte de fibras, ácido pantotênico e ácido fólico
• Baixo teor de sódio
• Fonte de ácido fólico, selênio e zinco
• Sem conservantes
• Pote com 120g
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A mais completa linha de produtos veganos , especialmente
desenvolvida para o seu melhor desempenho
NUTRITIONAL YEAST
carne
Ingrediente:
Levedura inativa seca
(Saccharomyces cerevisae)
e aroma artificial de carne
não contém glúten

NUTRITIONAL YEAST
FRANGO

Ingrediente:
Levedura inativa seca
(Saccharomyces cerevisae) e
aroma artificial de frango
não contém glúten

• Leveduras Nutricionais saudáveis
• Ideal para saborizar pratos
• Rico em vitaminas do complexo B
• Rico em niacina, riboflavina e vitamina B6
• Fonte de fibras, ácido pantotênico e ácido fólico
• Baixo teor de sódio
• Fonte de ácido fólico, selênio e zinco
• Sem conservantes
• Pote com 120g
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NUTRITIONAL YEAST
Neutro

Ingrediente:
Levedura inativa seca
(Saccharomyces cerevisae)
não contém glúten

• Leveduras Nutricionais saudáveis
• Ideal para saborizar pratos
• Rico em vitaminas do complexo B
• Rico em niacina, riboflavina e vitamina B6
• Fonte de fibras, ácido pantotênico e ácido fólico
• Baixo teor de sódio
• Fonte de ácido fólico, selênio e zinco
• Sem conservantes
• Pote com 120g
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A mais completa linha de produtos veganos , especialmente
desenvolvida para o seu melhor desempenho
GELATINA SABOR ABACAXI

GELATINA SABOR uva

GELATINA SABOR LIMão

Ingrediente:
Agar Agar, polpa desidratada
de abacaxi, maltodextrina e
edulcorante stévia.
não contém glúten

Ingrediente:
Agar Agar, polpa desidratada de
uva, maltodextrina e edulcorante
stévia.
não contém glúten

Ingrediente:
Agar Agar, polpa desidratada
de limão, maltodextrina e
edulcorante stévia.
não contém glúten

GELATINA SABOR morango
Ingrediente:
Agar Agar, polpa desidratada
de morango, maltodextrina e
edulcorante stévia.
não contém glúten
•Sem corantes artificiais
•Sem adoçantes artificiais
•Glúten Free
•Zero lactose
•Sachê com 20g
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CHOKO
Ingrediente:
Chocolate 39% cacau (maltitol, manteiga
de cacau, proteína isolada arroz, massa
de cacau, proteína isolada da ervilha,
emulsificantes lecitina de soja e ins 476,
aromatizante e edulcorante artificial
sucralose).
não contém glúten
• 39% de cacau
•Com proteína isolada do arroz e da
ervilha
•5,2 g de proteínas em uma barra
de 20g
•Zero açúcar
•Livre de Lactose
•Zero Gorduras Trans
•Sem aromas
•Sem conservantes
•Contém 12 barras de 20 g por caixa

45

//linha
A mais completa linha de produtos veganos , especialmente
desenvolvida para o seu melhor desempenho
COQUETELEIRAS
•Impressão brilhante
•Livre de BPA
•Livre de Ftalato
•Tampa com fechamento click
•Misturador em rede cônico
•Facilidade na mistura dos
ingredientes
•Facilidade de limpeza
•A prova de vazamentos
•600mL / 1 dose

/wvegan
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Ficou interessado? Entre em contato!
Departamento Técnico
Fernanda Baffa
11 98211-0700
fernanda@wvegan.com.br

Departamento Comercial
Alan Navarro
11 98105-3356
contato@wvegan.com.br

www.wvegan.com.br

@wveganoficial
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