VeGhee - A manteiga vegana mais vendida do Brasil!
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Melhor custo benefício para restaurantes e pizzarias!
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Linha de Doces sem Alergênicos
Produção limitada, consulte a disponibilidade de estoque.
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VeGhee 200g - Creme Vegetal
Com Sal do Himalaia | Sem Sal | Cúrcuma
VeGhee é o ingrediente que faltava na sua cozinha. Um creme vegetal sabor
manteiga feito com gordura de palma e sal rosa do Himalaia (ou sem sal)
100% vegana, com textura e sabor idêntico ao da manteiga tradicional. Mil e
uma utilidades, pode ser usada para refogar ou diretamente no pão do café
da manhã, ou seja, você usa do mesmo jeito que usaria a manteiga
tradicional, com a super vantagem de não precisar de refrigeração!
Produção da VeGhee: A Natural Science produz a VeGhee com gordura de
palma nacional, não oriunda de desmatamento e sustentável.
Não contém glúten. Não contém lactose.

Dietella - Doce sabor Chocolate e Avelã SEM AÇÚCAR - 180g
A Natural Science chegou arransando com a nova linha Dietella. São
deliciosos doces sem adição de açúcar, zero lactose, zero glúten, zero
proteína do leite, 100% veganos. Os produtos Dietella são prontos para o
consumo. Você pode comer puro, de colher em colher (huuuumm), ou utilizar
toda a sua criatividade na cozinha para elaborar receitas que vão deixar todos
seus amigos com água na boca. Os ingredientes utilizados nos produtos
Dietella não são oriundos de desmatamento.
Não contém glúten. Não contém lactose.

Queijoquinha 300g (rende até 1,8kg) - Cheddar, Tradicional ou Parmesão
Mistura vegetal em pó para preparação de queijo vegano
Queijoquinha é uma mistura vegetal em pó que se transforma em um delicioso
queijo vegano de corte ou cremoso, para coberturas e recheios de pizzas e
salgados. É uma ótima alternativa para substituir o queijo tradicional em
receitas assadas ou fritas. A Queijoquinha não contém glúten e lactose, sendo
uma opção excelente para intolerantes à derivados do leite, veganos e
vegetarianos estritos.
Não contém glúten. Não contém lactose.
Queijoquinha Gotas - 30ml - Mistura líquida culinária
Cheddar, Provolone, Parmesão ou Churrasco* (edição limitada)
Queijoquinha Gotas é uma mistura líquida deliciosa para fins culinários em
gotas super concentradas. É uma ótima alternativa para substituir o sabor do
queijo em receitas veganas ou com restrições, pode ser misturada ao preparo
de receitas em geral, molhos e recheios.
Não contém glúten. Não contém lactose.

leCoco 350g | Lediet 230g
Doce sabor Leite Condensado
O leCoco e Lediet são inovações da Natural Science para a culinária plant
based. Doces sabor leite condensado, deliciosos e muito cremosos, que
substituem o leite condensado tradicional em receitas, com a super vantagem
de não conter nenhum ingrediente de origem animal, zero lactose, zero glúten
e zero proteína do leite. Você pode comer puro, de colher em colher ou utilizar
toda a sua criatividade na cozinha para elaborar receitas que vão deixar todos
seus amigos com água na boca, desde o famoso brigadeiro até o mais
elaborado cupcake. Não contém glúten. Não contém lactose.
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Catálogo de Suplementos - Invebra

Liquid Resveratrol é um suplemento alimentar líquido com
Trans-Resveratrol em gotas. Embalado em frascos de 30ml,
cada dose de 20 gotas do produto contém 100mg de TransResveratrol. O Liquid Resveratrol não contém ingredientes de
origem animal na sua composição.
O que é Resveratrol?
O resveratrol é um polifenol que pode ser encontrado
principalmente nas sementes de uvas, na película das uvas
pretas e no vinho tinto. O resveratrol favorece a produção, pelo
fígado, de HDL, a redução da produção de LDL, e ainda impede a
oxidação do LDL circulante. Tem, assim, importância na redução
do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

O Liquid B3 B6 B12 é um suplemento alimentar líquido com
Vitaminas do complexo B em gotas. Embalado em frascos de
30ml, cada dose de 10 gotas do produto contém 240mcg de ácido
fólico, 24mg de Vitamina B3, 13mg de Vitamina B6 e 7,2mcg de
Vitamina B12. O Liquid B3 B6 B12 não contém ingredientes de
origem animal na sua composição.
Ácido Fólico: O ácido fólico auxilia no metabolismo da homocisteína.
Vitamina B3: A niacina (presente na vitamina B3) contribui para a
manutenção da pele, auxilia na manutenção de mucosas, no metabolismo
energético, de proteínas, carboidratos e gorduras.
Vitamina B6: Auxilia na formação das células vermelhas do sangue, no
funcionamento do sistema imune, no metabolismo energético, no
metabolismo de proteínas, glicogênio e homocisteína e na síntese de
cisteína.
Vitamina B12: Auxilia na formação de células vermelhas do sangue, no
funcionamento do sistema imune, no metabolismo energético, no
metabolismo dos carboidratos, proteínas, gorduras, da homocisteína e no
processo de divisão celular.

Liquid Melatonina é um suplemento alimentar líquido com
Melatonina em gotas. Embalado em frascos de 30ml sem sabor,
cada dose de 1 gota do produto contém 0,21mg de Melatonina. O
Liquid Melatonina não contém ingredientes de origem animal na
sua composição.
O que é Melatonina?
A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal,
sintetizada a partir da serotonina pela conversão inicial do
triptofano em serotonina. A produção desse hormônio diminui
com a idade e influi sobre o ritmo sazonal e circadiano (período de
aproximadamente 24hs sobre o qual se baseia o ciclo biológico
do ser humano). Esse hormônio funciona como indutor do sono.
Logo, a melatonina é conhecida popularmente como “hormônio
da noite”, pois a sua liberação acontece com intensidade no
período noturno, quando adormecemos.
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Liquid Hyaluronic é um suplemento alimentar líquido com Ácido
Hialurônico. Embalado em frascos de 250ml nos sabores de
Maçã Verde, Morango e Neutro, cada dose de 15 ml. do produto
contém Vitaminas A, B3, B6, C, D, E e Zinco, além de fornecer
100mg de Ácido Hialurônico. O Liquid Hyaluronic não contém
ingredientes de origem animal na sua composição.
O que é Ácido Hialurônico?
Ácido Hialurônico é um biopolímero de textura viscosa que
preenche os espaços entre as células, presente naturalmente em
nosso corpo em diversos órgãos, esta substância é responsável
pelo volume da pele, forma dos olhos e lubrificação das
articulações. Sua produção pelo organismo diminui com o
envelhecimento, sendo a pele o órgão em que o Ácido
Hialurônico está em maior concentração, auxiliando na
elasticidade, preenchimento e hidratação.

Liquid Glucana é um suplemento alimentar líquido com BetaGlucana. Embalado em frascos de 250ml no sabor de Morango,
cada dose de 10 ml. do produto contém Vitaminas B3, B6, B12, C,
D, E e Zinco, além de fornecer 250mg de Beta-Glucana de
Levedura. O Liquid Glucana não contém ingredientes de origem
animal na sua composição.
O que é Beta-Glucana?
A beta-glucana é uma fibra solúvel encontrada principalmente em
cereais, fungos, algas e na Levedura de nome científico
Saccharomyces cerevisiae. A Beta-glucana é um ingrediente que
pode ser utilizado em fórmulas de suplementos alimentares, pois
suas propriedades já foram observadas em diversos estudos
científicos, sendo o sistema imunológico um dos principais
beneficiados.
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